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Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami przymierza się do odbu-
dowy sejneńskich sukiennic od kilku lat. Właśnie powstały najnowsze wi-
zualizacje obiektu, który ma zostać zrekonstruowany, a władze STOnZ
starają się o potrzebne na ten cel fundusze.

Krok w stronę sukiennic

Autorką najnowszych planów jest
Elżbieta Andruszkiewicz z Mikołajewa.
Przedstawiają sukiennice bogatsze o
wiele szczegółów, w porównaniu do
poprzednich wersji projektu.

- Jest to bryła klasycystyczna z za-
chowaniem kolumnady wokół obiek-
tu. Detale udało się nam odtworzyć
nie tylko z zachowanych do dzisiaj
zdjęć, ale przed wszystkim dzięki pra-

cy archeologów w miejscu, gdzie kil-
kadziesiąt lat temu były sukiennice –
wyjaśnia Robert Klucznik, prezes
STOnZ.

Podczas wykopalisk archeologicz-
nych latem 201 0 roku, udało się zna-
leźć kamienny bruk, fragmenty
ceramiki, sztukaterii, kafli i porcelany,
carskie monety. Większość znalezisk
jest zbyt drobna, aby wpasować ją w
nowy obiekt, dlatego pewnie będą
umieszczone w gablotach, gdzie każ-
dy odwiedzający sukiennice będzie je
mógł obejrzeć. Jak podkreśla R.
Klucznik, przy okazji tych prac, udało
się odkryć jeszcze starsze warstwy,
potwierdzające ciągłość osadnictwa
na tych ziemiach od czasów neolitu.
Dawne sukiennice zaprojektował Ma-
teusz Stryniszewski. Co ważne- nowy
obiekt ma do nich nawiązywać, ale
pełnić inną rolę.

- Chcemy, aby sukiennice były kolej-
ną atrakcją turystyczną w Sejnach, wi-
zytówką miasta, ale przede wszystkim
służyły mieszkańcom. Sukiennice, tak
samo jak dawniej, będą miały zadaszo-
ny dziedziniec, gdzie mogą odbywać
się na przykład koncerty. Sala do po-

dobnych celów będzie też w środku. W
tej chwili brakuje w Sejnach miejsca,
gdzie można by było zorganizować wi-
dowisko muzyczne czy teatralne w do-
godnych dla artystów i widzów warun-
kach – mówi R. Klucznik.

W zrekonstruowanym obiekcie
miałaby się też znaleźć informacja tu-
rystyczna, sklep z pamiątkami, drukar-
nia i kawiarnia. Gospodarzem obiektu
będzie Sejneńskie Towarzystwo Opie-
ki nad Zabytkami. Tym samym, to wła-

śnie stowarzyszenie szuka źródeł
finansowania budowy. Według koszto-
rysu, kosztowałoby to 3 725 tys. zł.
Trudno odmówić słuszności stwier-
dzeniu, że byłaby to atrakcja tury-
styczna. Gdyby sejneńskie sukiennice
powstały, byłyby drugą tego typu bu-
dowlą, po sukiennicach krakowskich.
Jednak kilkoro mieszkańców Sejn,
przechodniów, których zapytaliśmy o
opinie, było sceptycznych:

Dokończenie na str. 2

Czy sukiennice wrócą do centrum Sejn i staną się wizytówką miasta?

Irena Zajkowska – Łabanow-
ska spisała swoje wspomnie-
nia dotyczące sukiennic.
O to samo innych sejnian pro-
szą pracownicyMuzeum Zie-
mi Sejneńskiej, którzy chcą
zapiski oprawić i wyekspono-
wać wwybudowanych sukien-
nicach. Kontakt z muzeum pod
nr tel.: (+87) 516 22 12
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Dokończenie ze str. 1

Krok w stronę sukiennic
- Pomysł jest dobry, ale nie jestem

pewien czy miasto na to stać. W Sej-
nach potrzeba nowych miejsc pracy,
inwestycji - wylicza sejnian, który na-
zwisko zastrzegł do wiadomości re-
dakcji, po chwili dodaje - Sukiennice
powinny wrócić do krajobrazu Sejn,
ale chyba nie w takiej sytuacji, w jakiej
miasto jest teraz.

Władze miasta już kilka lat temu
oddały działkę w centrum Sejn pod bu-
dowę sukiennic. Teraz źródeł finanso-
wania szuka STOnZ, mając nadzieję,
że sukiennice na swój sposób będą ta-
ką inwestycją w Sejnach, przede
wszystkim poprzez zwiększenie ruchu
turystycznego i rozwój kultury.

Sukiennice stanęłyby w miejscu
tzw. parku dziecięcego i fontanny. A

miejsce zabaw dla dzieci ulokowano
by na Łące Biskupiej. Zwolenników
odbudowy sukiennic także nie braku-
je. Jedną z nich jest Irena Zajkowska
– Łabanowska. Emerytowaną dyrektor
sejneńskiej szkoły, dyrektor Muzeum
Ziemi Sejneńskiej poprosił o spisanie
swoich wspomnień dotyczących su-
kiennic. Zapiski jej i innych starszych
mieszkańców miasta, mają zostać wy-
drukowane, oprawione i zawieszone w
zrekonstruowanych sukiennicach.

- Uważam, że to świetny pomysł,
aby sukiennice odbudować. Dla mnie
stanowią cenny i kolorowy fragment dzie-
ciństwa. Miałam niespełna cztery lata,
ale zapamiętałam bardzo wiele, bo do
sukiennic uwielbiały chodzić chyba
wszystkie dzieci. To się zmieniło wraz

Zwycięstwo Pawła Pokuto

W zawodach wystartowało sied-
mioro reprezentantów Sejneńszczyzny.
W biegu na 5 km chłopców rocznika
1 996-97 bezkonkurencyjny okazał się
Paweł Pokutko, uczeń Gimnazjum nr 2
w Sejnach, trenujący w UKS Hubal Bia-
łystok. W biegu na 5 km dziewcząt szó-
stą lokatę wywalczyła Angelika Jodzis
z Sejn.

Pasjonująca walkę o miejsca na
podium w biegu głównym na 1 0 km
mężczyzn stoczyli Krzysztof Małkiński
junior oraz Marcin Szlegier. Ostatecz-

nie Krzysztof (uczeń LO w Sejnach, za-
wodnik Hubala) był czwarty, a Marcin
(zwycięzca I Pucharu) piąty. Na miej-
scu 1 8. bieg główny ukończył Krzysz-
tof Stryczek (Sejny), a na 36.
sklasyfikowany został Paweł Chmielew-
ski (Krasnopol, trzeci w rywalizacji funk-
cjonariuszy Straży Granicznej).

Siódmy z reprezentantów Sejn, Se-
bastian Pokutko (Hubal, uczeń Gimn.
2 Sejny) w biegu na 2,5 km chłopców
rocznika 1 998-99 linię mety minął na
1 0 miejscu.

Na trudnych technicznie trasach w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekre-
acji w Szelmencie rozegrano III Międzynarodowy Bieg Narciarski o Puchar
Bieguna Zimna połączony z 40 rocznicą zdobycia przez Wojciecha Fortu-
nę złotego medalu olimpijskiego w skokach narciarskich.

Fot. T. Moćkun

Utrwalone w dziecięcej pamięci…
Są to momenty i zdarzenia z pobytu z rodzicami w sklepi-

kach, które znajdowały się w sejneńskich sukiennicach. Bardzo
dobrze pamiętam sklep z zabawkami. Porcelanowe laleczki, pa-
jace, zwierzęta, ustawione na półeczkach, rozpalały do czerwo-
ności moją dziecięcą wyobraźnię. Kojarzyłam to wszystko z
różnymi bajkami, które opowiadał dziadek Serafin i chrzestna
mama Helena. Stąd miałam piłkę, świnkę-skarbonkę i muszlę ku-
pioną przez mamę. Muszle w tym sklepiku zawsze mnie intere-
sowały i ciekawiły, po tym jak pani sprzedawczyni przykładała je
do mojego ucha i słyszałam piękny szum wody.

Zachodziliśmy również do sklepu ze słodyczami. Tu zaciekawi-
ły mnie cukierki w dużym słoju z czerwonym zwierzątkiem na opa-
kowaniu. Wydawało się, że one pływają. Tata tłumaczył, że są to raki,
a cukierki nazywają się raczki. Potem kilka razy robiliśmy „rakowe”
zakupy, a przy okazji były kolorowe sopelki, cebulki i jeżyki. Słody-
cze podawała starsza pani w jasnym fartuszku z bardzo ciekawą cza-
peczką na głowie.

Pamiętam również moment zakupóww sklepiku z różnymi
drobiazgami z metalu, drewna, gliny i bambusu. Na podłodze stały
garnki i rondle miedziane różnej wielkości. W pomieszczeniu pa-
nował bałagan. Tu mój tato kupił szczotkę do butów i pędzelek do
golenia. Wracając do domu tłumaczył, że szczotka jest z grzywy
konia, a pędzelek z sierści świnki.

Zaglądałam nieraz do pomieszczenia, skąd dochodziły pięk-
ne melodie. Tam stał gramofon z tubą i leżały duże czarne płyty.
Przy stoliku siedziała młoda pani. Moją dziecięcą uwagę przycią-
gał jej strój, a szczególnie kapelusz z kwiatami i długie, koronko-
we rękawiczki.

Do jednego sklepu bałam się nawet zaglądać, kiedy zoba-
czyłam w drzwiach mężczyznę z długą brodą i dziwnie ubrane-
go. Stamtąd wychodzili ludzie z zawiniątkami w gazecie i
garnuszkami z jakimś płynem. To wszystko bardzo brzydko pach-
niało. Mówiono mi, że są to śledzie i „ lok” z beczki. Mówiono mi
także, że osoba ta jest dobrym człowiekiem, że nie trzeba się go
bać. Ale to nie przemawiało do mojej dziecięcej wyobraźni.

Ogląd oczyma małego dziecka tej rzeczywistości może być
także ważny, jak ważny jest w ogóle temat dziejów sukiennic sej-
neńskich, które na pewno kryją wiele tajemnic. Śpieszmy się je
rozwikłać dopóki żyją ludzie, którzy mogą w tym jeszcze pomóc.

Irena Zajkowska – Łabanowska
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z wybuchem wojny, kiedy budynek za-
jęli hitlerowcy. Mama zabroniła mi zbli-
żać się do tego miejsca, a i moje
wspomnienia z tego okresu są jakby
bledsze. Pamiętam jeszcze jak sukien-
nice płonęły, dzięki temu, że nasz dom
przy ul. Konopnickiej był na wzniesie-
niu i mieliśmy widok na centrum Sejn.
Nad miastem długo unosiła się ognista
łuna – opowiada I. Zajkowska – Łaba-
nowska.

Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad
Zabytkami zakłada rozpoczęcie prac
nad rekonstrukcją sejneńskich sukien-
nic w 201 3 roku. O patronat nad przed-
sięwzięciem członkowie STOnZ poprosili
Prezydenta RP Bronisława Komorow-
skiego.

(mov)

Poniżej: Irena Zajkowska z matką
chrzestną. Dziewczynka trzyma piłkę,
którą rodzice kupili jej w sukiennicach.

Na zdjęciu po lewej z braćmi.

Sebastian Pokutko
na chwilę przed
startem biegu

na 2,5 km
Z numerem 146 Paweł Pokutko na trasie biegu na 5 km

Czołówka biegu głównego, z
prawej czwarty na mecie

KrzysztofMałkiński

Start biegu głównego, z nr. 138 PawełChmielewski (Krasnopol)

Marcin Szlegier na trasie biegu na 10 km



Z ostatniej chwil i 3Wieści Sejneńskie nr 4 (83), 23 lutego 201 2 r.
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jące pozytywne aspekty wielokulturowe-
go współistnienia i różnorodności. Pra-
ce w wybranej formie: film., wideoklip,
spektakl, praca przestrzenna, praca pla-
styczna, fotoreportaż, tekst (reportaż, wy-
wiad, opowiadanie, wiersz), należy
przesyłać na adres:VI Liceum Ogólno-
kształcące im. Króla Zygmunta Augusta
w Białymstoku,1 5-063 Białystok, ul. War-
szawska 8. Główną nagrodą w konkur-
sie jest pracownia komputerowa dla
szkoły, z której uczeń lub grupa uczniów
zgarną główną nagrodę.

***
Wystawa sejnianki w Suwałkach.

Od 20 lutego w galerii „Na marmurach”
suwalskiego Regionalnego Ośrodka Kul-
tury i Sztuki, można oglądać wystawę
malarstwa Eugenii Olszewskiej. Autorka
mieszka w Sejnach. Pierwszy obraz na-
malowała pięć lat temu pod kierunkiem
Marka Karpowicza, instruktora Ośrodka
Kultury. Tematami jej prac są zwierzęta
leśne i domowe, pejzaże i sceny z życia
wsi. W latach 2008 i 201 0 uczestniczyła
w Przeglądzie Amatorskiej Twórczości
Plastycznej Województwa Podlaskiego i
otrzymała nagrodę w dziedzinie malar-
stwa za szczerość wypowiedzi twórczej.

***

Już sześciu osobom udało się
pomóc dzięki czujności ludzi, którzy
zadzwonili na numer infolinii
800 444 989. To bezpłatny numer, pod
który można dzwonić przez okrągłą do-
bę z informacjami o osobach, które mo-
gą potrzebować wsparcia w czasie
mrozów. Pełniący dyżur pracownicy Wo-
jewódzkiego Centrum Zarządzania Kry-
zysowego zawiadamiają odpowiednie
służby, wysyłają je na miejsce, pomaga-
ją zorganizować szybką akcję pomocy.
W Sejnach można też zawiadomić po-
licjantów, którzy apelują o udział w akcji
„Nie bądźmy obojętni”.

***
Interpelacje do ministra sprawie-

dliwości Jarosława Gowina, w sprawie
planowanej przez resort sprawiedliwo-
ści likwidacji znacznej części sądów
rejonowych w Polsce, w tym części są-
dów rejonowych w województwie podla-
skim (również w Sejnach) złożył poseł
PiS Jarosław Zieliński. Czytamy w niej
m.in. „Uzasadniony niepokój wzbudza
również groźba likwidacji Sądu Rejono-
wego w Sejnach, mimo że należy on do
najmniejszych sądów rejonowych w Pol-
sce i w województwie podlaskim. Za
utrzymaniem tego sądu przemawia przy-

graniczne położenie powiatu sejneńskie-
go na granicy z Republiką Litwy, co
generuje szczególne rodzaje przestęp-
czości (przemyt towarów i ludzi, przemyt
samochodów pochodzących z kradzie-
ży, przestępstwa akcyzowe i celne).

Sąd Rejonowy w Sejnach powstał
stosunkowo niedawno, bo w 2004 roku,
a na jego organizację, remonty i adapta-
cję budynku wydano do grudnia 2011 ro-
ku około 800 tys. zł, z czego udział
finansowy Starostwa Powiatowego w Sej-
nach wyniósł prawie 680 tys. zł.

W przypadku likwidacji Sądu Rejo-
nowego nakłady te zostałyby zmarnotra-
wione.”

***
Parafialny Oddział Akcji Katolic-

kiej w Sejnach zwraca się z apelem o
poparcie protestu w sprawie odmowy
przyznania przez KRRiT dla Telewizji
Trwam miejsca na multipleksie. Działa-
nie to, zdaniem działaczy AK zmierza do
utrudnienia funkcjonowania mediów ka-
tolickich, a w konsekwencji do ich wyeli-
minowania z rynku medialnego. Wniosek
w tej sprawie do pobrania na stronie in-
ternetowej miasta Sejny.

Oprac. (mov), (tam)
Serdeczne podziękowania

wszystkim, którzy wzięli udział
w ostatniej drodze

naszej ukochanej mamusi
śp. Bernardyny Karłowicz
składają pogrążone w bólu

córki z rodzinami

Wyrazy szczerego współczucia

Panu Mieczysławowi Plesiewiczowi
z powodu śmierci Brata

składają

Wójt oraz pracownicy Urzędu Gminy Sejny

Komenda Powiatowa PSP w Sej-
nach będzie gospodarzem wojewódz-
kich obchodów Dnia Strażaka, które
zaplanowano wstępnie na 11 .05.201 2. W
czasie uroczystości sejneńska jednostka
ma otrzymać sztandar. Organizatorzy wy-
stąpili do Prezydenta RP z prośbą o ob-
jęcie honorowego patronatu nad
uroczystościami.

***
Na przygranicznym spotkaniu pol-

skich i litewskich pszczelarzy omówio-
no aktualną sytuację w pszczelarstwie w
obu krajach oraz zaprezentowano „Miód
z Sejn/Łoździej jako produkt gwaranto-
wany certyfikatem jakości”.

***
„Podlaska mozaika. W poszukiwa-

niu wspólnoty pogranicza”, to konkurs
skierowany do uczniów wszystkich ty-
pów szkół i placówek z województwa
podlaskiego. Ma on ukazać współistnie-
nie w naszym regionie ludzi różnych kul-
tur, religii i narodowości, w nawiązaniu
do historii lub w kontekście teraźniej-
szym. Promowane będą prace pokazu-

W „Domu Litewskim w Sejnach,
25 lutego o godz.1 0.00 rozpocznie się
XVII Sprawozdawczo - Wyborczy Zjazd
Stowarzyszenia Litwinów Polsce. Jest
to najstarsza i najliczniejsza organizacja
mniejszości litewskiej w Polsce. Ma swo-
je koła nie tylko na Sejneńszczyźnie, ale
i w głębi kraju. Od 1 2 lat SLP przewodni-
czy Olgierd Wojciechowski, dyrektor li-
tewskiej szkoły "Żiburys" w Sejnach.
Delegaci nie tylko wybiorą władze, ale i
nakreślą kierunki działania organizacji na
najbliższe lata. Jak zwykle, w centrum za-
interesowania Stowarzyszenia pozosta-
ną sprawy kultury i oświaty. Bez wątpienia
nie zabraknie też odniesień do aktualnych
problemów, takich, jak m.in. niekorzyst-
ne z punktu widzenia mniejszości zmia-
ny we władzach powiatu sejneńskiego,
czy też nasilające się procesy nietoleran-
cji, wandalizmu, czego przykładem były
zniszczenia nie tylko tablic z litewskimi
napisami miejscowości w gminie Puńsk,
ale i dewastacja pomników poświęconych
kulturze, czy literaturze litewskiej.

***

Wyrazy szczerego współczucia

Panu Mieczysławowi Plesiewiczowi
z powodu śmierci Brata

składają

Radni oraz Sołtysi zGminy Sejny

Siatkarki SP 1 Sejny wygrały ćwierćfinałowy turniej o mistrzostwo woje-
wództwa podlaskiego szkół podstawowych w kategorii czwórek.

Na turnieju rozegranym w Sej-
nach podopieczne Jacka Zajkowskie-
go pokonały po 2:0 rywalki z SP
Kleszczele i SP Kołomyja. Półfinał ro-
zegrany zostanie 29.02. o godz. 1 2.00
w sali Gimnazjum nr 1 w Sejnach.

- W półfinale wystąpią cztery dru-
żyny, dwie z naszego ćwierćfinału i
dwie z takiego turnieju w Białymstoku,
z zaliczeniem wyników bezpośrednich
spotkań – mówi Jacek Zajkowski. –
Do finału awansuje najlepsza dwójka,
w której, mam taką nadzieję, znajdą
się też moje dziewczyny.

W tej kategorii jedną szkołę repre-
zentują dwie drużyny: oznaczone
przez trenerów jako I i I I , a końcowy
wynik to bilans występu obu drużyn.
W ćwierćfinale I drużyna SP 1 Sejny
zagrała w składzie: Agnieszka Kowa-
lewska, Paulina Fiedorowicz, Magda-
lena Gilewska, Maria Jarzembowicz i
Paulina Leszczyńska, a jako II druży-
na: Patrycja Jakubowska, Paulina
Czajka, Paulina Matelak, Paulina
Grzybowska, Aneta Tomkiewicz.

Fot. K. Palewicz

Wbrew krążącym w mieście plotkom przekształcenie Zakładu Gospodarki
Komunalnej, Mieszkaniowej, Wodociągów i Kanalizacji w spółkę prawa
handlowego nie pociągnie za sobą zwolnień.

Zwolnień nie będzie

- Zmiana ta ma przynieść miastu
korzyści, a nie straty – zapewnia bur-
mistrz Jan Stanisław Kap. – To specy-
ficzna forma przekształcenia zakładu
komunalnego w spółkę, w której 1 00
procent udziałów będzie miał samo-
rząd. Zmiana pozwoli na poszerzenie
zakresu działalności i wyjście z ofertą
poza miasto. Będziemy mogli starto-
wać w przetargach np. na eksploata-
cję wodociągów, sieci kanalizacyjnej
czy odbiór nieczystości z terenu in-
nych gmin niż gmina-miasto Sejny.

Jeśli chodzi o koszty to wynagrodze-
nie prezesa określi zgromadzenie
wspólników, reprezentowane przez
burmistrza. Nie wyobrażam sobie, aby
w obecnej sytuacji miasta, Rada Nad-
zorcza poniewierała jakiekolwiek wy-
nagrodzenie.

Jeszcze w tym tygodniu dojdzie
do spotkania burmistrza Sejn i prze-
wodniczącego Rady Miasta z pracow-
nikami ZGKMWiK.

Do sprawy przekształcenia wró-
cimy na łamach "Wieści Sejneńskich".

Dobre występy siatkarek
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Po uzyskaniu pozytywnych opinii trzech komisji, 1 5 lutego Rada Miasta
Sejny głosami 9 radnych, przy jednym głosie przeciw i trzech wstrzymu-
jących, się przyjęła uchwałę o przyjęciu programu naprawczego finansów
Miasta Sejny.

Zgaszone latarnie, zamrożone płace

Następnego dnia uchwałę przesła-
no do wojewody podlaskiego, który, po
uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej, może przekazać ją do
Ministerstwa Finansów z wnioskiem o
udzielenie miastu niskooprocentowa-
nej długoterminowej pożyczki.

Przyjęty przez radnych program
zakłada zwiększenie dochodów m.in.
poprzez sprzedaż działek budowla-
nych i pod działalność gospodarczą i
aktualizację opłat za wieczyste użytko-
wanie (aktualnie obowiązują stawki z
roku 1 991 ).

Ale znacznie więcej pieniędzy sa-
morząd chce uzyskać tnąc wydatki.
Jeszcze przed północą na kilka godzin
(od 23.30 do 4.45) zgasną latarnie na
sejneńskich ulicach, ograniczone zo-
staną wydatki na kulturę, rekreację,
oświatę. Przez najbliższe dwa lata
miasto nie rozpocznie żadnej znaczą-
cej inwestycji. Oszczędności ma tez
przynieść zamrożenie płac burmistrza
i pracowników samorządowych.

- W sytuacji finansowej, w jakiej
znajduje się miasto, program oszczęd-
nościowo-naprawczy przyjęty przez
Radę Miasta, jest nam niezbędny –
mówi Jan Stanisław Kap, burmistrz
Sejn. – Powstał on po głębokiej anali-
zie budżetów wszystkich jednostek
podlegających samorządowi. Dokona-
liśmy też analizy możliwości zwiększe-
nia dochodów. Nie są one znaczące,
ale w naszej sytuacji liczy się każda
złotówka. Jako mały samorząd nie
mamy szans na znaczące zwiększe-
nie dochodów i dlatego oszczędności
szukaliśmy głównie ograniczając do
minimum wydatki. Liczymy na szybkie
i pozytywne zaopiniowanie naszego
programu przez wojewodę podlaskie-
go i Regionalna Izbę Obrachunkową,
aby jak najszybciej móc zaciągnąć
kredyt w wysokości ponad 5,4 miliona
złotych.

Najważniejsze fragmenty
„Programu naprawczego
finansów Miasta Sejny”

Sytuacja finansowa Miasta Sejny
uległa bardzo poważnemu zagroże-

niu z dwóch przyczyn:
1 ) wykonanie szeregu zadań in-

westycyjnych w naszym mieście w
latach 2009-201 1 ,

2) przegrany proces przed Są-
dem Najwyższym w Warszawie –
odrzucenie wniosku Gminy Miasta
Sejny o kasację wyroku Sądu Apela-
cyjnego w Białymstoku. Spór doty-
czył nie opłacenia przez Miasto
Sejny spornych faktur wynikających
z realizacji inwestycji pn. „Budowa
Oczyszczalni Ścieków z systemem
kolektorów sanitarnych dla miasta
Sejny”, realizowanej w latach 1 996-
1 998, na wniosek syndyka masy
upadłościowej WPRI Suwałki.

W latach 2009-201 1 wykonywali-
śmy inwestycje, które w elementarny
sposób pozwoliły podnieść poziom
życia mieszkańców i zniwelować za-
późnienie cywilizacyjne miasta po-
wiatowego położonego w północno –
wschodniej Polsce w stosunku do
reszty kraju. Były to:
● budowa wodociągu na ulicach:
Mickiewicza, Leśna, Projektowana;
● budowa wodociągu w części ulicy
Nowotki oraz Zawadzkiego, Wojska
Polskiego, Kasztanowa, Wierzbowa;
● budowa oświetlenia ulicznego na
ulicach: Mickiewicza, Leśna, Projek-
towana, Parkowa, Plac Dominikań-
ski, część Łąkowej;
● przebudowa dachu i termomoder-
nizacja Szkoły Podstawowej a także
remont kuchni, stołówki oraz sali
gimnastycznej;
● wymiana stolarki okiennej i drzwio-
wej w Gimnazjum Nr 1 oraz remont
klas;
● remont przedszkola;
● asfaltowanie ulic: Łącznej, Szkol-
nej, Żwirki i Wigury, Niecałej oraz bu-
dowa chodników w ramach
Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych 2008-201 1 ;
● budowa kanalizacji sanitarnej ulic:
Nowotki, Kasztanowa, Wierzbowa,
Głowackiego, Zawadzkiego;
● asfaltowanie ulic i budowa chodni-
ków na ulicach: Cisowej, Broniew-
skiego, Nowotki, Kasztanowej,
Wierzbowej, Lipowej, Dębowej, Klo-

nowej, Brzozowej, Topolowej, Aka-
cjowej w ramach Narodowego Pro-
gramu Przebudowy Dróg Lokalnych
2008-201 1 ;
● budowa plaży miejskiej, wypoży-
czalni rowerów oraz Centrum Infor-
macji Turystycznej;
● utylizacja eternitu i wymiana po-
kryć dachowych na budynkach ko-

munalnych ulicy Zawadzkiego 7
oraz 23, ulicy Strażackiej 1 , 1 -go
Maja 7, Plac Świętej Agaty 4, Pił-
sudskiego 2, 4, 6, 8, 1 0, 1 4, 1 4 a,
1 6, 20 oraz 30;
● remont i termomodernizacja bu-
dynków komunalnych;
● budowa boisk sportowych w ra-
mach Programu ORLIK 201 2.

W latach 1 996-1 998 realizowana
była inwestycja pn. „Budowa
oczyszczalni ścieków z systemem
kolektorów sanitarnych dla Sejn”.
Przetarg wygrała firma „Budomex”
Gołdap, która te zadanie miała wy-
konać za kwotę 9,2 mln zł. Po mie-
siącu, za zgodą ówczesnego
Zarządu Miasta Sejny, cesją przeka-
zała prawa i obowiązki dotyczące
powyższego zadania przedsiębior-
stwu WPRI „HYDROCENTRUM”
spółka z o. o. Warszawa. W trakcie
realizacji dołączono jeszcze kontrakt
ABB S.A. Warszawa i rozszerzono
zakres do kwoty ponad 1 2,3 mln zł.
W trakcie realizacji inwestycji wystą-
piło szereg nieprawidłowości, co po-
twierdzają opinie biegłych. Ponadto,
do dnia dzisiejszego, nie zostało do-
starczone wyposażenie na kwotę
około 202 tys. zł. Jednak po 1 2 la-

tach procesów sądowych, w dniu 9
sierpnia 201 1 roku, Sąd Najwyższy
w Warszawie nie przyjął naszego
wniosku o kasację, tym samym,
roszczenia syndyka masy upadło-
ściowej WPRI Suwałki na kwotę
1 .385.000 zł plus ustawowe odsetki
stały się należne.

Po przegranej rozprawie sądowej

natychmiast zaciągnęliśmy kredyt w
Banku Spółdzielczym Rutka Tartak,
aby spłacić zobowiązania powstałe
w wyniku uprawomocnienia się wy-
roku, zgodnie z Uchwałą Rady Wie-
rzycieli WPRI Suwałki i uniknąć
egzekucji komorniczej.

Jedynym ratunkiem jest pożycz-
ka z Budżetu Państwa, która pozwo-
li w tym trudnym okresie realizować
wszystkie zadania i kompetencje sa-
morządu i po 2 trudnych latach usta-
bil izować budżet miasta Sejny.

Planowane przedsię-
wzięcia naprawcze
Po analizie dochodów i wydatków

budżetu miasta na lata 201 2 - 201 4
podjęte zostaną działania racjonali-
zujące wydatki:
- obniżenie dotacji organizacjom po-
żytku publicznego – 95.600 zł
- skrócenie czasu pracy oświetlenia
ulicznego od godz. 23:30 wieczorem
do godz. 4:45 rano- 60.000 zł
- analiza planów finansowych placó-
wek oświatowych oraz przedszkola i
obniżenie budżetów do niezbędnych
wydatków 21 0.000 zł
- zamrożenie wynagrodzeń pracow-
ników samorządowych i Burmistrza
w latach 201 2-201 4 - 80.000 zł

4 Miasto

- obniżenie wszelkich wydatków rzeczo-
wych w Urzędzie Miasta – 1 60.000 zł
- ograniczenie do absolutnego mini-
mum umorzeń podatków - 294.000 zł
- ograniczenie delegacji służbowych
i szkoleń (łączenie wyjazdów)
- obniżenie kosztów funkcjonowania:

a) MOSiR - 42.000 zł
b) Ośrodek Kultury - 30.000 zł
c) Biblioteka Publiczna - 20.000 zł

- zatrudnienie do niezbędnych prac
społecznie użytecznych pracowników

w ramach współpracy z Powiato-
wym Urzędem Pracy w Sejnach –
stażyści, prace publiczne.
- przekształcenie zakładu budżeto-
wego - Zakład Gospodarki Komunal-
no Mieszkaniowej Wodociągów i
Kanalizacji w Sejnach, w spółkę pra-
wa handlowego, co pozwoli na
zwiększoną aktywność i działalność
menadżerską Dyrektora – 1 20.000 zł
- ograniczenie zadań inwestycyjnych
w latach 201 2 – 201 3.

W celu uzyskania wzrostu docho-
dów zaplanowano:
- sprzedaż 1 6 działek budowlanych
oraz przygotowanie kolejnych –
606.480 zł
- sprzedaż 2 działek pod działalność
gospodarczą - planowany dochód
30.000 zł.
- sprzedaż 2 mieszkań komunalnych
- 50.000 zł każdego roku
- zwiększoną windykacja należności

podatkowych – 40.000 zł
- aktualizację wysokości opłat za
wieczyste użytkowanie – 30.000 zł
- rozpoczęcie naliczania opłat adia-
cenckich od właścicieli nieruchomo-
ści po zakończeniu inwestycji,
- kontrolę składanych deklaracji po-
datkowych

Oprac. Tadeusz Moćkun

♦ Siatkarki Pomorzanki
Sejny mają za sobą dwa
turnieje ligowe w kategorii mło-
dziczek. W pierwszym, rozegranym w
Sejnach, Pomorzanka wygrała po 2:0
z BAS-em Białystok i AS-em Raczki
oraz nieoczekiwanie 2:1 z mierzącym
w finał mistrzostw Polski w tej katego-
rii wiekowej Gim-Netem Mońki. W dru-
gim turnieju w Białymstoku sejnianki
uzyskały następujące wyniki: 2:0 z BAS
i po 2:1 z AS Raczki i z Gim-Net Moń-
ki. Po dwóch turniejach Pomorzanka
prowadzi z kompletem 1 2 pkt. i do
awansu potrzebuje jeszcze dwóch zwy-
cięstw, a do rozegrania pozostały jesz-
cze turnieje w Mońkach i Raczkach
(03.03.).

Rozgrywki w tej kategorii prowa-
dzone są w dwóch grupach, z których
po dwa najlepsze zespoły awansują
do finału. Mistrz województwa ma bez-

pośredni awans do ćwierćfinału Mi-
strzostw Polski, a wicemistrz zagra w
turnieju barażowym o prawo występu
w gronie najlepszych ośmiu drużyn w
kraju. Warto dodać, że dziewczyny z
Pomorzanki są o rok-dwa młodsze od
rywalek.

Pomorzanka gra w skadzie: Domi-
nika Szoka, Jolanta Żylińska, Katarzy-
na Popiel, Magdalena Szoka, Patrycja
Sienkiewicz, Martyna Bućkun, Pame-
la Sawko, Małgorzata Mackieiwcz, Mar-
tyna Mazur, Paulina Fiedorowicz,
Agnieszka Kowalewska

- Gratulacje za dobre występy na-
leżą się moim dziewczynom, ale po-
dziękowania za pomoc w
przygotowaniu ich do gry kieruję pod
adresem Tadeusza Krywianisa i Bart-
ka Tomkiewicza, którzy pomagają mi
w treningach – dodaje Jacek Zajkow-
ski, trener siatkarek Pomorzanki.
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Wieści z boisk

♦ W rozegranym w hali
Zespołu Szkół im. Lotni-
ków Polskich w Płocicz-
nie-Tartak III turnieju piłki
siatkowej dziewcząt o puchar
prezesa firmy Szulc-Treiding drugie
miejsce zajęły zawodniczki UKS LO
Sejny.

Turniej rozgrywano w systemu do
trzech setów, bez względu na wynik.

Podopieczne Karola Sikorskiego
po emocjonującym pojedynku prze-
grały 1 :2 (25:27, 26:24, 1 2:25) z ju-
niorkami UKS Sprint Płociczno-Tartak,
triumfatorkami turnieju i 1 :2 (26:24,
22:25, 1 8:25) z kadetkami UKS Sprint
(III miejsce w końcowej klasyfikacji.
Pokonały zaś 3:0 (25:6, 25:1 9, 25:8)
Gimnazjum nr 7 Suwałki, 2:1 (25:20,
23:25, 25:1 0) ekipę I LO Suwałki.

♦ Sparingi piłkarzy Po-
morzanki

Piłkarze IV-ligowej Pomorzanki
Sejny mają za sobą pierwsze dwa
mecze sparingowe.

Podopieczni Krzysztofa Kropiw-
nickiego w Suwałkach wygrali 6:3 z
juniorami młodszymi OSiR Wgry, a
w Olecku 3:1 (gole 1 0. Tomasz Cza-

kis z karnego, 29. Marcin Żyliński i
60. Łukasz Ołowniuk) ze Spartą Au-
gustów.

Terminy kolejnych sparingów:
26.02. – Suwałki – OSiR Wigry II
04.03. - Olecko – Polonia Raczki
11 .03. - Suwałki – Gieret Giby
1 8.03. - Suwałki – OSiR Wigry ju -

niorzy młodsi.
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Cera tłusta cechuje się nadczynno-
ścią gruczołów łojowych. Okres sta-
rzenia zaczyna się stosunkowo
późno. W starszym wieku nie ulega
patologicznemu wysuszeniu. Zwykle
po 30-40 roku życia przechodzi w ce-
rę mieszaną. Lśniąca, pokryta war-
stwą tłuszczu. Jest szara, gruba i
słabo ukrwiona. Cechą charaktery-
styczną są rozszerzone gruczoły ło-
jowe i zaskórniki. Dobrze znosi
czynniki atmosferyczne. W pielęgna-
cji należy zwrócić uwagę na zmniej-
szenie grubości warstwy rogowej
naskórka, regulację gruczołów łojo-
wych, poprawę ukrwienia i nawilża-
nie ( skóra tłusta przesuszona
łuszczy się, przy czym wydziela
zwiększona ilość łoju, co może do-
prowadzić do zmian zapalnych).
Skórę myjemy żelami antybakteryj-
nymi. Tonizacja wykonywana za po-
mocą toników do cery tłustej,
odpowiednio zakwaszą i zdezynfeku-
ją skórę. Na dzień stosujemy lekkie,
delikatne emulsje, kremy nawilżają-
co- matujące. Na noc kremy do cery
tłustej- zwykle są to preparaty z AHA
i BHA( alfa- i beta-hydroksykwasy),
kwasem azelainowym oraz nadtlen-
kiem benzoilu, też olejowe wyciągi z
zielonej herbaty, który ma działanie
dezynfekujące, łagodzące stany za-
palne i poprawia mikrokrążenie. Dwa
razy w tygodniu wykonujemy peeling
typu skrub. Maska do cery tłustej 1 -2
razy w tygodniu zawierająca jony

srebra, siarkę, miedź i algi. Dobre
efekty przynosi też stosowanie gli-
nek. Do wewnątrz należy stosować
witaminy z grupy B (bez B1 2), tablet-
ki drożdżowe. Należy unikać spoży-
wania pikantnych potraw/sosów,
słodyczy (głównie czekolady), napo-
jów gazowanych, chipsów i Fast- fo-
odów. Negatywnie na skórę tłustą
wpływa też promieniowanie UV- po-
grubia warstwę rogową naskórka,
oraz używanie kosmetyków na bazie
alkoholu- nadmierne wysuszenie
skóry powoduje zwiększony łojotok.
Należy pamiętać, że cera tłusta jest
idealną bazą do rozwoju trądziku. Zła
pielęgnacja i dodatkowe czynniki, ja-
kimi są: zaburzenia hormonalne, nie-
odpowiednia dieta, czynniki
zewnętrzne, stres i używki mogą do-
prowadzić do pojawienia się wykwi-
tów zapalnych.

Cera cerze nierówna
- czyli rodzaje cer i ich prawidłowa pielęgnacja

Porady kosmetyczne

kosmetologAgnieszka Ferens
tel.: 508 972 966, ul. 22 Lipca 1 5, Sejny

Za miesiąc omówię
cerę mieszaną.

Cerę definiujemy jako skórę twarzy, szyi i dekoltu. Wyróżniamy cztery
podstawowe rodzaje cery: normalna, sucha, tłusta, mieszana. Poza
tym istnieje szereg cer z problemami: naczyniowa, wrażliwa, starzeją-
ca się. Prawidłowe zdiagnozowanie cery to połowa sukcesu, według
postawionej diagnozy możemy dobrać odpowiednie kosmetyki pielę-
gnacyjne. Tym razem omówię cerę tłustą, a za miesiąc mieszaną.

Cera tłusta

Prezentujemy Państwu pierwszą część rozmowy, jaką Tadeusz Moćkun
przeprowadził z Andrzejem Szturgulewskim, starostą powiatowym w Sejnach.
Dziś o traktowaniu po macoszemu miasta Sejny w przydziale środków na
powiatowe inwestycje, tym czy i ewentualnie jakie zmiany mogą zajść w
starostwie oraz sporze o wicestarostę, którego miała a już nie ma gmina Puńsk.

Oceni nas historia

Panie starosto, zanim zaczniemy
naszą rozmowę chciałbym pana
uprzedzić, że ją nagrywam. A pan?

Andrzej Szturgulewski: - Nie je-
stem przyzwyczajony do nagrywania
swoich gości - to po pierwsze, a po dru-
gie jest to bardzo nieetyczne. Takich
metod nie stosowałem, nie stosuję i
uprzedzam, że nie będę stosował. Dzię-
kuję, że pan mnie uprzedził o nagraniu,
nie widzę żadnych przeszkód, nie mam
nic do ukrycia. Proszę nagrywać.

To przejdźmy do konkretów. Czy
lubi pan miasto Sejny?
A.Sz.: - Czy lubię? Muszę powie-

dzieć, że do Sejn przyjechałem w 1 980
roku, kiedy rozpocząłem naukę w ów-
czesnym Technikum Mechanizacji Rol-
nictwa. Pochodzę z Olecka i tam
miałem szkołę o podobnym profilu, ale
renoma świetnego technikum w Sej-
nach zrobiła swoje i tu trafiłem. Tu po-
znałem moją obecną żonę. Jak część
z nas mówi: zakochałem się w Sejnach
i zostałem.

To, jako byłego przewodniczące-
go Rady Powiatu a obecnego staro-
stę, proszę o komentarz do danych
o realizacji inwestycji powiatowych
w latach 2006-2011 . W gminie Puńsk
zrealizowano inwestycje wartości
ponad 12,8 miliona złotych, w gmi-
nie Sejny prawie czterech milionów,
w Krasnopolu niespełna 2,5 miliona,
Giby – prawie dwa miliony. A w mie-
ście Sejny powiat na inwestycje wy-
dał 376.950 złotych i 78 groszy.

A. Sz.: - Widać wyraźnie, że miasto
Sejny jest tu na końcu „przewodu po-
karmowego” i przyznaję, że wykazane
tak małe nakłady na inwestycje są nie-
pokojące. Ale wpływ na to miały różne
czynniki. Miasto borykało się z różnymi
problemami, na przykład niejasną sytu-
acją z oczyszczalnią, dużo środków ge-
nerowały szkoły, do których każdy
samorząd musi sporo dokładać, być
może miasto nie do końca potrafiło pro-
fesjonalnie przygotować wnioski o do-
tacje. Nie ukrywam, że już jako radny
miejski widziałem, że podział środków
na powiatowe inwestycje idzie nie w tym
kierunku, w jakim powinien, czyli spycha
miasto na dalszy plan. Chciałbym jed-
nak zwrócić uwagę, że chyba nie
wszystkie inwestycje zostały tu ujęte.
Jako przykład podam, tylko na remont
dachu liceum, które znajduje się w mie-
ście, starostwo wydało milion złotych.

Ale trzeba też dodać, że organem
prowadzącym liceum jest starostwo,
a nie burmistrz. Rozumując w ten
sposób można dodać inwestycje w
szpitalu, prowadzonym przez staro-
stwo czy na drogi wojewódzkie.
A.Sz.: - Jestem przekonany, że w

tych niespełna 400 tysiącach ujęte są
wydatki tylko na inwestycje w drogi po-
wiatowe.

Czy może pan zadeklarować, że
teraz to się zmieni? Nie chodzi mi o

to, żeby z miasta Sejny robić „pę-
pek” powiatu, ale żeby traktować je
tak, jak na to zasługuje.

A.Sz.: - Zdecydowanie tak. Jeszcze
w tym roku chcemy zrobić w mieście
część chodników, miedzy innymi na
odcinku od ulicy Łąkowej do ulicy Ritle-
ra, czyli na drodze do gimnazjum. To
inwestycja strategiczna ze względu na
bezpieczeństwo uczniów.

Za panem niemal miesiąc urzę-
dowania na stanowisku starosty.
Czy, wzorem polityków, spisał pan
„Białą księgę” zawierającą bilans
otwarcia pana rządów i zamknięcia
rządów pana poprzednika?
A. Sz.: - Prawdę mówiąc nawet o

tym nie pomyślałem, ale pomysł warty
rozważenia.

Co pan zastał przychodząc do
starostwa?

A. Sz.: - Plusem jest to, że ta praca
niczym specjalnie nie różni się od tej,
jaką wykonywałem zanim zostałem
starostą. Zaskoczeniem był strach pra-
cowników przed ewentualnymi zwol-
nieniami. Widziałem ten strach w ich
oczach. Wiedziałem, że muszę się
spotkać z pracownikami starostwa i
spokojnie wyjaśnić, czego od nich
oczekuję i zapewnić, iż tylko dlatego,
że zostałem starostą nikt pracy nie
starci. Dzisiaj analizuję zakresy czyn-
ności, strukturę organizacyjną staro-
stwa. Wnioski z tego przeglądu
skrzętnie notuję i o organizacyjnych
posunięciach porozmawiam z sekreta-
rzem starostwa. Nie będzie zmian ra-
dykalnych. Ale będą tam, gdzie są
nieuniknione. Mieliśmy problem z infor-
matykiem, który chociaż był zatrudnio-
ny w wydziale geodezji zajmował się
wszystkimi komputerami w starostwie,
co moim zdaniem nie było zgodne z
prawem. Chcę, żeby w kwestii umowy
z informatykiem wypowiedział się jesz-
cze radca prawny. Trzeba sprawdzić,
czy ta osoba miała certyfikaty bezpie-
czeństwa, dostępu do informacji nie-
jawnych. To trzeba jak najszybciej
wyjaśnić, dokonać niezbędnych zmian,
bo od tego też zależy bezpieczeństwo
powiatu.

Czyli kadrowa ewolucja, a nie re-
wolucja?
A.Sz.: - Oczywiście, że tak. Chcę

zapewnić pracowników, że, wbrew
krążącym plotkom, nie przyszedłem
tu po to żeby wycinać wszystko i
wszystkich i zatrudniać swoich zna-
jomków. To byłaby dopiero moja po-
rażka. Starostwo funkcjonuje, ale
ludziom trzeba wskazać, w jakim kie-
runku będziemy zmierzali i jaką rolę
oni w tych ewolucyjnych zmianach
będą mieli do spełnienia. Nie ukry-
wam, że będę się przyglądał, rozma-
wiał i być może komuś zmienimy
zakres obowiązków, kogoś przenie-
siemy na inne stanowisko. Ale raz
jeszcze powtarzam – jestem daleki od
zwalniania ludzi z pracy.

Ale zmiana zarządu powiatu od-
była się w sposób bliższy rewolucji
niż ewolucji. Jak podzielone są role,
kto i za co odpowiada?

A.Sz.: - Kompetencje starosty, wice-
starosty i członków zarządu regulują
Statut powiatu i regulamin organizacyj-
ny. I jego się trzymamy. W gestii wice-
starosty znajdą się inwestycje, kultura i
sport, promocja powiatu, architektura,
budownictwo, geodezja i kartografia. Nie
podjęliśmy decyzji, kto przejmie oświa-
tę, za którą w poprzednim zarządzie od-
powiadał wicestarosta. Jesteśmy po
rozmowach z dyrektorami i księgowymi
liceów w Sejnach i Puńsku. Już na sesji
powiedziałem, a teraz powtórzę, że za
kontakty z mniejszością litewską i Repu-
bliką Litewską będzie odpowiadał pan
Witkor Racis. Odbyliśmy już spotkanie
z merem miasta Łoździeje, który do-
tychczasową współpracę ze starostwem
oceniał różnie. Teraz był zaskoczony
tym, że nowe władze tak szybko nawią-
zują kontakt. Mamy już wstępny harmo-
nogram spotkań. Pierwsze odbędzie się
w Sejnach, a zaprosimy na nie burmi-
strza oraz wójtów z Gib i Sejn. Temat to
w ramach programu Polska-Litwa – Ro-
sja (Obwód Kaliningradzki) budowa i
przebudowa dróg przygranicznych. Re-
alizację tego projektu mogą nam ułatwić
bardzo dobre stosunki pomiędzy me-
rem Łoździej i władzami Obwodu Kali-
ningradzkiego. Zostaliśmy zaproszeni
na czerwcowe trzydniowe obchody Dni
Łoździej, ale pan mer zaproponował,
żeby w tym samym czasie zorganizo-
wać jakieś imprezy w Sejnach. Nie wy-
kluczam, że w tym terminie u nas
odbędzie się Jarmark Dominikański.

Jak pan chce przełamać obawy i
napięcie w kontaktach z mniejszo-
ścią litewską, po złamaniu niepisa-
nej umowy o tym, iż starostą w
Sejnach będzie Polak, a wicestaro-
stą Litwin. Gmina Puńsk groziła re-
ferendum w sprawie przejścia do
powiatu suwalskiego. Suchej nitki
na tej decyzji Rady Powiatu nie zo-
stawiły media litewskie.

A.Sz.: - Nie ukrywam, że jest to
temat trudny dla mnie osobiście i dla

Z inicjatywy Konsula Republiki Litwy w Sejnach, z udziałem samorządow-
ców z miasta i powiatu oraz mieszkańców, w Domu Litewskim odbyło się
uroczyste spotkanie poświęcone 94 rocznicy niepodległości Litwy.

Litewska niepodległość

Szesnastego lutego przypadła 94
rocznica proklamowania niepodległo-
ści Litwy. Odzyskała ją wraz z Polską
po ponad stuletnim zaborze carskim.
Litwa wybiła się ponownie na wolność
dopiero po I wojnie światowej. Jesz-
cze w czasie trwania działań wojen-
nych, w dniach 1 8-22 sierpnia 1 91 7
roku, w Wilnie, zebrało się 222 dele-
gatów z każdej części Litwy, którzy
wybrali 1 6-osobową Radę Litewską
(Lietuvos Taryba). To ona, 1 6 lutego
1 91 8 roku ogłosiła Akt Niepodległości.
Wśród jej członków był także związa-
ny z Sejnami ksiądz Justinas Stauga-
itis. Na czele nowych władz kraju

stanął zaś Ananas Smetona.
Odzyskanie przed ponad 90 laty

niepodległości nie przyszło Litwinom
łatwo. Gdy konstytuowała się Taryba,
na terytorium Litwy obecni byli jeszcze
Niemcy, potem starali się rządzić bia-
łogwardziści, bolszewicy. Ale najwię-
cej krwi popłynęło podczas bratobój-
czych walk między Polakami i Litwina-
mi na Sejneńszczyźnie. Przez stule-
cia oba narody tworzyły jedno pań-
stwo. Gdy w 1 91 8 roku każdy z nich
tworzył własną państwowość, wyszedł
problem granic. Żadna ze stron nie
chciała ustąpić i oddać drugiej np.
Puńska, Sejn. Sejny przechodziły z

rąk do rąk aż jedenaście razy. Potem
był marsz Żeligowskiego na Wilno, co
na lata położyło się cieniem w stosun-
kach polsko- litewskich. Granicę pań-
stwową poprowadzono częstokroć
przez część wsi, gospodarstw rol-
nych. Tak było m.in. w Dusznicy, Bu-
rakach. Przez jakiś czas rolnicy mogli
uprawiać swoje pola, leżące po obu
stronach granicy. Po drugiej wojnie
światowej znikła i ta możliwość. Do-
piero od niedawna, po wejściu obu
krajów do układu z Schengen, miesz-
kańcy przygranicznych miejscowości
mogą bez szkód przejść niewidoczną
już granicę, by obejrzeć część pół
swych dziadków, rodziców, krewnych.
O zwrocie majątku nikt już prawie nie
marzy. (jw)

obecnego wicestarosty. Odbyliśmy roz-
mowę z wójtem gminy Puńsk Witoldem
Liszkowskim, w której uczestniczył po-
seł RP Robert Tyszkiewicz. Władze tej
gminy ciągle akcentują swoje roszcze-
nia dotyczące powołania wicestarosty
z mniejszości litewskiej zamieszkującej
gminę Puńsk. Ja ze swej strony zapew-
niam, iż na tym, że starosta i wicesta-
rosta są Polakami, mniejszość litewska
zamieszkująca na terenie naszego po-
wiatu i gmina Puńsk nie ucierpią. Do
tych rozmów jeszcze wrócimy w szer-
szym gronie. Jestem natomiast mile za-
skoczony nastawieniem do nas władz
Łoździej. Mieliśmy też telefon z Kowna
z gratulacjami i pytaniem, kiedy się
spotkamy, czy będziemy kontynuowali
współpracę. W najbliższych dniach
spotkamy się z merem Druskiennik. Tej

niechęci do nas nie odczuwam w kon-
taktach z samorządowcami z Republi-
ki Litewskiej. Zapewniam, że
przedstawiciel mniejszości litewskiej
pan Witek Racis jest człowiekiem do-
świadczonym życiowo, zawodowo i ma
bardzo szerokie i dobre kontakty po
stronie litewskiej. To, że po raz pierw-
szy od powołania powiatów, wicestaro-
stą nie jest przedstawiciel Puńska to
coś nowego i tylko tym można tłuma-
czyć napięcie do jakiego doszło po wy-
borach. Ta sytuacja dla mnie nie jest
też komfortowa. Nie czuję się z tym do-
brze ja, niezbyt dobrze odbierają to też
władze województwa podlaskiego. Ale
taka była wola większości radnych i na-
leży ją uszanować. A historia pokaże,
kto miał rację.

Dalszy ciąg rozmowy za dwa

tygodnie, a w niej m. in. o przy-

szłości szpitala powiatowego i

powiatu sejneńskiego, Warszta-

tów Terapii Zajęciowej, sytuacji

na rynku pracy, z czego dumna

może być Sejneńszczyzna i te-

gorocznych inwestycjach.

Więcej w kolejnym numerze "Wieści"



ID działki Pole powierzchni
ewidencyjnej: działki w ha:

1 621 /4 0,0638
1 621 /5 0,0656
1 621 /6 0,0862
1 621 /7 0,1 1 43
1 621 /8 0,1 1 43
1 621 /9 0,0987
1 621 /1 0 0,0773
1 621 /1 1 0,0747
1 621 /1 2 0,1 888
1 621 /1 3 0,1 321
1 621 /1 4 0,1 707
1 621 /1 5 0,1 647
1 621 /1 6 0,1 303
1 621 /1 7 0,1 448
1 621 /1 8 0,1 21 5
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PRACA
● Młody mężczyzna szuka pracy w okre-
sie wakacyjnym. Wysoka znajomość ob-
sługi komputera i pakietu office, prawo jazdy
kat. A i B, dobra kondycja. Tel. 797542379,
dzwonić po 1 6
● Jestem uczciwą, lojalną osobą. Chętnie
posprzątam, umyję okna, wykonam inne
prace domowe. Tanio, szybko, solidnie. Kon -
takt: 781 572 264
● Zatrudnię dekarza do krycia dachów wió-
rem na sezon 201 2r. z doświadczeniem,
tel: 663-201 -446
● Premar Sp.zo.o tel. 89 532 04 26 po-
szukuje pracownika do pracy w Suwałkach
na stanowisko handlowiec, wykształcenie
średnie, mile widziany staż pracy na stano-
wisku. CV przesłać na adres e-mailowy;
premar@premar.olsztyn.pl
● Agwo Serwis Zielone Kamedulskie 27
zatrudni operatora maszyn CNC – wykształ-
cenie średnie techniczne, doświadczenie
na stanowisku
● Purzeczko Grupa Securitas w Łomży po-
szukuje pracownika do pracy w Suwałkach
na stanowisko pracownik ochrony – wy-
kształcenie średnie, doświadczenie w za-
wodzie min.1 rok, licencja pracownika
ochrony I stopnia. CV przesłać na adres:e-
email; sylwia.tyszka@securitas.pl
● Zaopiekuję się dzieckiem lub dziećmi. Je-
stem osobą odpowiedzialną. Kontakt: 603
91 2 559
● Rencista, 50 lat, niepijący, niepalący, z
prawem jazdy A,B,T szuka pracy w Sejnach
np. jako dozorca. Chętnie posprząta pose-
sje, jak spadnie śnieg – odśnieży. Kontakt:
607 1 41 01 5
● Wykonam na zlecenie szydełkiem firan-
kę, zazdrostkę, serwetkę, serwetę itp., tel.
667 288 211
● Dam pracę mechanikowi pojazdów cię-
żarowych, Wielka Brytania, Scania, Daf,
Man, Volvo, Mercedes, Iveco. Wymagane
doświadczenie i znajomość minimum pod-
staw angielskiego. Praca stała w autoryzo-
wanych serwisach. Zainteresowane osoby
prosimy o CV na: talent@horizonsrecruit-
ment.co.uk
● Podejmę się pracy w sklepie w Krasno-
polu lub Sejnach. Posiadam odpowiednie
dokumenty. Kontakt: 883 591 702
● Szybko, solidnie, tanio - układanie glazu-
ry i terakoty, w kuchniach. łazienkach, na
balkonach, tarasach, schodach; remonty
mieszkań. Mam kilkuletnie doświadczenie
zdobyte w Niemczech. Kontakt: 607 628 522
● Zaopiekuję się dziećmi. Odpowiedzialna,
23-letnia kobieta i mama 2-letniego dziec-
ka. Tylko Sejny i okolice. Kontakt: 51 8 964
473 lub gg: 36077328
● Sprzątanie, mycie okien, prasowanie –
tanio, solidnie. Kontakt: 661 788 629
● Szukam niani. Krasnopol, tel. 502 607 029
● Zaopiekuję się dziećmi, kontakt 87 51 73
11 2
● Podejmę się naprawy/serwisowania kom -
puterów, sprzętu elektronicznego. Oferuje
również kursy obsługi komputera wraz z
umiejętnością obsługi edytorów tekstu. Sej-
ny i okolice. tel. (kom): 726 642 042

● Szukam pracy w charakterze opiekunki
do dziecka, tel. 506 760 032
● Szukam pracy jako opiekunka osoby star-
szej lub niepełnosprawnej-posiadam odpo-
wiednie kwalifikacje, mogę zaopiekować
się również dzieckiem, kontakt 609 409 501
● Podejmę się piłowania drewna na opał i
z pnia w lesie, tel. 601 375 425
● Szukam pracy z belarko - owijarką zmien -
nokomorową, od 80 do 1 80/1 20, siano -
słoma - kiszonka. Tel. 507 857 31 5

MOTORYZACJA
● Audi 80 B4 combi TDI 1 ,9 disel, rok 1 995.
Pełne wyposażenie, stan dobry, komplet
opon zimowych, felgi aluminiowe, cena
1 0 tys. zł, tel. 87 51 6 31 55
● Sprzedam silnik 1 ,6 Td do golfa II lub gol-
fa III, passata i różne części do golfa II. Ce-
na do uzgodnienia. Tel. 602 467 752
● Sprzedam opony letnie 205x60x1 5, bież-
nik 6 mm, 2 szt., cena 80 zł/szt., Sejny tel.
87 51 6 26 89 lub 669 050 502
● Sprzedam motocykl IŻ JUPITER 5 wraz
z wózkiem bocznym (tzw.: ,,koszem''). Rok
produkcji 1 990. Pojemność silnika 350cm3,
benzyna. Stan motocykla dobry. Motocykl
jest na chodzie, a całość (motocykl + kosz)
koloru czerwonego. Ubezpieczenie ważne
do czerwca 201 2 roku. Cena 3500zł - do
negocjacji. Okolice Sejn. Więcej informacji
pod numerem telefonu 51 4 652 397
● Sprzedam cinquecento 704 + gaz, rok.
prod. 1 995, kolor zielony metalic, czujnik
cofania, autoalarm, ubezpieczenie i prze-
gląd do grudnia 201 2 r., przyciemnione szy-
by, cena 1 .800 zł; okolice Sejn. Kontakt: 723
266 740
● Sprzedam samochód osobowy VW Golf
III 1 .9 GTD, rok prod.1 995,trzydrzwiowy, ko-
lor zielony, elektryczne szyby i lusterka, elek-
tryczny szyberdach, opony zimowe drugi
sezon. Stan bardzo dobry. Auto do obejrze-
nia - okolice Sejn. Tel.: 721 -591 -701 . Cena
6500 zł.
● Sprzedam motorower Stella, rok produk-
cji 1 994, stan bardzo dobry, cena 200 zł,
okolice Gib. Kontakt: 725 435 689
● Sprzedam volkswagen passat 1 .9 tdi, rok
prod.1 993, kolor srebrny-metalik, hak, el.szy-
by, opony letnie i zimowe, cena 3,5 tys.zł,
typ sedan. Tel.: 600 31 0 1 01 i 668 476 757
● Sprzedam Opel Astra - Twingport, ciem-
noniebieski 2005 1 ,6 + gaz sekwencja, kli-
matyzacja, stan bd, bezwypadkowy,
serwisowany, dodatkowo komplet kół, prze-
bieg 11 8 tys. km cena 21 .000,- tel. 605 640
301
● Sprzedam forda mondeo, rok prod. 1 996,
po wypadku, w całości lub na części. Kon-
takt: 87 61 6 51 09 po godz. 1 5.30
● Sprzedam BMW740i E38, stan bardzo
dobry, benzyna. tel: 667-089-472

NIERUCHOMOŚCI
● Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe o po-
wierzchni 38,6m w centrum miasta od
marca 201 2 roku. Kontakt- 665731 402
● Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe, po
remoncie, cena do uzgodnienia. Tel.:500
786 772

● Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie na ul.
E.Plater 1 .Mieszkanie w dobrym stanie,
blok ocieplony. Cena do uzgodnienia. Tel.
667 272 01 9
● Sprzedam działkę rekreacyjno-budowla-
ną o pow. 37 arów w okolicach Sejn. Dzia-
ła położona jest między dwoma jeziorami,
z dostępem do linii brzegowej jednego je-
ziora, w pobliżu asfaltowa droga gminna,
prąd. Cena 1 50.000 zł. Kontakt: 663 931 595.
● Pilnie poszukuję mieszkania do wynaję-
cia w Sejnach. Tel.: 665 731 393
● Sprzedam mieszkanie w m. Sejny wła-
snościowe telefon kontaktowy 50831 9925
● Sprzedam dom murowany piętrowy w
Sejnach, ul. Konopnickiej 36 oraz segment
trzyczęściowy, szafy dwudrzwiowe, wersal-
ki, kanapy, dwa fotele, kurtki młodzieżowe,
kołdry puchowe mało używane, firanki i in-
ne przedmioty. Kontakt tel. 87 51 7 31 1 9
● Do wynajęcia sauna nad jeziorem w Gi-
bach. Kontakt: 500 1 39 679
● Poszukuję dwu-trzypokojowego miesz-
kania do wynajęcia tel.51 61 71 994
● Poszukuję lokalu do wynajęcia o po-
wierzchni od 1 00 do 200 metrów kwadra-
towych w Sejnach. Tel.51 2 856 977
● Sprzedam działkę z możliwością uzyska-
nia warunków zabudowy na dom całorocz-
ny, działka o powierzchni 3000 m2, Smolany
Dąb, gmina Krasnopol, cena 45000zł, tel.:
50521 5083
● Sprzedam mieszkanie w Sejnach przy
ul. Wojska Polskiego, kawalerka (2 pokoje
i kuchnia). Kontakt: 79 83 49 445 (dzwonić
po godz. 1 3.00)
● Oferuję do wynajęcia garaż przy ul. Łą-
kowej, tel. 87 51 62-271
● Sprzedam działkę budowlaną o pow. 700
m kw. + budynek gospodarczy + media w
centrum Gib, blisko las i jezioro. Cena do
negocjacji. Kontakt 501 1 31 897
● Sprzedam mieszkanie w Sejnach, ul. Za-
wadzkiego 8/11 , 72 m kw., I piętro, cena do
uzgodnienia. Tel. 693 228 376, po godz.
1 6.00
● Sprzedam działkę 0,20 ha nad jeziorem
Czarnym w miejscowości Karolin, prąd, i
woda. Kontakt: 87 51 6 56 32 lub 51 3 71 9
293
● Sprzedam działkę budowlaną w Sejnach,
tel. 696 049 744
● Wynajmę niedrogo pomieszczenie o po-
wierzchni 300 metrów kw, pod dowolną
działalność w Ogrodnikach, wyposażona
we wszelkie media. Tel.: 609 439 008 i
790 484 583
● Wydzierżawię 5 ha ziemi ornej, 200
zł/ha/rok okolice Sejn. Kontakt 723 266 740

ROLNICTWO
● Kupię wialnię metalową, cena do 400 zł.
Kontakt: 664 424 333
● Kupię byczki mięsne, cena do 500 zł/szt.
Kontakt: 664 424 333
● Sprzedam przyczepę sztywną rok prod.
1 993, 8 x 2,5 m, aluminiowe borty, ciężar
całkowity 1 6 ton, idealna do ziarna i bel. Ce-
na 7.000 zł. Kontakt: 663 931 595
● Sprzedam klacz zimnokrwistą, 6-mie-
sieczną, okolice Gib, cena 2.500 zł. Kon-
takt: 87 51 6 55 96
● Sprzedam rozrzutnik obornika, stan bar-
dzo dobry, cenna 5.500 zł i kopaczkę do
ziemniaków, cena 2.500 zł. Kontakt: 508
608 006
● Sprzedam sześciometrowy elektryczny
ślimakowy przenośnik do ziarna zbóż, rze-
paku, kukurydzy. Stan bardzo dobry, cena

do uzgodnienia. Kontakt: 87 51 6 40 32
● Kupię ciągnik C330 lub C 360 lub T25,
do 5 tys. zł. Tel.: 723 266 740
● Kupię cielęta mięsne pięciodniowe i star-
sze do pięciu miesięcy z okolic Sejn. Kon-
takt: 722 1 69 241
● Sprzedam przyczepę do przewozu ko-
ni, ładowność 2 tony, tandem, stan dobry,
cena 3.900 zł. Kontakt: 511 71 9 611
● Sprzedam ciągnik Ursus C 330 w do-
brym stanie, cena 11 .000 zl. Kontakt: 783
466 71 2
● Sprzedam dwukółkę na osi Żuka, dłuży-
ca, cena 1 000 zł. Tel.: 87 51 71 1 54, dzwo-
nić wieczorem.
● Sprzedam ciągnik ZETOR 7211 z kabi-
ną sadowniczą, rok produkcji: 1 985, 4700
mtg w oryginale, komplet zaczepów. Cena
21 tys. Kontakt: 721 -591 -701
● Sprzedam kopaczkę elewatorową, stan
dobry, cena do uzgodnienia. Okolice Sejn.
Kontakt: 661 788 629
● Kupię ramę do ciężkich bron 5-polowych
oraz jedną bronę, tel. 782747570
● Sprzedam wialnię do zboża, tel. 663 21 4
594

KUPIĘ
● Kupię osikę na wióry, dłużyca lub kłody
wysokiej jakości, bez sęków, tel: 783-828-
866
● Kupię motor wsk3 lub minsk z dokumen-
tami. Tel.:664 424 333
● Kupię starą spawarkę wirową, tel.:664
424 333
● Kupię butlę, palniki i cały sprzęt do spa-
wania gazowego. Tel.: 664 424 333
● Kupię domek holenderski, tel. 605 345 777
● Kupię rozbijak pokosów (pajok) 2 lub 4
gwiazdkowy. W rozsądnej cenie. Kontakt
723 266 740
● Kupię osikę na dachy z wióra. Tel:
783828866

SPRZEDAM
● Sprzedam zamrażarkę POLAR, mało
używana, stan bardzo dobry, 3 szuflady.
Cena do uzgodnienia. Kontakt: 6051 51 927
● Sprzedam albę komunijną z dodatkami,
cena 50 zł. Kontakt: 663 064 641
● Sprzedam ochraniacze spawalnicze na
buty, cena 25 zł/para. Kontakt: 664 424 333
● Sprzedam piłę Husqvarna 444 Se. Stan
dobry. Cena 250 zł. Tel. 602 467 752
● Sprzedam silniki elektryczne, od 1 ,5 kw
do 30 kw. Cena od 1 50 zł do 1 900 zł. Kon-
takt: 664 424 333
● Sprzedam wentylatory różna średnica,
od 1 50 zł do 450 zł. Tel. 664 424 333
● Sprzedam komplet opon zimowych Mi-
chelin Alpin 1 95/65 R1 5. Stan bardzo do-
bry. Cena za 4 sztuki 380 zł. Tel. 697 1 48
743, Sejny.
● Sprzedam CB Radio z anteną Prezydent
o długości 1 40 cm. Cena do uzgodnienia.
Kontakt: 697 309 1 59.
● Sprzedam łańcuchy zimowe na tylne ko-
ła do ciągnika Ursus 3-p, cena za 1 sztukę
1 20 zł. tel.: 87 51 6-29-1 8
● Sprzedam zamrażarkę "Kuchcik" 4-szu-
fladową. Mało używana. Stan bardzo do-
bry. Cena do uzgodnienia. Kontakt:
6071 32491
● Sprzedam tarczową przecinarkę do cię-
cia ceramiki i kamienia. Długość cięcia 1 020
mm, grubość cięcia do 600 mm. Zamoco-
wana nowa profesjonalna tarcza. Mało uży-
wana, gwarancja do sierpnia 201 2 roku.
Cena do uzgodnienia. Kontakt: 6071 32491
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● Barakowóz budowlany na kołach, pokry-
ty blachą ocynkowaną sprzedam, tel. 87
51 7 11 54, do godz. 1 7.00
● Sprzedam pralko-wirowke Ravanson w
bardzo dobrym stanie, cena 230 zł. Kon-
takt: 665 599 071
● Sprzedam albę do komunii na wysokie-
go chłopca. Kontakt: 691 967 936
● Sprzedam silniki elektryczne: 1 ,5 kw, 2,2
kw, 4 kw i 30 kw, od 1 50 zł do 2 tys. zł.
● Sprzedam wagę uchylną do 500 kg, ce-
na 700 zł, sprzedam prasę kostkującą pol-
ską, cena 8 tys. zł. Kontakt: 664 424 333
● Sprzedam albę komunijną. Kontakt
51 2870665
● Bloczki keramzytonowe tanio sprzedam
Zelwa tel. 601 703 425

RÓŻNE
● Zginął mały rudy piesek rasy pinczer mi-
niaturka, nr tatuażu 369 K, nagroda. Kon-
takt: 503 511 1 45
● Naprawiam piły motorowe, różne typy.
Tel. 602 467 752
● Studentka udzieli korepetycji z języka an-
gielskiego i niemieckiego, poziom podsta-
wowy dla dzieci ze szkoły podstawowej, 30
zł/ 60 min. Mila atmosfera i profesjonalne
podejście. Zapraszam. Kontakt: 504 301 944

TOWARZYSKIE
● Zapoznam się z Panią 30-50 lat okolic
Sejn i Podlasia. Chętnie spotkam się na ka-
wę czy na miły spacer. Krzysiek, tel.
72337441 7
● Mam 30 lat szukam miłej sympatycznej
dziewczyny z Sejn lub okolic na długie zi-
mowe wieczory lub do stałego związku. tel.
535740873
● Pan po 50-tce, wdowiec, pozna panią z
Sejn lub okolic, cel – przyjaźń. Kontakt: 51 3
71 9 293
● Pan po 40, pozna panią z Sejn i okolic w
celu zapoznania się. Tel. 785 397 749
● Pan 50 lat, rozwiedziony pozna panią do
przyjaźni. Sejny i okolice. Nr tel. 666 1 79 1 26

DYŻURY APTEK
20.02.201 2 r.

– 26.02.201 2 r.
APTEKA ŚW.MICHAŁA

ul. Piłsudskiego 20

27.02.201 2 r.
– 04.03.201 2 r.

APTEKA MALWA
ul. Zawadzkiego1 9

05.03.201 2 r.
– 1 1 .03.201 2 r.

APTEKA REMEDIUM
ul. 1 Maja 3

WAŻNE TELEFONY
Pogotowie energetyczne 8751 62 087
Szpital 8751 62 1 38
Informacja Turystyczna 8751 63400
Urząd Miejski 8751 62073
MOSiR Sejny 875655052
Starostwo Powiatowe 8751 62066
UG w Sejnach 8751 62045
UG w Puńsku 8751 61 048
UG w Krasnopolu 8751 6401 0
UG w Gibach 8751 65038
Konsulat RL 8751 73790
Sąd Rejonowy 8751 73830
Prokuratura Rejonowa 8751 62950
Informacja PKS 875662763
Hotel „Skarpa” 8751 62065
Dom Litewski 8751 62908
Apteka Remedium 8751 63577
Apteka Św. Michała 8751 62032
Apteka Malwa 8751 6231 5

INFORMACJA URZĘDU MIASTA W SEJNACH
o przeznaczeniu do przetargu działek przewidzianych w planie zagospo-
darowania przestrzennego „Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
z usługami z dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej”
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