
Przeklęte TIR-y
TIR-y już nie jeżdżą przez Sejny. Mogą odetchnąć z ulgą ci, którym najbardziej na tym zależało. 
Co z nami? – pytają jednak przedsiębiorcy z Ogrodnik i Łoździej.

Drodzy 
Czytelnicy,

Oddajemy w Wasze ręce pierwszy 
numer samorządowego dwutygodnika. 
Na jego łamach oprócz informacji urzę-
dowych z pierwszej ręki, będziemy pisać 
o problemach, wydarzeniach najważniej-
szych dla naszego regionu. Informacje 
zamierzamy oprawiać jak najlepszymi 
zdjęciami.

Chcemy wsłuchiwać się również w 
Wasze opinie i tym samym, gazetę two-
rzyć wspólnie z Wami. By jak najbardziej 
odpowiadała Waszym potrzebom. Cze-
kam też na listy od Was, telefony.

Praca w Wieściach Sejneńskich jest dla 
naszej Redakcji dosłownym i w przenośni 
powrotem do korzeni. Wracam po stu-
diach do miejsca, w którym chciałam od 
dawna mieszkać i pracować. Bo właśnie 
tu czuję się dobrze. A jeżeli jednocześnie 
mogę robić to, co kocham – „dziennika-
rzyć” – jest to zdecydowanie spełnione 
marzenie.

Janek Lupo i Krzysiek Palewicz zdecy-
dowali się ponownie wcielić w rolę uważ-
nych obserwatorów i komentatorów co-
dzienności. Przypomina mi to ich wspól-
ną pracę sprzed kilku lat w „Sejneńskich 
Wieściach” i „Przeglądzie Sejneńskim”. Są 
oni dla mnie bardzo dużym wsparciem.

Dziękuję też innym osobom za, tak dla 
mnie ważne, wsparcie i współpracę.

Życzę ciekawej lektury i do „zobacze-
nia” za dwa tygodnie.

Marta Palewicz
redaktor naczelny
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W nocy z 14 na 15 lutego został wstrzy-
many na przejściu granicznym w Ogrodni-
kach ruch samochodów powyżej 7,5 tony. 
Kierowcy TIR-ów, którzy jeszcze o tym za-
kazie nie wiedzą, odsyłani są na Budzisko 
a tam… W sobotę 18. lutego TIR-y stały 
w około dwukilometrowej kolejce. Co będzie 
w chwili największego natężenia ruchu?

–  Nie posiadam informacji o jakichkol-
wiek utrudnieniach na Budzisku – odpowi-
ada rzecznik prasowy KG Straży Granicznej, 
płk. Jarosław Żukowicz – Powody ogranicze-
nia ruchu na przejściu? Stan drogi krajowej 
nr 16 nie zezwala na ruch TIR-ów, a minis-
terstwo środowiska stanowczo sprzecowiło 
się tranzytowi przez teren Parku Wigier-
skiego. Nic nie zapowiada, że podjęte decyzje 

mogą ulec zmianie. Zresztą decyzja o przy-
wróceniu ruchu TIR-ów przez Ogrodniki 
była tymczasowa.

Po drugiej stronie granicy
Nieprzystosowanie dróg z Ogrodnik do 

Augustowa i Suwałk do przejazdu TIR-ów 
jest powodem ograniczenia ruchu na przej-
ściu – informuje dziennikarka z Łoździej, 
Vilma Danauskiene. Tak brzmi oficjalne uza-
sadnienie władz polskich, zaakceptowane 
przez stronę litewską. Dziennikarka dodaje, 
że ludzie nie patrzą jednak na decyzje poli-
tyków. Mieszkańcy Łoździej protestujących 
po drugiej stronie granicy Polaków obar-
czają odpowiedzialnością za całą sytuację 
na przejściu.

 (cd na str. 3)
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09.02 – Spotkanie z Dyrektorami Sej-
neńskich szkół, omówienie wizyty Ministra 
Edukacji Narodowej p. Jarosława Zielińskie-
go – 20.02.2006 r.

13.02 – Wręczenie p. M. Tananisowi, 
kombatantowi z Sejn awansu na stopień 
oficerski. Dokonał tego Komendant Woj-
skowej Komendy Uzupełnień w Suwałkach 
p. K. Mogiła.

14.02 – Spotkanie z p. Emilem Bajerem – 
Radio 5 w sprawie organizacji Dni Sejn 2006 
r. (2�-22-23.08.2006). Omówiono szczegóły 
organizacyjne i artystyczne.

16.02 – Walne zebranie OSP Sejny, spra-
wozdawczo-wyborcze, połączone z wręcze-
niem odznaczeń.

16.02 – Spotkanie organizacyjne w celu 
omówienia imprezy „Urodziny  Wojewódz-
twa 2006” w Sejnach (26-27 sierpnia) pierw-
szego dnia sesja historyczna oraz koncert w 
klasztorze, drugiego dnia część artystyczna: 
festyn.

17.02 - Posiedzenie Forum Pojezierza 
Suwalsko-Augustowskiego i Ziemi Sejneń-
skiej –Przewodnictwo Forum w 2006 roku 
obejmuje Miasto Sejny – Burmistrz Miasta.

19.02 - Święto Niepodległości Litwy, �6 
lutego uroczysta akademia zakończona kon-
certem kapeli z Wilna.

Burmistrz
Miasta
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Do woja marsz...
W tym roku na badanie przed komisją 

lekarską stawił się rocznik ’87. Zgłosiło 
się 194 poborowych, w tym 5 kobiet. 
Większość dostała kategorię A. I bardzo 
dobrze, mówią.

Obecnie zmienia się nastawienie do 
służby w wojsku. Decydują o tym względy 
praktyczne. Pracodawcy przychylniej patrzą 
na osoby z uregulowanym stosunkiem do 
służby wojskowej. Niejednokrotnie armia 
staje się okazją do niewielkiego, ale regu-
larnego zarobku i szansą na stalą pracę w 
przyszłości. Zamiast wojska można wybrać 
służbę zastępczą, np. w policji czy straży 
pożarnej.

Zmieniły się też zasady poboru. Wojsko 
na powołanie poborowego ma �8 miesięcy 
od chwili badania przed komisją. 

Po tym czasie, jeżeli poborowy nie otrzy-
ma wezwania do odbycia służby, zostaje 
przeniesiony do rezerwy. Na studiach służbę 
wojskową skrócono do 6 tygodni wakacyj-
nych. Ci, którzy nie zgłoszą się na wezwanie 
WKU, mogą być „ścigani” przez wojsko do 50 
roku życia. (mp)  

Sejny 
w Strasburgu
Mirosław Basiewicz, 
mieszkaniec Sejn, domagał się od władz 

polskich odszkodowania za doznane w 
przeszłości krzywdy i straty materialne. Był 
współzałożycielem związku zawodowego 
milicjantów w Warszawie, usunięty ze służby 
w �98� roku, internowany w więzieniu w Bia-
łołęce, szykanowany przez bezpiekę. Sądy 
odrzuciły pozwy. Skargę przyjął Europejski 
Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu.

Basiewicz od MSWiA, ABW i komendanta 
stołecznego policji domagał się w sumie 
3 mln zł odszkodowania i � mln na cele 
społeczne (po 300 tys. zł na Caritas Polska i 
MOPS w Sejnach oraz 400 tys. zł na sejneński 
szpital).

Więcej informacji na ten temat w Gazecie 
Współczesnej z dn. �4.02.2006.  

Mandat 
radnego
“Stwierdza się wygaśnięcie mandatu 

radnego Rady Miasta Sejny Tadeusza 
Falejczyka” – czytamy w piśmie woje–
wody podlaskiego Jana Dobrzyńskiego 
z początku lutego.

W sierpniu ubiegłego roku radny 
wymeldował się z Sejn. Jest to jednoz-
na–czne z wykreśleniem z rejestru wybor-
ców w mieście i utratą mandatu radnego. 
T. Falejczyk mówi, że nie wiedział o tym. 22 
stycznia minął termin podjęcia decyzji w tej 
sprawie przez Radę. W takiej sytuacji wojew-
oda był zobowiązany, na podstawie ustawy 
o samorządzie gminnym, odwołać radnego 
ze stanowiska.

Decyzja ta może być zaskarżona przez 
Radę w czasie 30 dni od daty doręczenia 
pisma. Wojewoda ma również czas do 
27 kwietnia wydać decyzję o wyborach 
uzupełniających. (mp)  

Lokalny smaczek
Pączki, chrusty – z nimi kojarzy nam się 

tłusty czwartek. A może by wtrącić regio-
nalny smaczek i dla odmiany zrobić mro-
wisko?

Dawniej mrowisko przygotowywane 
było tylko z okazji świąt, bądź ważnych 
uroczystości. Przepis pochodzi z Litwy. Na 
terenach polskich przez długi czas mrowisko 
było znane jako kopiec. Ostatecznie przyjęła 
się ta pierwsza nazwa.

Mrowisko to ułożony na talerzu kopiec 
z cienkich, pociętych w nieregularne kształ-
ty faworków, polanych sosem miodowym 
i posypanych makiem, rodzynkami. Samo 
ciasto ma lekko słonawy smak, co równowa-
ży bardzo słodka polewa. Bardzo smaczne. 
Polecam. (mp)  

Starostwo
powiatowe
2 luty
Narada ze służbami, związanymi z utrzy-

maniem budynków: nadzór budowlany, 
straż pożarna i policja. W związku z wypad-
kami w Chorzowie. 

– Zaznaczam wyraźnie, że nie ma u nas 
jakiegokolwiek zagrożenia związanego z ka-
tastrofą obiektów budowlanych i opadami 
śniegu – komentuje starosta. – W naszych 
warunkach dachy są projektowane na piątą 
strefę klimatyczną, czyli są w stanie wytrzy-
mać ponad metrową warstwę śniegu.

Tego samego dnia odbyło się spotkanie 
w sprawie ruchu TIR-ów. Starostwo posata-
nowiło poprzeć blokadę.

6 luty
Sesja Rady Powiatu. Odbyło się na niej 

oficjalne pożegnanie komendanta woje-
wódzkiego straży pożarnej i komendanta 
policji w Sejnach.

Starosta uczestniczył również w rocznej 
odprawie Powiatowej Komendy Straży Po-
żarnej w Sejnach. Za ubiegłoroczny sukces 
tej jednostki można uznać zakup nowego 
ciężkiego samochodu oraz otwarcie Cen-
trum Zarządzania Kryzysowego i Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego.

8 luty
Rozpoczęły się, przy współpracy z gmi-

nami z powiatu, prace nad „Strategią roz-
woju problemów społecznych w Centrum 
Pomocy Rodzinie”.

9 luty
Powiat czestniczy też w projekcie spo-

łecznym, opracowywanym przez CPR w Su-
wałkach. Ma on na celu aktywizację osób 
niepełnosprawnych. Tego dnia podpisano 
aneks do umowy, dotyczący Sejn.

9-10 luty
Warsztaty kulinarne w ramach projektu 

„Szlakiem polsko-litewskich tradycji kuli-
narnych”, poświęcone m.in. kindziukowi, 
chlebom, serom.

16 luty
Spotkanie z wójtem Krasnopola, w spra-

wie przygotowania wniosku dla posła J. Zie-
lińskiego co do możliwości i oceny funk-
cjonowania Parku Wigierskiego. Ponieważ 
jest konflikt społeczności lokalnej i dyrekcja 
parku.

O godz. �7 Starosta uczestniczył na wal-
nym zgromadzeniu OSP. Wybrano na nim 
nowe – stare władze. Komendantem OSP 
ponownie został Borys Kasjanow. 

17 luty
Spotkanie Starosty z nowym komendan-

tem sejneńskiej policji.
O godz. �3 w Augustowie podsumo-

wanie działalności Forum Suwalsko–Augu-
stowskiego i Samorządów Ziemi Sejeńskiej. 
Forum działa od �999 roku.

WIEŚCI z miasta, gmin i powiatu

SWOICH PLANÓW 
NIE UJAWNIŁ

Podinspektor Marek Topornicki pod ko-
niec lutego przejmie obowiązki komen-
danta sejneńskiej policji. Będzie to, pa-
trząc z perspektywy ćwierćwiecza, 12. 
szef tej jednostki. Najgorsze lata komen-
da ma już za sobą. Pozostaje więc dbać o 
jej dalszy rozwój.

– Byłem zasko-
czony tą propozycją, 
bo jest w Suwałkach 
wielu policjantów z 
większym stażem. 
Musiałem to po-
ważnie przemyśleć, 
bo wiązała się z tym 
też całkowita zmia-
na w moim życiu. 
A w dodatku jest to 
wielkie wyzwanie i 
odpowiedzialność – komentuje nowy ko-
mendant.

Podinsp. Marek Topornicki ma 43 lata, 
mieszka w Suwałkach. Jest absolwentem 
Wyższej Szkoły Wojsk Inżynieryjnych we 
Wrocławiu. W policji pracuje od 16 lat. W 
suwalskiej komendzie był naczelnikiem wy-
działu prewencji oraz wydziału dochodze-
niowo-śledczego. Od pięciu lat jest szefem 
policji sądowej.

Jak zapewnił nas dotychczasowy komen-
dant, Andrzej Hajdenrajch, zdobyte doświad-
czenie jego następcy jest w pełni wystar-
czające do objęcia stanowiska komendanta 
jednostki w Sejnach. 

– Nasza komenda liczy 60 pracowników. 
Również zarządzanie takim zespołem nie 
powinno sprawiać trudności. Dotychczas 
Topornicki miał pod sobą około 50 pracow-
ników – dodaje.

Szczegółów swoich planów przed obję-
ciem stanowiska nie chciał ujawnić. (mp) 

Przemyt w Ogrodnikach 

Zabytki 
w bagażniku
Na przejściu granicznym w Ogrodni-

kach zatrzymano (dn. 06.02.06) kobietę 
z podwójnym obywatelstwem (włoskim 
i rosyjskim), mieszkającą na stale w Me-
diolanie. W bagażniku Mercedesa prze-
woziła obrazy olejne, szkło artystyczne 
i srebrną zastawę stołową. Część obrazów 
posiadała dziewiętnastowieczne sygna-
tury.

Przedmioty te najprawdopodobniej sta-
nowią zabytki (w myśl ustawy o ochronie 
zabytków), a przewożenie ich przez granice 
państwa podlega szczególnym regulacjom. 
Zgodnie z przywołaną ustawą, bez zezwole-
nia można wywozić zabytki nie wpisane do 
rejestru, mające nie więcej niż 55 lat. W tym 
przypadku istniało uzasadnione podejrze-
nie, że obrazy są dużo starsze.

Wszczęto postępowanie w tej sprawie. 
Obrazy zostały zabezpieczone w Muzeum 
Okręgowym w Suwałkach. Zatrzymana tłu-
maczyła, że część przedmiotów kupiła w 
antykwariacie we Francji. Miała dokumenty 
potwierdzające nabycie. Pozostałe dostała 
od znajomego. Trzeba jednak ustalić, czy 
przedmioty nie pochodzą na pewno z kra-
dzieży. (mp)  



Przeklęte TIR-y
Donatas Urbanskas – przedsiębiorca po 

litewskiej stronie granicy, niedawno kupił 
ok. 7 ha pola. Chciał wybudować parking 
i hotelik. Teraz nie wie, co ma z tym kawał-
kiem ziemi zrobić. Co zrobić z zatrudnia-
nymi ludźmi?

Koniec interesów
– Ile ja miałem dziś utargu? Może z 5 

złotych. Nie, nie. Żartuję. Trochę więcej, 
ale to i tak śmieszna suma w porównaniu 
z wcześniejszymi obrotami – mówi Romuald 
Budowicz, właściciel Zajazdu Morena. Planu-
je zwolnić lub wysłać na bezpłatne urlopy 6 z 

9 pracowników. Podobnie zamierzają zrobić 
inni właściciele. 

– Było przy przejściu zatrudnionych 
w sumie chyba z 50 osób. Teraz zostanie 
w pracy może 10 – liczy Grażyna Łowiagin 
z „Gospody”.

– Ja rozumiem mieszkańców Sejn, że pro-
testują. Ale dla nas zamknięcie przejścia dla 
TIR-ów to szybkie bankructwo. Niech one 
jadą na Augustów, przez Giby. Albo posta-
rajmy się o obwodnicę w Sejnach – mówi 
R. Budowicz – Apeluję do władz, żeby nas 
w takiej sytuacji nie zostawiały.

– Chcę podkreślić, że nam nie chodziło 
o zamknięcie Ogrodnik dla TIR-ów – odpo-
wiada starosta Jan Luto – Będziemy pomagali 
i jeżeli będą pisma od przedsiębiorców, na 
pewno je przekażemy wyżej, do właściwych 
instytucji. 

Czy to wystarczy?
– TIR-y stwarzały zagrożenie w mieście. 

Osobiście jestem zadowolony z tego, że nie 
ma ich już w Sejnach. Ale nie wiem, czy 
wstrzymanie ruchu w Ogrodnikach jest roz-
wiązaniem, o które chodziło mieszkańcom. 
Niektórzy określają to jako wylanie dziecka 

z kąpielą. Bo jednak sporo miejsc pracy jest 
przy przejściu i powinno tam tętnić życie 
– komentuje burmistrz J. Stanisław Kap – To 
jest rozwiązanie problemu na zasadzie: nie 
chcecie TIR-ów w mieście, nie będziecie ich 
mieli wcale. Dla mnie jest niezrozumiała 
blokada drogi krajowej bezpośrednio do Au-
gustowa, która ma w swoich kompetencjach 
obsługę ruchu granicznego. A jakieś interesy 
partykularne pewnych osób zamykają tę dro-
gę skutecznie – dodaje burmistrz.

17 lutego powołana została Unia Polsko-
Litewskiego Komitetu Spolecznego Rozwoju 

Gospopdarczego Powiatu Sejneńskiego oraz 
Rejonu Łoździeje. 

– Będziemy protestować, do skutku. 
Nie damy się tak łatwo pokonać – zapo-
wiada Budowicz. Oprócz niego, oficjalnymi 
przedstawicielami komitetu zostali Donatas 
Urbanskas, Mindaukas Pietruszkawiczjus, 
Mirosława Matan i Mirosława Skupska. 
W najbliższych planach mają zorganizowa-
nie protestów po litewskiej stronie granicy.

Ludzie
– Dajcie nam pracować – mówi szef „Mo-

reny”. Zamknięcie Ogrodnik dla ruchu TIR-
ów to dla niego osobista porażka. – Z trudem 
odbudowałem się po wcześniejszych niepo-
wodzeniach. I już zaczynałem widzieć nowe 
perspektywy. Teraz już ich nie mam…

Żadna ze zwolnionych osób w Morenie 
nie ma jeszcze praw do zasiłków. „No i z cze-
go mamy się utrzymać?” – pytają. Nikt z nich 
do końca nie wierzył krążącym tydzień przed 
zamknięciem przejścia pogłoskom o cofnię-
ciu stąd ruchu TIR-ów. A teraz nie bardzo 
wiedzą, co mają ze sobą zrobić.

– TIR był pewnym klientem. Bo turysta 
lub inny kierowca albo się zatrzyma, albo 
nie – mówi Tomek Misiukiewicz. Wspólnie 
z żoną Wiolą pracował w Morenie. Mają 
10-letniego Piotrusia i kupę rachunków do 
płacenia. – Teraz nam zagrozi eksmisja.  

Agnieszka Draugialis natomiast uczy się 
w szkole i w zajeździe zarabiała na czesne. 
Mówi, że nie będzie miała z czego teraz za-
płacić.

Część z nich mieszka wspólnie z rodzica-
mi i ich zarobki pozwalały tym rodzinom żyć 
normalnie. Renata Budowicz miała wyjechać 
za granicę do pracy, miała konkretną ofertę. 
Ale została. 

– Teraz mamy ją na sumieniu, bo sami 
ją namawialiśmy do tego – pół żartem, pół 
serio dodaje Tomek.

Każdy kij ma dwa końce, nasuwa mi się 
mimowolnie… TIR-y przez Sejny nie jeżdżą 
– cel protestów został osiągnięty. Pytanie 
tylko, czemu tak naprawdę ograniczono ruch 
na przejściu w Ogrodnikach? Może trzeba 
było poszukać kompromisowego rozwiąza-
nia, a nie sprawie ucinać łeb? (mp)

TIR-y – kalendarium
19.12.2005
W imieniu mieszkańców Sejn został 

wysłany do Ludwika Dorna, ministra 
MSWiA, protest w sprawie ograniczenia 
ruchu TIR-ów na trasie Lazdijai – Sejny 
– Suwałki.

27.12.2005
Z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-

wych i Autostrad (GDDKiA) H. Wara-
komski otrzymał odpowiedz na wysła-
ny w grudniu protest mieszkańców ul. 
Marchlewskiego i Nowej, z zapowiedzią 
zamknięcia przejścia granicznego w 
Ogrodnikach dla TIR-ów.

05.01.2006
Do Starosty wpływa protest przed-

siębiorców z przejścia granicznego w 
Ogrodnikach. “Zwracamy się z prośbą o 
pomoc w utrzymaniu naszych firm oraz 
stworzonych miejsc pracy”.

12.01.2006
Starosta przekazał protest przedsię-

biorców ministrowi Transportu i Bu-
downictwa.

Do GDDKiA zostaje wysłana przez 
Starostwo informacja o dostąpieniu w dn. 
05.01.2006 od blokady drogi, w związku 
z zapowiedziami ograniczenia ruchu w 
Ogrodnikach.

17.01.2006
Romuald Budowicz, który w imieniu 

przedsiębiorców wysłał pismo do GDD-
KiA, otrzymał odpowiedź z wytłumacze-
niem, czemu droga krajowa przez Giby, 
do Augustowa, nie może być wykorzy-
stana do przejazdu TIR-ów. Powody to 
zły stan drogi, nieutwardzone podłoże 
i niewystarczająca szerokość. Wszelkie 
prace dostosowawcze byłyby zbyt drogą 
inwestycją.

06.02.2006
Blokada drogi w Sejnach, wspólnie 

z innymi miejscowościami w woj. pod-
laskim.

13.02.2006
H. Warakomski przekazał burmi-

strzowi listę z 1067 podpisami miesz-
kańców, którzy nie godzą się na przejazd 
TIR-ów w Sejnach.

15.02.2006
O północy przez przejście w Ogrod-

nikach przestały jeździć samochody 
o wadze powyżej 7,5 tony.

17.02.2006
Zawiązał się polsko-litewski komi-

tet, zrzeszający przedsiębiorców po obu 
stronach granicy. Zamierzają sprzeciwić 
się całkowitemu zamknięciu ruchu TIR-
ów na przejściu. Chcą ruchu TIR-ów 
krajówką, przez Giby do Augustowa, lub 
wybudowania obwodnicy w Sejnach.

Fo
t. 

J. 
Lu

po

Serdecznie 
dziękujemy!

Jesteśmy bardzo wdzięcz-
ni wszystkim osobom, które 
przyczyniły się do zatrzyma-
nia ruchu TIR-ów w Sejnach. 
Dzięki Wam zaczniemy żyć 
normalnie, a w miasteczku 
będzie bezpieczniej.

Mieszkańcy
ul. Marchlewskiego, 
Piłsudskiego i Konarskiego.
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KULTURA Uwagi, informacje o wydarzeniach kierujcie na adres: wiesci@sejny.home.pl

Wystawy
Galeria „Polonez” 
w Ośrodku Kultury – wystawa prac Julii 

Łabanowskiej i dzieci z pracowni plastycznej 
OK Sejny (wstęp darmowy).

Klasztor
tel. 087 516-22-12 
(pon. – pt. w godz. 9-14, bilet normalny 

3zl, ulgowy i grupowy - 2 zł)
„Dookoła j. Gaładuś – uroki przyrody 

w obiektywie” – prace koła fotograficznego 
z sejneńskiego Gimnazjum nr 1, opiekun M. 
C. Teodorowski.

„Znane i mniej znane Sejny” – wystawa 
zdjęć Pracowni Fotograficznej z sejneńskiego 
OK, opiekun K. Palewicz.

Wystawa poplenerowa „Zelwa”.
Wystawa prac dzieci i młodzieży z OK, 

pod kierunkiem M. Karpowicza.
„Wilno w fotografii” – zdjęcia wykonane 

przez M. C. Teodorowskiego.
„Zaginieni w Obławie Augustowskiej 

– lipiec 1945” – ekspozycja przygotowana 
przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział 
w Białymstoku.

Wystawa: Wigierski Park Narodowy.
„Pradzieje Ziemi Sejneńskiej” – ekspo-

naty znaleziona podczas prac porządkowych 
na dziedzińcu klasztornym.

Sala etnograficzna.

Muzeum 
Ziemi Sejneńskiej 
tel. 087 516-22-12
(pon. – pt. w godz. 8-16, bilet normalny 

3zl, ulgowy i grupowy - 2 zł)
Sale: archeologiczna, dominikanów i bi-

skupów sejneńskich, wojskowa, numizma-
tyczna, szkol sejneńskich, wielokulturowości 
regionu.

„Sentymentalne Sejny” – rysunki daw-
nych Sejn, plastyka M. Karpowicza.

„Pogranicze”
Centrum 
Dokumentacji Pogranicza

(czynne pon. – pt. w godz. 9-19, w sob. 10-18)
Dostęp nie tylko do dużego zbioru książek, 

ale i ciekawych filmów, muzyki, fotografii, 
wycinków prasowych. O Sejnach, innych 
kulturach, Europie Środkowo–Wschodniej

Wydarzenia
Czwartki – sala kinowa w Domu Po-

granicza, wyświetlane ciekawe filmy (wstęp 
darmowy).

24 luty, godz. 19 – Fundacja Pogranicze, 
monodram Weroniki Czyżewskiej, laureatki 
I miejsca Ogólnopolskiego Konkursu Mono-
dramów O złotą podkowę Pegaza, pt. „Nie 
pamiętam Ciebie oddzielnie” na podstawie 
listów Mariny Cwietajewej do Rainera Marii 
Rilkego.

24-25 luty – Fundacja Pogranicze, Aka-
demia Nauczycieli. tym razem goszcząca Ro-
berta Trabę - szefa Wspólnoty Kulturowej 
Borussia oraz Adama Bartosza, autora książki 
„Nie bój się Cygana”. W zajęciach Akademii 
udział biorą nauczyciele z Polski - Sejn, 
Berżnik, Białegostoku, Litwy - Łoździej, Wilna 
i Białorusi - Grodna. Do udziału w Akademii 
zapraszani są animatorzy kultury, artyści, 
pisarze i publicyści, którzy w ciekawy sposób 
zajmują się problematyką wielokulturowości, 
edukacji, kultury i sztuki.

27-28 luty – są to dwa ostatnie dni  
spotkań dzieci z różnych klas podstawow-
ych z innymi kulturami w ramach Programu 
Edukacji Regionalnej (rozpoczęły się 20.02). 
Dzieci będą poznawały tym razem kulturę 
i życie Żydów.

Dom Pogranicza
„Dom – przestrzeń życia” – wystawa, 

prezentująca nietypowe spojrzenie na dom, 
poprzez dźwięki, czarno-białe zdjęcia szcze-
gółów, nie zawsze dostrzeganych.

Biała Synagoga
„Trakt Krasnogródzki” – wystawa po-

święcona historii Dworku Miłoszów w Kras-
nogrudzie, zapamiętanej przez mieszkańców 
okolic, wakacyjnej opiece młodzieży nad tym 
miejscem oraz planom zagospodarowania 
go w przyszłości.

ORKIESTRA  DĘTA
Starostwo Powiatowe w Sejnach, Urząd 

Miasta Sejny, Zarząd OSP w Sejnach wraz z 
Komendą Powiatową Państwowej Straży Po-
żarnej w Sejnach organizuje nabór muzyków 
i chętnych do muzykowania w orkiestrze 
dętej, tworzonej przy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Sejnach.

Chętnych prosimy o osobiste zgłaszanie 
się do Komendy Powiatowej w Sejnach, ul. 
Strażacka 2, do mł kpt. Waldemara Staśkielu-
nasa, tel. 087 516-38-40, 0-698-634-013.

NICZEGO SIĘ 
NIE WSTYDZĘ
O prawie dwóch latach komendantury 

rozmawialiśmy z odchodzącym 27. lutego 
na emeryturę młodszym inspektorem An-
drzejem Hajdenrajchem. 

– W Sejnach rozpocząłem pracę w czerw-
cu 2004 roku. Wówczas Komenda Powiato-
wa Policji nie miała najlepszej opinii. Nie 
było też dobrej atmosfery w samej jednostce. 
Co jakiś czas wybuchały tu różne afery, czy 
nieporozumienia. Kłopoty mieli nie tylko 
policjanci, ale i przełożeni. Wydaje mi się, 
że udało mi się to zmienić. Jestem z tego 
zadowolony. Od tamtej pory nie było ja-
kiegokolwiek zdarzenia w pracy sejneńskiej 
policji, którego bym się wstydził. 

Zrobiliśmy też trochę remontów po-
mieszczeń, poprawiło się wyposażenie ko-
misariatu i samych policjantów. Mamy kilka 
nowych samochodów. Zmieniła się atmosfe-
ra w pracy, poszły za tym wyniki. 

W regionie jesteśmy najlepsi, biorąc pod 
uwagę sąsiednie komendy. W skali woje-
wództwa należymy też do czołówki, mimo 
że jesteśmy jednostką najmniejszą w pod-
laskim. To nie znaczy, że jest idealnie. Jest 
jeszcze dużo do zrobienia. Bo zawsze może 
być bezpieczniej. Policjanci mogą pracować 
jeszcze lepiej. I można poprawić jeszcze bar-
dziej warunki pracy. Jest dużo do zrobienia 
i mój następca nie będzie się tu na pewno 
nudził.

Rady dla następcy?
- Przede wszystkim powinien zapoznać 

się dokładnie z sytuacją i ludźmi. Niech dba 
o podległych policjantów i pracowników, 
dba o warunki pracy, o ich bezpieczeństwo. 
Druga kwestia, powinien utrzymywać bliskie 
kontakty z samorządami. Bo bez nich nie 
osiągnie założonego celu. Po trzecie, zara-
zem najważniejsze, powinien wsłuchiwać się 
w opinie mieszkańców powiatu. To są jego 
najwięksi sprzymierzeńcy. Oni chcą czuć się 
bezpieczni w miejscu zamieszkania i zależy 
im, by policja działała sprawnie. Żeby nie 
bali się chodzić wieczorami po ulicach. A 
dla nich największym zagrożeniem są piraci 
drogowi i chuligani. Trzeba starać się, żeby 
policjanci byli tam, gdzie ich ludzie oczekują. 
W miejscach, gdzie się czują zagrożeni.

Co na emeryturze?
- Na emeryturę odchodzę na własną 

prośbę. Przez całe swoje dorosłe życie pra-
cowałem na pełny gwizdek. Praca była często 
kosztem rodziny i teraz chcę to nadrobić. Ale 
przede wszystkim chcę odpocząć, bo praca w 
policji jest bardzo stresująca. (mp)

Gala 2006
25–26 luty, godz. 17 – Ośrodek Kultu-

ry, koncert „Gala 2006” (wstęp 5 zł) 
W piątkowym programie: dziecięca 

i młodzieżowa grupa teatralna, zespoły 
taneczne, studio piosenki, młodzi grający 
na gitarach i keyboardach, zespól ludowy, 
licytacja prac z pracowni plastycznej.

W sobotę: zespól ludowy, licytacja prac z 
pracowni plastycznej, „Szkutnia Retro Band” 
– ballada, „Gaz Blues Grupa”, „Sejneńska 
Kapela Kresowa”, Zespól Grzegorza Kucha-
rzewskiego – poezja śpiewana, kabaret „A 
Jednak”.

Program może ulec niewielkiej zmianie.  

Czas na zmiany
Za trzy lata matematyka zostanie 

przedmiotem obowiązkowym na matu-
rze. Ceny podręczników mogą być już 
w przyszłym roku szkolnym niższe o 25 
procent.

Wkrótce też będziemy mieli obowiązek 
edukacji dzieci od 5 roku życia. A język an-
gielski będzie nauczany już od pierwszej 
klasy szkoły podstawowej. Takie zmiany za-
powiedział vice-minister edukacji Jarosław 
Zieliński, na spotkaniach z sejneńskimi na-
uczycielami.

Są jednak pilniejsze sprawy do rozpatrze-
nia. I to właśnie o nie pytali nauczyciele. Na 
przykład poważnym problemem, zwłaszcza 
na terenie wschodniej Polski, jest niedofi-
nansowanie szkolnictwa i wynagrodzenia 
nauczycieli.

Niepokojące też są pytania o przyszłość 
szkolnictwa zawodowego. Powinno ono jak 
najbardziej odpowiadać potrzebom gospo-
darki, ale jeszcze nie wiadomo w którym 

kierunku ewentualne reformy miałyby pójść. 
– Jaki nowy typ szkoły mógłby zastąpić obec-
ne szkoły o określonym profilu, który się 
nie sprawdził? Jeszcze nie wiemy – mówił 
Zieliński. Pierwszych informacji na ten temat 
można oczekiwać pod koniec roku.

Minister zapowiedział tez zmiany w 
systemie wychowawczym. Na przykład za 

najniższą ocenę z zachowania ucznowie 
najparwdopodobniej nie uzyskają promocji 
do wyższej klasy. Czy też przywrócenie w 
relacjach szkolnych stosunku mistrz-nauczy-
ciel, który wychowuje i uczeń. Zwłaszcza ten 
pomysł przypadł do gustu nauczycielom, z 
którymi rozmawiałam. Bo, jak mówią, teraz 
z szacunkiem do ich zawodu w szkole jest 
ciężko. Inni dodawali jednak, że póki nie 
zwiększy się ilości godzin wychowawczych, 
nie ma co myśleć o jakimkolwiek wycho-
wywaniu. Na co minister ripostował: trzeba 
wychowywać i między lekcjami. Ale jak, kie-
dy nie ma czasu?

Minister przyjechał na zaproszenie bur-
mistrza Sejn. Spotkał się z nauczycielami z 
przedszkola, podstawówki i gimnazjum – w 
Gimnazjum nr 1, oraz z nauczycielami szkół 
średnich – w ZSO. 

Po spotkaniu w gimnazjum, niesopdzie-
wanie wręczono ministrowi petycję od przy-
granicznych przedsiębiorców, których sytu-
acja po ograniczeniu ruchu w Ogrodnikach 
znacznie się pogorszyła. Mają oni nadzieję, 
że J. Zieliński będzie mógł im w jakiś sposób 
pomóc. (mp)
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ZABYTKI
Mając powyższe względy na uwadze 

13 października 2004 r. powołali-
śmy SEJNEŃSKIE TOWARZYSTWO OPIE-
KI NAD ZABYTKAMI. 

Wybrano  Zarząd Towarzystwa oraz 
trzyosobową komisję rewizyjną. Przewod-
niczącym został Stanisław Buchowski, a 
zastępcami Robert Klucznik i Jarosław 
Domosławski. Ponadto we władzach zna-
leźli się: Anetta Ejdulis – sekretarz, Jacek  
Zajkowski – skarbnik, ks. prałat Kazimierz 
Gacki, proboszcz sejneńskiej parafii i Jan 
Stanisław Kap, burmistrz – członkowie. Pra-
cą komisji rewizyjnej kieruje Krzysztof Tur, 
a pomagają mu: Teresa Rugienis – Witkow-
ska i Lech Koneszko.

Celem Towarzystwa jest podejmowanie 
wszystkimi dostępnymi środkami działań 
i realizowanie przedsięwzięć zmierzających 
do ochrony zabytków i krajobrazu kulturo-
wego oraz budzenie inicjatywy społecznej 
w kierunku organizowania akcji ochrony 
zabytków jako dóbr kultury narodowej. To-
warzystwo  realizuje swoje cele w szczegól-
ności przez: 

• organizację Muzeum Ziemi Sejneń-
skiej,

• gromadzenie zabytków materialnych 
dotyczących przeszłości regionu,

• propagowanie wiedzy o regionie (histo-
rycznej, geograficznej i przyrodniczej),

• popularyzację wielokulturowości Ziemi 
Sejneńskiej,

• otaczanie opieką obiektów i zespołów 
zabytkowych przez członków Towarzystwa 
oraz inicjowanie i podejmowanie działań na 
rzecz rewitalizacji zabytków regionu,

• współpracę z organami państwowymi, 
samorządowymi, stowarzyszeniami działa-
jącymi na rzecz ochrony zabytków,

• udzielanie pomocy szkołom, organi-
zacjom młodzieżowym i kulturalno – spo-
łecznym w upowszechnianiu wiedzy o za-
bytkach.

Pierwszym zadaniem 
jakie postawiliśmy przed sobą było utworze-
nie Muzeum Ziemi Sejneńskiej. Uroczyste 
otwarcie Muzeum nastąpiło 2 maja 2005 r. 

Mieści się ono w Pałacu Biskupim przy 
ul. Piłsudskiego 28 I p, tel. (087) 516–22–12; 
e-mail: muzeum@sejny.home.pl

Placówka składa się z sześciu sal wysta-
wowych: dominikanie i biskupi sejneńscy, 
archeologia, numizmatyka, tradycje Wojska 
Polskiego i czynu niepodległościowego, sej-
neńskie szkoły, wielokulturowość regionu.

Nasze starania i osiągnięcia w organiza-
cji Muzeum były możliwe dzięki pomocy 
wielu osób i instytucji. Skierowany apel do 

SEJNEŃSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZABYTKAMI
Dziedzictwo kulturowe należy chronić i promować, gdyż jest ono spuścizną 

materialną i duchową poprzednich pokoleń oraz stanowi dorobek naszych czasów. 
Najczęściej utożsamiamy dziedzictwo kulturowe z architekturą i sztuką. Ale inne 
przejawy życia i rozwoju społeczności też są częścią kultury. Tego bogactwa kul-
turowego jest coraz mniej. Jako spadkobiercy dorobku kulturowego poprzednich 
pokoleń, mamy świadomość, że niewiele przejawów kultury naszych przodków do-
trwało do współczesności. Liczne wojny, zaniedbania, brak działań konserwatorskich 
i upływ czasu zrobiły swoje. Mimo tego należy zadbać o to co jeszcze pozostało. 

wszystkich mieszkańców Ziemi Sejneńskiej, 
rodaków w kraju i za granicą przyniósł wi-
doczne efekty. W tym miejscu chcielibyśmy 
podziękować wszystkim za dotychczasową 
pomoc i wsparcie naszych działań. 

Drugim celem 
jaki postawiło sobie Towarzystwo było udo-
stępnienie klasztoru podominikańskiego w 
Sejnach dla ruchu turystycznego. Nastąpiło to 
latem 2005 r. Z perspektywy ostatnich miesię-
cy możemy stwierdzić, że otwarcie klasztoru 
przerosło nasze oczekiwania (klasztor dotąd 
odwiedziło ponad 6 tys. osób). Umocniło to 
nas w przekonaniu, że otwarcie obiektu było 

potrzebne i przyniosło wymierne korzyści. 
Pozyskane fundusze z obsługi ruchu tury-
stycznego zostały przeznaczone na bieżące 
remonty w klasztorze. 

W obiekcie można zwiedzić wystawy: 
Wigierskiego Parku Narodowego; wystawę 
„Zelwa”; prace plastyczne dzieci i młodzieży 
z Ośrodka Kultury  w Sejnach, przygotowa-
ne pod kier. M. Karpowicza  oraz wystawy 
fotograficzne: „Wilno w fotografii” – zdjęcia 
M. C. Teodorowskiego; „Dookoła jeziora Ga-
ładuś – uroki natury w obiektywie” – prace 
koła fotograficznego przygotowane pod kie-
runkiem M. C. Teodorodowskiego i „Znane 
i mniej znane Sejny” – zdjęcia uczestników 
pracowni fotograficznej Ośrodka Kultury 
w Sejnach wykonane pod kierunkiem K. 
Palewicza i J. Lupo; „Pradzieje Ziemi Sejneń-
skiej” – eksponaty znalezione podczas prac 
porządkowych na dziedzińcu klasztornym. 
Dużym zainteresowaniem cieszy się wystawa 
„Zaginieni w obławie augustowskiej – lipiec 
1945” – przygotowana wspólnie z IPN Od-
dział w Białymstoku.

Te wszystkie działania  w klasztorze były 
możliwe dzięki wydatnemu wsparciu ks. 
prałata Kazimierza Gackiego – proboszcza 
parafii sejneńskiej, Urzędu Miasta i Rady 
Miasta Sejny, Starostwa i Rady Powiatu Sej-
ny, Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach 
i Społecznej Rady ds. Zagospodarowania 
Podominikańskiego Klasztoru w Sejnach.

Trzecim celem 
jaki postawiliśmy sobie na przyszłość jest 
odbudowa zniszczonych w czasie II wojny 
światowej sejneńskich sukiennic. Zdajemy 
sobie sprawę z trudności jakie stoją przed 
nami. Mimo to chcemy podjąć się tego za-
dania. Uważamy, że odbudowa tego obiektu 
przy wsparciu władz miasta i powiatu Sejny 
oraz przeznaczenie go na cele kulturalne, 
wydatnie przyczyni się do rozwoju turystyki 
a tym samym Sejn i regionu. 

Stanisław Buchowski,  Robert Klucznik   

PRACA W POLICJI
Rozpoczęła się rekrutacja kandydatów 

do służby w policji na terenie województwa 
podlaskiego w 2006 roku. 

Planowane przyjęcia do służby: w dniu 09 
maja, 28 sierpnia oraz 21 listopada 2006

Rekrutacją objęte są również: Komen-
da Miejska Policji w Suwałkach, Komenda 
Powiatowa Policji w Augustowie, Komenda 
Powiatowa Policji z Sejnach (2 wakaty).

Służbę w policji może pełnić: obywatel 
polski o nieposzlakowanej opinii, posia-
dający co najmniej średnie wykształcenie, 
posiadający zdolność fizyczną i psychiczną 
do służby w formacjach uzbrojonych, pod-
ległych szczególnej dyscyplinie służbowej, 
której gotów jest się podporządkować, męż-
czyźni powinni mieć uregulowany stosunek 
do służby wojskowej.

Osoby zainteresowane powinny złożyć 
w terminie od 1 lutego do 31 lipca 2006  w 
Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białym-
stoku (we wtorki, środy i czwartki w godz. 
9.00 – 13.00), przy ul. Sienkiewicza 65 (pokój 
nr 106):

- podanie o przyjęcie do służby w policji 
ze wskazaniem jednostki preferowanej przez 
kandydata,

- wypełniony kwestionariusz osobowy 
(tylko część A, formularz można pobrać w 
Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białym-
stoku lub w każdej komendzie powiatowej/
miejskiej woj. podlaskiego),

- życiorys napisany odręcznie w formie 
opisowej,

- kserokopie dokumentów potwierdzają-
cych posiadane wykształcenie i kwalifikacje 
(oryginały do wglądu),

- zaświadczenie o niekaralności (z Kra-
jowego Rejestru Karnego),

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie i przechowywanie danych 
osobowych.

Więcej informacji oraz formularze do-
kumentów można znaleźć na stronie inter-
netowej www.podlaska.policja.gov.pl oraz 
w informatorze dla kandydatów i w Zespole 
Prezydialnym Kadr i Szkolenia Komendy 
Powiatowej Policji w Sejnach – tel. (087) 
5 166 202

Pirat na jeziorze
Pomorze. 5 lutego do straży pożarnej trafiło zgłoszenie o samochodzie na jeziorze. 

Kierowca poloneza „szarżował” po lodzie.
Wędkarze mówią, że grubość lodu na Pomorzu wynosi około pól metra. Co nie znaczy, 

że jest ona taka sama na całej powierzchni jeziora. To sposób na łatwą i głupią śmierć. Z 
zagrożenia zdaje sobie sprawę Straż Rybacka, która karze grzywnami głównie wędkarzy 
za  wjazd na lód. 

Prawo nie zabrania co prawda jazdy po lodzie. Są jednak inne przepisy, które pozwalają 
na takich kierowców nakładać grzywny. Np. kodeks wykroczeń, zabraniający niszczenia 
brzegów i roślinności (grzywna do �000 zł), za spowodowanie zagrożenia (nawet utrata 
prawa jazdy), lub kodeks karny – za narażenie życia (pasażera) lub… nieumyślne spowo-
dowanie śmierci. (mp)

STRAŻ 
Od �. do �6. lutego miała 9 wyjazdów, w tym 3 pożary. Największy 04.02 – pożar obory 

w Gminie Sejny. Spłonął dach, 2 tony zboża i tona słomy. Zwierzęta ewakuowano.

POLICJA 
82,8 % mieszkańców Sejn czuje się bezpiecznie w miejscu zamieszkania, wynika z prze-

prowadzonej przez policję ankiety.
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ROLNICTWO

Mariusz Skupski, kierownik sejneńskiego 
ARiMR, przyznaje że nie słyszał o gospo-
darstwie, które nie ubiegałoby się o dopłatę. 
„W tej chwili dopłata za hektar wynosi ok. 
770 złotych przy ONW (obszary o nieko-
rzystnych warunkach gospodarowania). Nie 
obejmuje to jednak terenów miasta Sejny. 
Rolnicy, którzy mają tam działki rolne ta-
kiej pomocy dostać nie mogą” – informuje. 
W 2006 roku otrzymają około 507 zł/1 ha 
dopłaty bezpośredniej, plus dodatek ONW 
(264 zł/1ha). 

Gospodarstwa na terenie powiatu sejneń-
skiego, a jest ich około 2600, mają średnią 
powierzchnię 10 – 20 ha. Dotychczas biu-
ro powiatowe ARiMR wysłało  ponad 700 
decyzji o przyznaniu dopłaty za 2005 rok. 
„Nie możemy ich wysłać od razu wszystkim 
rolnikom. O tym decyduje centrala – mówi 
Mariusz Skupski - Otrzymanie pozytywnej 
odpowiedzi z Agencji nie wiąże się też z na-

Paszporciki 
do kontroli
Ulegają zmianie procedury dotyczące 

rejestracji zwierząt. Wkrótce pracownicy 
biura powiatowego ARiMR nie będą mogli 
poprawiać błędów w paszportach bydła, 
dokumentach identyfikujących zwierzę. 
A bez tego…

W krajach Europy Zachodniej eksporte-
rzy muszą płacić wysokie kary za pomyłki w 
paszportach przewożonych zwierząt. Nikt też 
od nich nie kupi na przykład krowy z błę-
dami w tym dokumencie. Wyjście jest jedno. 
Utylizacja. Zgodnie z unijnymi przepisami 
muszą pokryć też jej koszty. Dlatego coraz 
trudniej jest sprzedać zwierzę z błędami w 
„papierach”.

A błędy są oczywiste. Najczęściej dotyczą 
płci zwierzęcia. 

– Pleć jest oznaczana XX i XY (odpo-
wiednio pleć żeńska i męska). Brzydki cha-
rakter pisma znacznie utrudnia właściwe 
odczytanie dokumentów rejestracyjnych 
przez pracowników Agencji – mówi Mariusz 
Skupski z sejneńskiej ARiMR. 

A co za tym idzie – krowa może zostać 
na papierze bykiem. 

– Wkrótce pracownik biura powiatowego 
nie będzie mógł dokonywać zmian na pasz-
porcie zwierzęcia. A ewentualne błędy będą 
wiązały się z poważnymi problemami gospo-
darza. Stąd moja rada, by rolnicy sprawdzili 
dokumenty swoich zwierząt – dodaje.

Na przykład wspomniana krowa (na pa-
pierze byk) ocieli się. Rolnik nie będzie mógł 
już niedługo zarejestrować jej cielaka, po-
nieważ w systemie rejestracji Agencji będzie 
wyskakiwał komunikat: matka nie jest płci 
żeńskiej. Dziś jeszcze takie pomyłki można 
poprawić. Wkrótce to się zmieni.

Jak zeznała policji, mężczyzna kilka razy 
ją uderzył, wyzywał, groził śmiercią, wyrwał 
garść włosów z głowy. Awanturnik nie chciał 
wpuścić ani żony, ani policjantów do miesz-
kania i zachowywał się bardzo agresywnie. 
Żona znalazła schronienie u sąsiadów.

– To nie pierwsze wezwanie do tej rodzi-
ny – mówi A. Wyżlański z sejneńskiej poli-
cji – Sprawę skierowaliśmy do sądu, który 
może wydać decyzję o izolacji sprawcy. My 
na pewno zrobimy wszystko, by udowodnić 
mu winę. Ale po kilku dniach, tak jest zawsze, 
żona odwołuje postępowanie. Jest zgoda. 
Nie możemy nic zrobić – dodaje.

Jedyne, co policja w tej sytuacji może 
zrobić, to wysłać niebieską kartę do rodziny 
z informacjami o możliwościach dalszego 
szukania pomocy i poinformować o awantu-
rze MOPS-y lub GOPS-y, Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie.

– Tam, gdzie są dzieci krzywdzone, gdzie 
jest niepełna opieka, wysyłamy zawiadomie-
nia do sądu – dodaje Wyżlański. – W Sejnach 
nie jest za dużo instytucji pomocowych. Ale 
dotychczas osoby poszkodowane w podob-
nych sytuacjach nie korzystały z nich. Inna 
sprawa, że nie zawsze ludzie chcą się wtrącać 
w rodzinne sprawy. A każdy taki sygnał jest 
dla nas bardzo ważny – podkreśla.

Doświadczenia osób pomagających 
ofiarom przemocy w rodzinie pokazują, że 
ofiary przemocy domowej wymaga innego 
podejścia i pomocy niż ofiary innych rodza-
jów przestępstw, wobec której interweniuje 
policja, np. rozbojów czy kradzieży.

Policjant ma tutaj do czynienia z prze-
stępstwem, bądź jego domniemaniem, 
gdzie ten sam sprawca wielokrotnie, przez 
długi okres stosuje przemoc wobec tej sa-
mej ofiary. Zapewnienie bezpieczeństwa nie 
polega jedynie na działaniach doraźnych, 
np. odwiezienie do izby wytrzeźwień nie-
trzeźwego sprawcy czy zatrzymanie go do 
wyjaśnienia. Trzeba pamiętać, że sprawca 
przemocy domowej wcześniej czy później 
wróci do ofiary i może chcieć wziąć na niej 
odwet… A z tego zwariowanego koła nie 
jest łatwo się wyrwać. (mp)

Gdzie szukać pomocy?
Podajemy też adresy kilku instytucji 

z Suwałk, które oferują schronienie dla po-
krzywdzonych lub udzielają pomocy praw-
nej, psychologicznej:

Centrum Interwencji Kryzysowej dla 
Ofiar Przemocy, ul. Kościuszki 72A, tel. (087) 
565-03-68

Centrum Ochrony Kobiet przed Przemo-
cą, ul. Noniewicza 42, tel. (087) 563-05-25

Ośrodek Interwencji Kryzysowej  
ul. Noniewicza �0, tel. (087) 566-46-35 

Specjalistyczny Psychiatryczny Samo-
dzielny Publiczny ZOZ, ul. Szpitalna 62, tel. 
(087) 567-62-38 wew. 283, 284, 285

Poradnia leczenia uzależnienia i współ-
uzależnienia od alkoholu, 
tel. (087) 567-2�-03.

W ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom 
Przestępstw bezpłatnych porad i informacji 
o przysługujących prawach udzielają rów-
nież:

22 luty - 01 marzec – w godz. 10-12 
w siedzibie Sądu Rejonowego w Sejnach: 
Karol Kwiatkowski – asesor sądowy (pok. 5, 
tel. 087 5�7 38 56) oraz Agnieszka Kuźmiń-
ska – kurator (pok. 203, tel. 087 5�7 38 35).

22 - 28 luty – w Prokuraturze Rejonowej 
w Sejnach (pok. 8) będzie miał dyżur proku-
rator, który udzieli porad prawnych, wskaże 
do kogo się zgłosić po dalszą pomoc oraz 
pomoże zredagować pismo.

Pieniądze z ziemi
Dopłaty bezpośrednie to znaczący i regularny zastrzyk finansowy dla rolników. 

Wypłacane sumy dochodzą czasem do pokaźnych kwot. Zdarzają się gospodarstwa, 
które otrzymują nawet 100 tysięcy.

tychmiastową wypłatą pieniędzy. Na nie trze-
ba poczekać w tej chwili około miesiąca.”

Najważniejszą informacją jest jednak to, 
że od 15 marca można składać do powia-
towych biur ARiMR wnioski o dopłaty za 
2006 rok.

Najczęściej popełniane pomyłki w skła-
danych przez rolników wnioskach wynikają 
z błędnych obliczeń. „Tego można uniknąć” 
– przyznaje Skupski. Wówczas znacznie skró-
ciłby się czas rozpatrywania wniosku.

Inny częsty błąd. Każdy z gospoda-
rzy ubiegający się o dopłaty bezpośrednie 
przyjmuje na siebie zobowiązanie – przez 
pięć lat ma użytkować ziemię o takiej sa-
mej powierzchni. „Z różnych przyczyn po-
wierzchnia gruntów się zmienia. Na przykład 
wypowiadane są dzierżawy. Wtedy rolnik 
musi przyjść do powiatowego biura ARiMR 
i złożyć wyjaśnienia żeby sprawę zakończyć 
pozytywnie” – mówi kierownik. W innym 
wypadku będzie musiał zwrócić przyznane 
pieniądze, wraz z odsetkami. Nie dotyczy to 
przekazywania gospodarstw na przykład z 
ojca na syna. Ważne jest również, by spraw-
dzić zgodność przysyłanych przez agencję 
formularzy spersonalizowanych do dopłat 
bezpośrednich (które w tym roku dotrą także 
do rolników wraz z załącznikami graficzny-
mi) ze stanem faktycznym. (mp)

Kronika policyjna
02.02.2006 – Oszukane
W okresie 26.�� – �3.�2.2005 dwie miesz-

kanki powiatu Sejneńskiego były zatrudnio-
ne w Anglii na podstawie umowy o pracę 
podpisaną z firmą z Gdyni. Pomimo dwóch 
przepracowanych tygodni nie otrzymały wy-
nagrodzenia, tj. po 2 850 zł. Wróciły do kraju 
i złożyły zawiadomienie do oszustwie.

2-3.02.2006 – Śmierć w mieszkaniu
W nocy w mieszkaniu w Sejnach zna-

leziono zwłoki 34-letniego mężczyzny. Na 
podstawie sekcji zwłok stwierdzono zgon z 
przyczyn naturalnych.

05.02.2006 – Zamarznięcie
W godzinach wieczornych w przydroż-

nym rowie w Radziuszkach znaleziono 
zwłoki mieszkańca wsi. Zgon nastąpił z po-
wodu wychłodzenia organizmu, nieopodal 
domu.

08.02.2006 – Śmierć w mieszkaniu
W Kuklach w mieszkaniu znaleziono 

zwłoki samotnie mieszkającej 55-letniej ko-
biety. Zgon nastąpił z przyczyn naturalnych. 
Osoba nie przebywała w warunkach zagra-
żających jej życiu (np. nadmierne zimno).

10.02.2006 – Uciekinierki
W Sejnach zostały zatrzymane trzy wy-

chowanki Ośrodka Szkolno – Wychowaw-
czego w Piasecznie. Uciekinierki, w tym 
jedna mieszkanka Sejn, zostały przekazane 
wychowawcom jeszcze tego samego dnia. 
Koszta tej akcji ponosi Ośrodek.

11.02.2006 – Pechowa podróż
Mieszkaniec Gib powiadomił o kradzieży 

portfela i tel. komórkowego (łączna wartość 
800 zł). Kradzieżdy dokonano w pociągu, na 
trasie Warszawa – Kętrzyn. Wykorzystano 
uwagę podróżującego, także pokrzywdzeni 
nie wie dokładnie w którym miejscu i kto 
to zrobił.

14.02.2006 – Pijany z miłości?
W Sejnach zatrzymano kierowcę, który 

miał �,7 ‰ we krwi. W sumie od �. lutego 
zatrzymano 5 kierowców z „fantazją”.

Jak nie stać się ofiarą?
Późnym popołudniem na komisariat w Sejnach przebiega kobieta z czteroletnim 

dzieckiem. Mieszkają w Sejnach. Mimo mrozu, ubrana jest w szlafrok. Dziecko – bez kurtki, 
czapki… Z domu uciekła przed awanturującym się mężem.

Młodzi piszą

Lodowe dziury
Dzieci z Sejn od wielu lat marzyły o lo-

dowisku. Do tej pory jeździły po jeziorze, co 
było bardzo niebezpieczne. W końcu w tym 
roku ktoś się zlitował i postanowił wylać 
lodowisko. Zostało ono wylane 18 stycz-
nia 2006 r. Zanim zdążyło zamarznąć już 
ktoś zrobił sobie po nim wycieczkę, więc 
następnego dnia praktycznie nie dało się 
jeździć. Odbite buty czyichś stóp i załamany 
lód powodowały, że tafla lodowa nie była 
równa. Z kolei za kilka dni lód był posypa-
ny popiołem z pobliskich zgliszcz ogniska. 
Został on sprzątnięty, ale i tak sadza zosta-
ła. Dla uczących się jeździć na łyżwach i 
tych, którzy coś już umieli był to „brudny 
dzień”. Każdy, nawet najlepszy łyżwiarz może 
czasem się wywrócić, a jak tak się stało od 
razu można było prać ubrania. Lodowisko 
poprostu było zrobione byle jak, chociaż 
można było to naprawić. Wystarczyło tylko 
późnym wieczorem wylać ponowną, cienką 
warstwę wody, by pokryła te nierówności i 
zmyła ten brud. Jak widać nikt nie wpadł 
na ten pomysł, a szkoda. Może więcej osób 
przeniosłaby się z jeziora na lodowisko. Było 
by to w 100% bezpieczniej. Piękne lodowisko 
to tylko marzenia wielu osób. ZJak widać z 
opinii naszych lodowych ekspertów, zdania 
są podzielone. Jednym się podoba, innym nie. 
Myślę, że trzeba jednak czekać nam cierpli-
wie na roztopy i ponowny mróz, może one 
coś poprawią.   (Adrian Boguszewski)
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PRACA
LITWA
• 4 posadzkarzy; do odwołania,
• 85 kierowców ciężarówek; do odwo-

łania,
• ślusarz, ślusarz-spawacz, pracownicy 

przemysłu metalurgicznego; do odwołania.

POWIAT SEJNEŃSKI
• kierowca C, C+E, Przedsiębiorstwo 

Transportowo- Handlowe, 600475780
• murarz, wykształcenie budowlane, Usłu-

gi Remontowo- Budowlane
• tynkarz, wykształcenie budowlane, 

Usługi Remontowo- Budowlane
• pracownik do pracy w rolnictwie, 087 

5162 170

POWIAT 
AUGUSTOWSKI
(Tel. do augustowskiego  
PUP 087 643-58-02)
• Tokarz; 1; 
POM Augustów, tel. 643 34 76
• Spawacz; 2; 
POM Augustów, tel. 643 34 76
• Technolog – konstruktor; 1; 
POM Augustów, tel. 643 34 76
• Wykwalifikowane szwaczki; brak inf.; 

EMA s.c. Warszawa Marek Gałka tel. 0-601 
345 646

• Hydraulik – 6, spawacz z uprawn. – 3; 9; 
IHJ Complex sp. z o.o. praca w Augustowie 
do maja `06, Dorota Kamińska tel. 0-695 
102 021

• Kelner – barman, kucharz – pomoc 
kuchenna; 2; Ośrodek Wczasowy „Leśnik 
2” w Przewięzi, Czesław Burakiewicz, tel. 
643 73 58

• Mechanik samochodów osobowych, 
Operator żurawia; 2; “TRANSDŹWIG” Za-
wadzcy Mirosław Zawadzki, ul. Wypusty 7 
Augustów, tel. 643 10 60

• Przedstawiciel handlowy; 5; SFINX, tel. 
696-426-351

 • Elektromonter; 5; Praca w Suwałkach 
ENCO NORD tel. (022) 543-72-24

• Przedstawiciel handlowy; 5; Praca w Su-
wałkach ENCO NORD tel. (022) 543-72-24

• Sprzedawca – kasjer; 2; Spedycja Wschód 
tel. 643 18 68

 • Diagnosta samochodowy (z praktyką 
lub kandydaci do przeszkolenia); 3; DEMEX 
Augustów, Zygmunt Demiańczuk tel. 0-605 
615 318

• Przedstawiciel handlowy; brak inf.; IDE-
AL Fabryka Okien, Białystok, tel. 0-85 742 
13 54

 • Oligofrenopedagog; 1; Zespół Szkół 
Specjalnych Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. 
643 43 36, dyrektor Bożena Łukaszewicz

 • Referent ds. księgowości; 1; “DELTA” 
Augustów, ul. Słowackiego 58, Anna Mi-
lewska, tel. 644 61 70, znajomość obsługi 
komput.

• Serwisant – technik sprzętu AGD; 1; 
PPHU AS KOMIS AGD, RTV ul. Jagiellońska 
8, 80-371 Gdańsk tel. 0-58 558 40 44, praca w 
Trójmieście wynagrodzenie netto 1500-2000 
zł. prawo jazdy B

• Pracownik biurowy – grafik kompute-
rowy; 1; “PERFEKT” Marcin Chlebus Au-
gustów, wykształcenie średnie, znajomość 

min. Corela, kontakt wyłącznie na e-maila 
mex@poczta.fm 

• Blacharz – dekarz; 4; Sawicki Dach 0-
502 163 274, praca w Warszawie i okolicach, 
pomoc w zakwaterowaniu, zarobki 4000 zł

• Pomocnik operatora; 2; Przedsiębior-
stwo Robót Hydrotechnicznych Ewa Marcisz 
Warszawa, tel. 0-695 750 017, 1500 zł. netto

• Mechanik; 1; Przedsiębiorstwo Robót 
Hydrotechnicznych Ewa Marcisz Warszawa, 
tel. 0-695 750 017, 2000 zł. netto

• Pomocnik mechanika; 2; Przedsiębior-
stwo Robót Hydrotechnicznych Ewa Marcisz 
Warszawa, tel. 0-695 750 017, 1500 zł. netto

• Brygadzista / operator; 2; Przedsiębior-
stwo Robót Hydrotechnicznych Ewa Marcisz 
Warszawa, tel. 0-695 750 017, 3000 zł. netto

• Nauczyciel języka angielskiego; 1; Szkoła 
podstawowa nr 2, tel. 643-28-55

• Kucharka; 1; Bar Samoobsługowy “JĘ-
DREK” tel. 644 64 01

• Kelner – barman; 1; TURMOT tel. 643 
28 67

• Kelner – barman; 1; Przedsiębiorstwo 
Turystyczne SZOT Agnieszka Zyzało Ośro-
dek “Leśnik” tel. 644 35 70, język obcy

• Recepcjonistka; 1; Przedsiębiorstwo Tu-
rystyczne SZOT Agnieszka Zyzało Ośrodek 
“Leśnik” tel. 644 35 70, język obcy

• Kucharz – kelner; 2; Przedsiębiorstwo 
Turystyczne SZOT Agnieszka Zyzało Ośro-
dek “Leśnik” tel. 644 35 70, język obcy

• Spawacz, ślusarz, tokarz; b.d.; DEMEX 
Augustów, Zygmunt Demiańczuk ,tel. 0-
605- 615- 318

• Lekarz (pediatra, internista, rodzinny); 
2; N ZOZ “CORDIS” s.c. Bargłów, tel. 642 40 
01, staż 3 lata, znajomość języka ukraińskiego, 
prawo jazdy B

• Mechanik samochodowy; 2; Auto Pio-
mar Rajgród tel. 0-86 272 14 93

• Operator – kierowca; 2; Kontakt – tel. 
0-87/6449282 /operator obsługa DT oraz ko-
parki jednonaczyniowej/ kierowca kat. B,C

• Przedstawiciel handlowy w branży przy-
prawowej, Technolog w branży mięsnej; 2; 
Firma “Batix” sp. z o.o. Konin, ul. Święto-
jańska 20a, kontakt tel. 0-63 244 33 55, CV 
wraz z listem motywacyjnym przesyłać na 
fax. 0-63 240 66 55

• Pracownik ochrony; 1; STEKOP S.A. 
ZPCh. tel. Ełk 0-87 621 33 74, Wiesław Su-
chan, licencja pracownika ochrony I st.

• Recepcjonista – recepcjonistka; 1; Hotel 
„WARSZAWA” Augustów, ul. Zdrojowa 1, tel. 
643 28 05 kierownik recepcji Aldona Rad-
kiewicz, wykształc. średnie, język angielski, 
obsługa komput.

• Pracownik biurowy; 1; “DELTA” Andrzej 
Siedlecki, Augustów, tel. 644 61 70 ul. Słowa-
ckiego 58, Anna Milewska tel. 0-603072836 
wykształcenie średnie, język niemiecki ko-
munikatyw.

OFERTY 
DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
• Dozorca nocny; 1; “MIRAGE BOATS” 

Zając & Bychto s.j. Augustów, ul. Rajgrodzka 
107, tel. 644 54 96

•  Operator wprowadzania danych; b.i.; 
Firma Mikrotech S.A. 38-400 Krosno, ul. 
Składowa 9, tel. 0-13 43 76 320, 43 76 387, 

www.mikrotech.pl , znaczny stopień niepeł-
nosprawności, znajomość obsługi kompu-
tera, dostęp do internetu, dyspozycyjność, 
praca w miejscu zamieszkania

POWIAT 
SUWALSKI 

(tel. do suwalskiego PUP 087 565-37-04)
• geodeta - wyższe kierunkowe, 
• Informatyk - wyższe kierunkowe /

dzienne/, 
• Elektronik - mechanik, wyższe kierun-

kowe, 
• tłumacz j. niemieckiego - wyższe, śred-

nie / techniczne/, 
• nauczyciel historii - wyższe, uprawnie-

nia pedagogiczne, 
• specjalista ds. marketingu - wyższe kie-

runkowe, biegła znajomość j. angielskiego, j. 
niemiecki lub hiszpański, prawo jazdy kat. 
B, doświadczenie w pracy z klientem zagra-
nicznym, 

• serwisant handlowiec - średnie tech-
niczne, komputer, prawo jazdy kat. B, staż 
pracy, 

• piekarz - zawodowe kierunkowe, 
• administrator sprzedaży - znajomość 

programów HTNZ, CSS, JAWA, systemów 
LINUX, bazy danych SQL, j. angielskiego, 

• księgowa - wykształcenie min. średnie, 
znajomość programu komputerowego SYM-
FONIA, staż na stanowisku, pełna znajomość 
księgowości, 

• ciastkarz - zawodowe kierunkowe, 
• sprzedawca – min. sanitarne, kasy fi-

skalne, staż w handlu, 
• pracownik produkcji - produkcja sę-

kacza, 
• fryzjer - zawodowe kierunkowe, 
• diagnosta samochodowy - uprawnie-

nia, 
• pracownik produkcji drzewnej, opera-

tor maszyn stolarskich, 
• stolarz szlifierz - staż w zawodzie, 
• stolarz lakiernik - staż min. 2 lata, 
• operator maszyn stolarskich CNC - staż 

min. 2 lata,
• mechanik samochodowy, spawacz - do-

świadczenie przy naprawie, 
• blacharz lakiernik samochodowy, 
• mechanik samochodowy - średnie kie-

runkowe staż 5 lat przy naprawie samocho-
dów osobowych, 

• kierownik salonu samochodowego - 
średnie techniczne kierunkowe, doświadcze-
nie na stanowisku, obsługa komputera, 

• operator dźwigu samojezdnego do 18 
ton - uprawnienia, 

• operator traka - uprawnienia, 
• operator koparki jednonaczyniowej - 

uprawnienia,

IRLANDIA
• pracownik budowlany ; 16; do 

odwołania,
• kierowca/operator koparki ; 4; do 

odwołania,
• monter kabli ; 10; do odwołania
• informatyk ;  ; do odwołania
• tester systemów klient-serwer ;  ; do 

odwołania
• zarządca pożyczek ; 1; do odwołania

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 087 516-25-65, w sejneńskim PUP.

• inżynier budowlany ; 1; do odwołania
• kierownik działu księgowości; 2; do 

odwołania
• zarządca papierów wartościowych; 1; 

do odwołania
• starszy projektant/grafik; 1; do 

odwołania
• technik utrzymania sprzętu (hp); 20; 

do odwołania
• kucharz ; 1; do odwołania
• analityk systemów biznesowych; do 

odwołania
• inżynier systemów unicentre; do 

odwołania
• konsultant ds. zarządzania (stanowisko 

kierownicze); 1; do odwołania
• starszy inżynier operacyjny; 1; do 

odwołania
• wykwalifikowany fryzjer męski; do 

odwołania
• wykwalifikowany fryzjer damski; do 

odwołania

WIELKA 
BRYTANIA
• pielęgniarka na oddziale psychiatryc-

znym; 20-30; do odwołania
• opiekun; do odwołania
• zmianowy inżynier/konserwator; 1; do 

odwołania
• wykwalifikowany hydraulik; 1; do 

odwołania
• starszy inżynier; 1; do odwołania
• wykwalifikowany tynkarz ; 1; do 

odwołania
• starszy technik; 1; do odwołania
• malarz samochodowy; 1; do odwo-

łania
• mechanik monter/konserwator; 1; do 

odwołania
• wykwalifikowany stolarz; 1; do odwo-

łania
• operator dźwigu; 1; do odwołania
• wykwalifikowany murarz ; 1; do od-

wołania
• estimator/kosztorysant; do odwołania
• pracownik przy produkcji dywanów; 

do odwołania
• tkacz/tkaczka dywanów; do odwoła-

nia
• wykwalifikowany krawiec ; 2; do 

odwołania
• wykwalifikowany krawiec ciężki ; 2; do 

odwołania
• spawacz wytwarzacz; 3; do odwołania
• podwykonawca prac murarskich; 1; do 

odwołania
• menadżer w wypożyczalni samocho-

dów; 3; do odwołania
• pomoc dentystyczna; do odwołania
• wykwalifikowany konserwator monter; 

1; do odwołania
• opiekun osób starszych; 40; do odwo-

łania
• lekarz ogólny-orzecznik; 50; do 

odwołania
• operator maszyn do wytłaczania w plas-

tiku; 4; do odwołania
• konsultant zdrowotny; 25; do odwo-

łania
• stolarz; 2; do odwołania
(Dane z Powiatowego Urzędu Pracy z 

dnia 17.02.2006 r.)
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SAMORZĄDY
UCHWAŁA Nr XXVIII/171/05

Rady Miasta Sejny
z dnia 29 listopada 2005 r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

§ 1. 1. Określa sie następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujace 
na terenie gminy:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i 
opłatach lokalnych, o masie całkowitej:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie         550,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie        980,00 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton      1.190,00 zł

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa  w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i 
opłatach lokalnych, o masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby 
osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia – wg poniższej tabeli:

3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podat-
kach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie    1.310,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie   1.420,00 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton    1.500,00 zł

4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o po-
datkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej 
lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju 
zawieszenia wg poniższej tabeli:

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 
ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego           450,00 zł

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy 
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) wg ponizszej tabeli:

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 
o ilości miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc       1.420,00 zł
b) równej lub powyżej 30 miejsc      1.860,00 zł
2. Stawki podatku ustalone w ust. 1 pkt 2, 4 i 6 w stosunku do danego środka trans-

portowego nie mogą być niższe od stawek minimalnych określonych odpowiednio 
w załączniku nr 1, 2 i 3 do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

3. Stawki podatku od środków transportowych wyprodukowanych w roku 2003 
i nowyszych określa się w wysokości:

1) od środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1:
litera a)          500,00 zł
litera b)                       930,00 zł
litera c)                    1.150,00 zł

2) od środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3:
litera a)       1.260,00 zł
litera b)                    1.360,00 zł
litera c)                    1.470,00 zł

3) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 5  1.140,00 zł
4) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 7:

litera a)                    1.360,00 zł
litera b)                    1.790,00 zł

§ 2. Traci moc uchwała Rady Miasta Sejny Nr XX/126/04 z dnia 30 listopada 2004 r. 
w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzedowym Województwa Podlaskiego.

W ramach programu Unii Europejskiej Narodowy Program dla Polski 2003 Gmina Miasto 
Sejny zaprasza Wykonawców, którzy spełniają warunki, mają wystarczające doświadczenie 
i kompetencje do udziału w przetargu nieograniczonym na realizację projektu:Moderniza-
cja systemu ciepłowniczego - kotłownia przy ul. Parkowej i ul. E. Plater w Sejnach (numer 
projektu: BRIPF/2003/38)

Zakres prac: przebudowa kotłowni przy ulicy Parkowej, o mocy Qk=2430kW, likwidacja 
kotłowni przy ulicy E.Plater, łącznie z przebudową węzła cieplnego przy tej kotłowni oraz 
budowa sieci cieplnej czteroprzewodowej niskoparametrowej 172m.

Finansowanie robót: Roboty są finansowane przez Unię Europejską w ramach Narodo-
wego Programu dla Polski 2003 oraz ze środków Zamawiającego. 

Zainteresowani oferenci mogą uzyskać dalsze informacje oraz nabyć komplet doku-
mentów przetargowych pod podanym poniżej adresem od 10.02.2006r. Do 04.04.2006r. w 
godzinach od 8:00 do 15:00 (w dni robocze) po przedstawieniu dowodu wpłaty bezzwrotnej 
kwoty w wysokości: 40,00 PLN + 22%VAT = 48,80 PLN

Urząd Miasta Sejny, ul. Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny.
Płatności należy dokonywać na konto Urzędu Miasta Sejny nr 04 9367 0007 0010 0005 

9590 0001 w: Bank Spółdzielczy w Rutce Tartak - Oddział Suwałki
Wszystkie oferty muszą zawierać Wadium w wysokości 10.000 PLN.
Oferty winny być sporządzone zgodnie z wymaganiami określonymi w „Instrukcji dla 

Oferentów” i muszą być dostarczone nie później niż do godz. 12:00 (czasu lokalnego) dnia 
04.04.2006r. Do Urzędu Miasta Sejny, ul. Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny, pokój nr 16.

PRZETARG
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SPORT

I. WSTĘP
�. Priorytetem Gminy Miasto Sejny jest 

jak najlepsze zaspokajanie zbiorowych po-
trzeb wspólnoty, którą tworzą mieszkańcy.

2. Aktywna działalność organizacji poza-
rządowych jest istotną cechą społeczeństwa 
demokratycznego, elementem spajającym 
i aktywizującym społeczność lokalną.

3. Celem programu współpracy jest okre-
ślenie czytelnych zasad wspierania przez 
Gminę działań organizacji pozarządowych 
oraz powierzania tym organizacjom i innym 
podmiotom ustawowych zadań Gminy, a 
także zwiększanie wpływu sektora obywa-
telskiego na kreowanie polityki społecznej 
w Gminie.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
�. Program współpracy określa formy, 

zasady i zakres współpracy z organizacjami 
i innymi uprawnionymi podmiotami, a także 
priorytety zadań publicznych, których reali-
zacja związana będzie z udzieleniem pomo-
cy finansowej na działalność publiczną.

2. Ilekroć w niniejszym „Programie współ-
pracy Gminy Miasto Sejny z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi 
podmiotami w roku 2006” jest mowa o:

„ustawie” – rozumie się przez to ustawe 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie,

„organizacji” – rozumie się przez to or-
ganizacje pozarządowe oraz inne podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,

„programie” – rozumie się przez to Pro-
gram Współpracy Gminy Miasto Sejny z or-
ganizacjami pozarządowymi oraz innymi 
uprawnionymi podmiotami w roku 2006.

III. ZAKRES WSPÓŁPRACY
Zakres współpracy obejmuje zadania:
�. pomocy społecznej, w tym pomocy 

rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób,

2. działalności charytatywnej,
3. podtrzymywania tradycji narodowej, 

pielęgnowania polskości oraz rozwoju świa-
domości narodowej, obywatelskiej, kultu-
rowej,

4. działania na rzecz mniejszości naro-
dowych,

5. ochrony i promocji zdrowia,
6. działania na rzecz osób niepełno-

sprawnych,
7. promocji zatrudnienia i aktywizacji 

zawodowej osób pozostających bez pracy 
i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

8. upowszechniania i ochrony praw ko-
biet oraz działalność na rzecz równych praw 
kobiet i mężczyzn,

9. działalności wspomagającej rozwój 
gospodarczy, w tym rozwój przedsiębior-
czości,

�0. działalności wspomagającej rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych,

��. nauki, edukacji, oświaty i wychowa-
nia,

�2. krajoznawstwa oraz wypoczynku 
dzieci i młodzieży,

�3. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
i tradycji,

�4. upowszechniania kultury fizycznej 
i sportu,

�5. ekologii i ochrony zwierząt oraz 
ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

�6. porządku i bezpieczeństwa publicz-
nego oraz przeciwdziałania patologiom 
społecznym,

�7. upowszechniania wiedzy i umiejęt-
ności na rzecz obronności państwa,

�8. upowszechniania i ochrony wolno-
ści i praw człowieka oraz swobód obywa-
telskich, a także działań wspomagających 
rozwój demokracji,

�9. ratownictwa i ochrony ludności,
20. pomocy ofiarom katastrof, klęsk ży-

wiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w 
kraju i za granicą,

2�. upowszechniania i ochrony praw 
konsumentów,

22. działań na rzecz integracji europej-
skiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 
między społeczeństwami,

23. Promocji i organizacji wolontariatu,
24. Działalności wspomagającej tech-

nicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub fi-
nansowo organizacje pozarządowe.

IV. FORMY WSPÓŁPRACY
Współpraca pomiędzy Gminą Miastem 

Sejny a „organizacjami” może być prowa-
dzona w szczególności poprzez:

�. Zlecanie realizacji zadań publicznych 
w formie:

�) powierzania wykonywania zadań 
publicznych wraz z udzielaniem dotacji na 
finansowanie ich realizacji,

2) wspierania zadań publicznych wraz 
z udzieleniem dotacji na finansowanie ich 
realizacji,

2. Wzajemne informowanie się o pla-
nowanych kierunkach działalności i współ-
działania w celu zharmonizowania tych 
kierunków.

3. Tworzenie wspólnych zespołów o cha-
rakterze doradczym i inicjatywnym, zlożo-
nych z przedstawicieli organizacji i samo-
rządu lokalnego.

4. Wspólne rozpoznawanie potrzeb spo-
lecznosci lokalnej i wspólne planowanie 
działań służących zaspokajaniu potrzeb.

V. LISTA ZADAŃ PRIORYTETOWYCH 
NA 2006 ROK
�. Na podstawie dotychczasowego prze-

biegu współpracy z „organizacjami” uznaje 
się, że do zadań priorytetowych, których 
realizacja przez partnerów „programu” jest 
najpilniejsza, należą:

�) rozwijanie działalności w zakresie kul-
tury fizychnej i sportu, w tym w szczególno-
ści: organizacja przygotowań i uczestnictwo 
w imprezach sportowych i sportowo-rekre-
acyjnych,

2) wspieranie przedsięwzięć o charak-
terze lokalnym w zakresie rozwoju kultury, 
ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym: 
organizacja imprez kulturalnych i ich pro-
mocja,

3) wspieranie działań na rzecz rozwoju 
i upowszechniania turystyki ze szczególnym 
uwzględnieniem działań promujących Gmi-
nę, w tym: organizacja imprez turystycz-
nych, wyznaczanie szlaków turystycznych, 
wydawnictw promocyjnych i imprez pro-
mocyjnych,

PROGRAM WSPÓŁPRACY 
GMINY MIASTO SEJNY

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI  W ROKU 2006

4) w zakresie porządku i bezpieczeństwa  
publicznego oraz przeciwdziałania patolo-
giom społecznym, w tym: realizacja zadań 
zawartych w „Miejskim Programie Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych”, realizacja 
zadań Gminy w zakresie przeciwdziałania 
narkomanii, wspieranie akcji bezpieczeń-
stwa dzieci, 

5) ochrona i promocja zdrowia oraz dzia-
łania na rzecz osób niepełnosprawnych.

6) w zakresie pomocy społecznej, w tym 
pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życio-
wej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób 
oraz pomoc dla najuboższych mieszkańców 
miasta poprzez wydawanie im posiłków re-
generacyjnych. 

VI. ZASADY WSPÓŁPRACY
�. Zlecanie realizacji zadań publicznych 

“organizacjom” obejmuje w pierwszej ko-

lejności te zadania, które w „programie” są 
określone jako zadania priorytetowe.

2. Zasady zlecania realizacji zadań pub-
licznych „organizacjom”, tryb przeprowa-
dzenia i rozpatrywania ofert realizacji tych 
zadań, sposób rozliczenia i kontroli wykony-
wanych zadań określają odpowiednie prze-
pisy oraz uchwały Rady Miasta Sejny.

VII. FINANSOWANIE „PROGRAMU”
�. „Program” będzie finansowany ze środ-

ków własnych Gminy.
2. Wysokość środków przewidzianych na 

realizację zadań “programu” zostanie okre-
ślona w uchwale budżetowej na dany rok.

Przekazanie środków nastąpi po zawar-
ciu umowy na realizację zadania publicz-
nego.

– Przez 15 lat w Klubie Sportowym „Spar-
ta” prowadziłem przede wszystkim grupy 
młodzieżowe. Od trampkarza do juniora 
starszego, a w latach 95 – 96  grupę seniorów 
– mówi J. Radzio. Obecnie pracuje w Zespole 
Szkół Samorządowych i trzy razy w tygodniu 
przyjeżdża na treningi „Pomorzanki”.

– Trafiłem do Sejn przez przypadek. 
– opowiada trener – propozycję od Pomo-
rzanki otrzymał na początku starszy trener, 
Sobolewski, ze Sparty. Nie miał jednak cza-
su, więc zaproponował mnie. Prowadziłem 
wtedy grupy młodzieżowe i miałem więcej 
czasu. Zwłaszcza w soboty i niedziele, bo 
moje drużyny jeszcze nie grały.

– W tej chwili przeglądam zespół– mówi 
dalej. – Pierwszy sparing graliśmy z Romintą 
Gołdap. Przegrana 0:2. Największe błędy są 
w kryciu w obronie. Krycie indywidualne. 
Nad tym w tej chwili będziemy pracować 
– komentuje. – Zawodnicy, którzy się wybi-
jają, są już doświadczeni. To Karol Śliwiński, 
Krzysiek Gliński, Andrzej Ejdulis. Sparing 
na śniegu rozwija szybkość, wytrzymałość, 

siłę. A nad kondycją nasi piłkarze też muszą 
sporo popracować.

– Chłopaki na pewno chcieliby wyżej 
znaleźć się w lidze. Jest to wyzwanie, a ja je-
stem optymistą – zapewnia J. Radzio. Niepo-
koi go jednak niska frekwencja na treningach 
w ostatnich dniach. – Coś się zacięło. Koledzy 
mówią, że chłopaki chorują albo gdzieś po-
wyjeżdżali. Mimo to wołałbym porozmawiać 
o tym z nimi osobiście – dodaje.

Wraz z przyjściem nowego trenera z Po-
morzanką zaczęło treningi trzech nowych 
zawodników. Rafał Łapiński – grał jeszcze 
na jesieni w juniorach, a wcześniej też w 
seniorach w IV lidze. 

– Nie mógł jednak pogodzić szkoły z tre-
ningami, bo w Sparcie trenują codziennie 
i zrezygnował – mówi J. Radzio. – Adam 
Miszewski miał przerwę i dwa lata nie grał, 
bo skończył wiek juniora. Ponieważ go pro-
wadziłem od trampkarza do juniora, znam 
dobrze jego możliwości – dodaje trener. Trze-
ci zawodnik to Marcin Osakowicz. (mp)

Optymista

„Przyszedłem tu z konkretnym zadaniem. Mam utrzymać Pomorzankę w czwartej 
lidze. Uważam, że jest to do spełnienia. Jestem trenenrem II klasy”.  
– tak o swoich zamiarach mówi nowy trener, Jarosław Radzio.
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Dnia �8 lutego 2006 r. piłkarze „Pomorzanki” Sejny rozegrali w Ełku spotkanie 
sparingowe z drużyną  IV ligowego „Mazura” Ełk. 

Drużyna „Pomorzanki” rozpoczęła mecz w następującym składzie:
Śliwiński, Palewicz, Polanis, Ejdulis, Balewicz, Czakis, Liszewski, Łapiński, Gliński, 

Woźniakowski, Anuszkiewicz. W drugiej połowie szansę gry otrzymali wszyscy 
zawodnicy, którzy mogli wyjechać do Ełku, tj: A. Pachutko, P. Pachutko, Falana, 
Jakubowski, Wojciechowicz.

Mecz zakończył się zwycięstwem „Pomorzanki” w stosunku 6 : � (3: 0). Bramki 
zdobyli: Gliński (�5 min), Ejdulis – 2 bramki (20 i 58), Woźniakowski (35), P. Pachutko 
(78), Falana (90).

Mecz rozpoczął się od ataków drużyny „Pomorzanki”, która przeważała przez całą 
pierwszą połowę i zakończyła ją wynikiem 3:0. Druga połowa meczu była już wyrów-
nana, ale bramki strzelali nasi zawodnicy i zakończyli mecz zwycięstwem 6:�.

Trener “Pomorzanki” powinien być zadowolony. Wynik jest dobry, ale najbardziej 
cieszy postawa zawodników, którzy rozegrali bardzo dobry mecz, choć w składzie 
zabrakło kilku zawodników stanowiących trzon drużyny w rundzie jesiennej. (kol)

1% dla 
SKS „Pomorzanka”
Rozpoczął się okres rozliczeń z Urzędem 

Skarbowym. Każdy może oddać �% podatku na 
organizację pożytku publicznego.

Jest nią również Sejneński Klub Sportowy 
„Pomorzanka”. Wasze wpłaty trafią do drużyn 
młodzieżowych (piłka nożna, siatkówka, szachy, 
tenis stołowy). Działacze Pomorzanki mogą wy-
pelnić PIT-y osobom, które nie mają odliczeń.

Dodatkowe informacje pod nr: 
087 5�62075 lub 0 605 �0� 452

Nasze konto
BS Rutka Tartak 
57 93670007 0010 0006 2297 0001
Wpłacając w w/w Banku nie poniesiecie 

dodatkowych kosztów.  


