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Rozmowa 
na odległość
Nie sądziłam, że te hałaśliwe „krą-

żowniki szos”, które znikły z naszego kra-
jobrazu ponad miesiąc temu, przyniosą 
tyle dobrego...

Zaczęło się od H. Warakomskiego 
i  jego społecznej listy przeciwko TIR-
om. Podpisało się na niej ponad �067 
osób. W międzyczasie była niezbyt uda-
na blokada ul. Marchlewskiego – nie 
zjawiło się na niej za wiele osób. Można 
na to jednak przymknąć oko, zważywszy 
na to, że cel protestów został osiągnięty. 
TIR-y przestały jeździć przez miastecz-
ko.

Skutkiem ubocznym wojny z TIR-ami 
było ograniczenie ruchu samochodów 
ciężarowych na przejściu granicznym w 
Ogrodnikach. To wydarzenie wywołało 
protesty przygranicznych przedsiębior-
ców, Polaków i Litwinów. Niejednemu 
włodarzowi wręczyli pismo, zaintereso-
wali swoim problemem prasę i telewizję 
regionalną, protestowali w Łoździejach. 
Na początku marca pikietowali pod Sta-
rostwem Powiatowym. Dziś proponują 
okrągły stół, by móc pozormawiać spo-
kojnie „w cztery oczy”. Jak na sejneńskie 
warunki, wykazali się dużą aktywnoś-
cią.

Zaniepokojeni tym przebiegiem 
sprawy mieszkańcy Gib zorganizowali 
kilka dni później protest przeciwko TIR-
om na krajowej �6-tce. Chcą spokoju 
i tak jak przedsiębiorcy, bronią swoich 
miejsc pracy. Czy teraz siądą wspólnie 
do rozmów?

Wszystko to dzieje się ku wielkiej 
mojej radości. Dlaczego? Bo wreszcie 
zaczęliśmy, na razie co prawda na odle-
głość, rozmawiać o ważnych sprawach 
na forum publicznym i domagać się 
głośno swoich praw.

Chcę też wierzyć, że TIR-owa lekcja 
pisania petycji i protestowania nie po-
szła na marne. I że nie jest to tylko czaso-
we przebudzenie z zimowego snu. 

                                         (red.nacz)

Na wystawie zostało wystawionych około 
sto zdjęć osiemnastu fotografów związanych 
z Sejneńszczyzną. Związanych w przeróż-
ny sposób. Niektórzy tu mieszkają, inni ją 
kochają. Mocną stroną wystawy jest jej róż-
norodność, wynikająca z przeróżnych cha-
rakterów, temperamentów i zainteresowań 
autorów. Od brzegów Afryki po Norwegię. 
A to wszystko przeplecione krajobrazami 
i scenkami rodzajowymi z Sejneńszczyzny. 
Znalazł się nawet jeden „wścibski” paparazzi 
lokalny...

Wystawa cieszyła się dużym zaintereso-
waniem i przyciągnęła nie tylko mieszkańców 
Sejneńszczyzny. Gości powitał Zespół Grze-
gorza Kucharzewskiego, potem była lampka 
wina, pamiątkowe dyplomy, gratulacje. Na 
tych kilka chwil trzeba było zapracować, ale 
jak twierdzą autorzy – było warto. 

A pracy trochę było... I nie mówię tu o 
rozwieszaniu ramek czy oprawianiu zdjęć. 
Ani o funduszach, bo gdzie jest pasja – tam 
pieniędzy nie liczą. Najtrudniej było wybrać 
zdjęcia. Autorzy w fotografiach mieli zapre-
zentować własne spojrzenie na świat, które 
nie jest tak ławo ująć w kilku obrazach.

–  To na pewno nie koniec naszych dzia-
łań, a dobry początek – zapowiada Krzysz-
tof Palewicz. Na horyzoncie pojawiają się 

Klub Fotografów Sejneńszczyzny 

KFS „KADR” – najpierw był pomysł. Potem przyszedł czas na jego realizację. 
Zaczęło się od comiesięcznych piątkowych spotkań. Marcowa wystawa na pewno nie jest finałem. To dopiero początek...

„KADR”
kolejne wystawy. Jak dowiedziałam się od  
dyrektora Ośrodka Kultury, Dariusza Tom-
czyka, na 20-go kwietnia zaplanowana jest w 
Łoździejach wystawa „Moja cudowna kraina” 
K. Palewicza. A w maju KFS „KADR” wyjeż-
dża fotografować Litwę. 

W OK można obejrzeć prace: Piotra 
Alszko, Jerzego Bednarka, Jana Borowskie-
go, Krzysztofa Butkiewicza, Justyny Fidrych, 
Justyny Kobyleckiej, Janusza Kozłowkiego, 
Grzegorza Kucharzewskiego, Lecha Laskow-
skiego, Jana Lupo, Reginy Milanowskiej, Łu-
kasza Niedźwiedzia, Krzysztofa Palewicza, 
Leszka Przeborowskiego, Andrzeja Sidora, 
Mariana Cezarego Teodorowskiego, Piotra 
Witkowskiego i Piotra Kukolskiego. 

W samym Klubie jest więcej osób. I wciąż 
zapisują się nowi. (mp)
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WIEŚCI z miasta, gmin i powiatu

Dyżury aptek:

28.02 Stadion
Puńsk, spotkanie wójta W. Liszkowskiego 

z architektem. Gmina w planach ma budowę 
stadionu szkolnego. Na razie prace są na eta-
pie projektowania planów technicznych.

28.02 Płyty gnojowe
Puńsk. Na spotkania z rolnikami oma-

wiano najbardziej aktualne sprawy rolnicze, 
tj. budowę płyt gnojowych i zbiorników na 
gnojówkę. Budowy są w całości finansowa-
ne z UE. W przypadku nie wywiązania się 
z umowy, zawartej we wniosku o dofinan-
sowanie, nakładane są na rolnika poważne 
sankcje. Tydzień później (07.03) podobne 
spotkanie informacyjne zorganizowane zo-
stało w Sejnach. Obydwa cieszyły się dużym 
zainteresowaniem.

01.03 Lepsza woda
Puńsk. Wójt spotkał się z firmą projekto-

wą, w sprawie dokumentacji technicznej na 
budowę stacji uzdatniania wody.

06.03 Pieniądze na imprezy
Sejny. Burmistrz J. S. Kap na spotkaniu 

z panią dyrektor Wydziału Kultury w Urzę-
dzie Marszałkowskim omawiał możliwości 
pozyskania dodatkowych środków finanso-
wych na imprezy organizowane w naszym 
mieście.

07.03 Nowe gimbusy?
Krasnopol. W Białymstoku wójt J. Stan-

kiewicz brał udział w dwóch spotkaniach: 
w PFRON omawiał możliwość pozyskania 
środków na zakup autobusu do dowozu 
dzieci, natomiast w Urzędzie Marszałkow-
skim rozmawiał o pieniądzach na budowę 
infrastruktury ze ZPORR oraz Kontraktu Wo-
jewódzkiego.

Puńsk. W tej samej sprawie tego samego 
dnia wójt Gminy Puńsk spotkał się z Marszał-
kiem Województwa Januszem Krzyżewskim. 
Później miał spotkanie z przedstawicielami 
Departamentu Sportu, w sprawie dopłat do 
inwestycji z Totalizatora Sportowego.

08.03 Przydomowe oczyszczalnie
Puńsk. Spotkanie z rolnikami w Domu 

Kultury Litewskiej. Omówiono na nim 
sprawy związane z budową oczyszczalni 
przyzagrodowych. W 2006 roku w gminie 
ma powstać ich ok. 50. Samorząd kupuje 
dokumentację techniczną. Później odby-
ło się spotkanie wójta W. Liszkowskiego z 
przedstawicielami z Alytusa, Lazdijaj i gminy 
Veisiejai w sprawie złożenia wspólnych pro-
jektów do INTERREG IIIA.

09.03 Wiosenne porządki
Sejny. Uregulowano sprawę gruntu pod 

przychodnią SP ZOZ. Dotychczas budynek 
był własnością powiatu, a grunt pod nim 
– miasta. J. S. Kap przekazał go powiatowi.

9-10.03 Forum gmin
Litwa. Nasi samorządowcy wzięli udział 

w zorganizowanym na Litwie, w Wisztyńcu, 

Forum Gmin Wiejskich Woj. Podlaskiego. 
Rozmawiano na nim m.in. o możliwościach 
współpracy przygranicznych samorządów.

11.03 Rozbudowa snaksenu
Puńsk. Na spotkaniu wójta z architekta-

mi omawiano sprawy związane z rozbudową 
skansenu w Puńsku. Po południu był uroczy-
sty koncert z okazji Odzyskania Niepodle-
głości przez Litwę, �� marca �990 roku.

13.03 Hojne MSWiA
Puńsk. W Urzędzie Gminy w Puńsku 

odbyło się IX posiedzenie Podzespołu ds. 
Oświaty Mniejszości Narodowych w Polsce. 
W skład zespołu wchodzą Gmina i Miasto 
Sejny, Puńsk, Starostwo Powiatowe, przed-
stawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, 
MSWiA, MSZ, Ministerstwa Kultury i Dziedzi-
ctwa Narodowego. MSWiA przyznało grant 
na budowę liceum litewskiego w Puńsku. 
Omawiano tam również finansowanie przed-
szkola i szkół z litewskim językiem nauczania 
oraz litewskie wydawnictwa oświatowe i 
egzaminy w jęz. litewskim.

14.03 Nowy sprzęt?
Sejny. W Komendzie Miejskiej Straży 

Pożarnej w Suwałkach odbyła się narada, 
poświęcona kwestiom bezpieczeństwa. 
Starosta rozmawiał m.in. o możliwościach 
pozyskania dodatkowych pieniędzy oraz 
wyposażenia Komendy Powiatowej Straży 
Pożarnej w Sejnach.

16.03 Schody do nieba
Krasnopol. Wójt J. Stankiewicz spotkał 

się z wojewódzkim konserwatorem ochrony 
zabytków z Suwałk. Omawiali zagospoda-
rowanie „Różańcowej Góry”, a dokładniej 
sprawę wykonania schodów drewnianych 
na szczyt góry.

Puńsk. Wójt W. Liszkowski uczestniczył 
w Regionalnym Komitecie Sterującym w 
Białymstoku. RKS rozpatrywał m.in. sprawę 
rekomendacji wybranych do realizacji zadań 
w ramach działania 3.� Obszary wiejskie. 
Z Powiatu Sejneńskiego było 6 wniosków. 
Tego dnia też Gmina Puńsk złożyła do Kon-
traktu Wojewódzkiego wniosek na budowę 
drogi we wsi Szlinokieme.

17.03 Sala gimnastyczna
Giby. Wójt J. Kramnicz złożył w Urzędzie 

Marszałkowskim wniosek o dofinansowanie 
dróg i budowy Sali gimnastycznej przy szko-
le podstawowej.

20.03 – 26.03 
Apteka św. Michała, ul. Piłsudskiego 20

27.03 – 02.04 
Apteka Malwa, ul. Zawadzkiego �9

03.04 – 09.04 
Apteka Remedium, ul. �-go Maja 3

Giby
mają głos
Po 9 marca, kiedy to pod Starostwem w 

Sejnach przedsiębiorcy zorganizowali pi-
kietę przeciwko zamknięciu przejścia dla 
TIR-ów, odezwali się mieszkańcy Gib.

– Część z naszych sąsiednich gmin opo-
wiadała się za ponownym puszczeniem 
samochodów ciężarowych przez Giby. Ja 
jestem temu przeciwny i w pełni popieram 
protestujących, w tym leśników, którzy nie 
zgadzają się na to rozwiązanie – mówi J. 
Kramnicz, wójt Gminy Giby. – To teren tury-
styczny, a TIR-y z pewnością odstraszyłyby 
przyjezdnych.

Jak dodaje, w sezonie letnim ruch sa-
mochodów osobowych i autokarów przez 
Giby jest na tyle duży, że nie wyobraża sobie 
dodatkowo na drodze samochodów cięża-
rowych. Do tego dochodzi sporna kwestia 
wytrzymałości nawierzchni. (mp)

Game over
Straż Graniczna w Ogrodnikach udarem-

niła przemyt kilkuset (nielegalnych kopii) 
gier kopmuterowych, typu Game Boy. 

Stało się to nad ranem, 10 marca. Dwaj 
obywatele Litwy usiłowali przewieźć pod 
przednim siedzeniem do Polski karton z 625 
grami, o wartości ponad 81 tys. zł. Sprawa 
została przekazana sejneńskiej policji.

Ponad miesiąc temu SG zatrzymała (pisa-
liśmy o tym w nr 1) kobietę, usiłującą wywieźć 
z Polski cenne dzieła sztuki. Miała je scho-
wane w bagażniku, pod ubraniami. Czyżby 
skończyły się czasy kontrabandy, ukrywającej 
przemycany towar w miejscach, o których nie 
śniło się nawet filozofom? (mp)  

Sejneński sękacz
W województwie podlaskim zarejestro-

wanych jest �9 produktów tradycyjnych, 
w tym – od �3-go marca Sejneński Sękacz, 
zwany przez niektórych Bankuchenem. Cia-
sto to trafiło w nasze okolice najprawdopo-
dobniej na początku XX wieku. Mieszkańcy 
zaadaptowali niemiecką recepturę i nazwę. 
Dopiero przyjeżdżający turyści zaczęli je, 
z powodu sęków, nazywać Sękaczem.

Na Listę Produktów Tradycyjnych zostają 
wpisane tylko te wyroby, które są wytwarza-
ne w sposób tradycyjny w danym regionie 
od minimum 25 lat. Jest to też informacja 
dla konsumenta o wysokiej jakości wyrobu i 
pretekst do promowania go na szerszej „are-
nie”. W planach jest również ubieganie się 
na poziomie unijnym o certyfikat Gwaran-
towanej Tradycyjnej Specjalności. Wiąże się 
to z ochroną oryginalności wyrobu Sękacza 
Sejneńskiego na terenie Unii Europejskiej.

Z naszego powiatu wpłynęło do Urzędu 
Marszałkowskiego już kilka wniosków o wpi-
sanie na wspomnianą listę. Pod koniec mar-
ca zostanie przygotowany ostatni z nich.

Ostatni cykl projektu poświęconego 
opracowaniu tych wniosków „Szlakiem pol-
sko-litewskich tradycji kulinarnych”, w 80 
proc. finansowany z UE, będzie poświęcony 
miodom. Na organizowane 23-go marca w 
Sejnach warsztaty kulinarne zostali zapro-
szeni również pszczelarze z Łoździej. Ich 
owocem ma być polsko – litewski wniosek o 
rejestrację miodu wielokwiatowego. (mp)

Ciepło – zimno
W sobotę 18-go marca w Domu Litew-

skim rozmawiano o podzielnikach. Ale jak 
rozmawiano... Te mury dawno nie słyszały 
tak gorącej i pełniej emocji dyskusji. Nie to 
jednak w tej sprawie jest najważniejsze.

Problem podzielników pierwszy raz poja-
wił się na forum dwa lata temu. Kiedy spotkał 
się ze stanowczym sprzeciwem mieszkańców, 
ucichł. Znikł, by powrócić ponownie w tym 
roku – tym razem w bardziej stanowczej i 
zaostrzonej. Znów mamy stanowczy sprze-
ciw mieszkańców.

Było to widać na sobotnim spotkaniu. 
Obaw i niejasności jest wiele. Nie rozwiało 
ich to spotkanie, mimo że zaproszono na nie 
przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowych 
z Suwałk i Augustowa, gdzie podzielniki są 
zamontowane od kilku lat.

– Czemu nie było takich spotkań wcześ-
niej, zanim zapadła decyzja o podzielnikach? 
– pyta J. Jakubowski.

Marian Auron (też zdenerwowany) prze-
konywał, że one zmuszą nieoszczędnych do 
oszczędzania i liczenia. Co w dalszej ko-
lejności powinno przynieść oszczędności 
dla samej Spółdzielni Mieszkaniowej. Na co 
opozycja odpowiadała: mamy i tak jedne 
z najwyższych w Polsce opłat za centralne 
ogrzewanie (potwierdził to zaproszony na 
spotkanie szef firmy, która będzie odpowia-
dała za montaż i odczytywanie pomiarów z 
podzielników) i nie chcemy mieć wyższych. 
A opinie są różne...

To tylko jeden z poruszonych na spotka-
niu problemów. Do tego dochodzą emocje, 
osobiste sympatie i antypatie... Bo to spór nie 
tylko o podzielniki, ale też o sposób zarządza-
nia SM. Ma on bowiem swoich zwolenników 
i przeciwników. 

Tego problemu nie da się opisać w kilku 
zdaniach, nie można też obok niego przejść 
obojętnie. 

Dlatego NA PEWNO wrócimy do po-
dzielników w przyszłym numerze. (mp)



Fo
t. 

M
. P

al
ew

ic
z

Fo
t. 

M
. P

al
ew

ic
z

Fo
t. 

 J.
 L

up
o

Nr 3     24 marca 2006    WIEŚCI SEJNEŃSKIE 3

14-go marca do Urzędu Miasta w Sej-
nach przyszło wezwanie na rozprawię przed 
Komisję Regulacyjną do spraw Gminy Wy-
znaniowej Żydowskiej. Termin wyznaczono 
na 4-go kwietnia. Obecność obowiązkowa. 
Według prawa zwrotowi podlegają nieru-
chomości, na których 1-go września 1939 
roku znajdowały się cmentarze żydowskie 
lub synagogi. Ponadto zwrócone mają być 
te działki, na których w dniu wejścia w ży-
cie ustawy (20 lutego 1997 r.) stały budynki 
stanowiące uprzednio siedziby gmin ży-
dowskich oraz budynki służące celom kultu 
religijnego, działalności oświatowo-wycho-
wawczej i charytatywno-opiekuńczej.

– Najbardziej zaawansowane są działania 
Komisji w dwóch przypadkach. Nierucho-
mości zabudowanej Synagogą oraz nieru-
chomości zabudowanej dawną szkołą tal-

mudyczną – mówi burmistrz Jan Stanisław 
Kap. – Stanowisko, które reprezentuję i radni 
podzielają jest następujące. Uznajemy zasad-
ność roszczeń wobec Synagogi i jak trzeba 
będzie, zwrócimy ją. Wynika to z ustawy o 
stosunku państwa do gmin wyznaniowych 
żydowskich. Jedyny problem... Miasto dużo 
pieniędzy wyłożyło na remont budynku. Wy-
miana stropów, dachu, instalacji elektrycznej, 
wykonanie elewacji, centralnego ogrzewania. 
Będziemy się zastanawiali, jak podejść do tej 
sprawy – dodaje.

W okresie okupacji Synagoga była re-
mizą strażacka Po wojnie mieścił się w niej 
magazyn nawozów sztucznych oraz garaż 
dla pojazdów gospodarki komunalnej. Od-
restaurowaniem budynku zainteresował się 
prof. Andrzej Strumiłło. Remont rozpoczął 
się pod koniec lat siedemdziesiątych.

Jeżeli zapytasz kogoś na ulicy o ptasią 
grypę, będzie żartował i sprawiał wrażenie 
niezbyt przejętego całą sprawą. Przecież jest 
daleko, panika mnie nie dotyka. I tak dalej. 
Coś jednak wisi w powietrzu...

– Drób schodzi byle jak... Ludzie kupują 
o jakieś czterdzieści procent mniej  – mówi 
O. Leończyk, właściciel jednej z sejneńskich 
masarni. Straty odnotowują też suwalskie 
zakłady drobiowe.

Jakie jest pierwsze skojarzenie, kiedy 
widzisz martwego ptaka? Weterynarze z 
Augustowa muszą niemal codziennie wozić 
do laboratorium Państwowego Inspektoratu 
Weterynarii w Puławach martwe łabędzie i 
kaczki. Nie mogą lekceważyć tych zgłoszeń 
tym bardziej, że są to ptaki z tzw. grupy wy-
sokiego ryzyka (zaliczane jest do niej ptactwo 
migrujące wodne, przybrzeżne oraz drapież-
ne). Żaden z nich nie był chory na grypę 
- padają przede wszystkim z głodu.

Zabawna i trochę zastanawiająca sytuacja 
miała miejsce kilka dni temu w Sejnach. In-

Podobne pismo od Komisji Regulacyjnej 
dotarło do Gminy Puńsk. Dotyczy Synagogi 
przy ul. Mickiewicza.

– Już dwa lata temu chcieliśmy ją zwrócić 
– mówi Witold Liszkowski. – Gmina Żydow-
ska nie zgadza się jednak na przejęcie nie-
ruchomości z lokatorami. Obecnie mieszka 
w niej jedna rodzina i nie mamy gdzie jej 
umieścić. To jest nasz zasadniczy problem.

Sprawy komplikują się bardziej w przy-
padku dawnej jesziwy.

– Uważam, że roszczenia wobec dawnej 
szkoły talmudycznej nie mają uzasadnienia 
– dodaje J. S. Kap. –  Na dzień dzisiejszy 
Gmina Żydowska nie udowodniła, że ten 
konkretny budynek w chwili wybuchu wojny 
pełnił funkcję palcówki oświatowej.

Ponadto w budynku tym znajduje się 
m.in. biblioteka publiczna. Trudno będzie 
znaleźć dla niej pomieszczenia zastępcze. 
Jedną z propozycji Związku Gmin Wyzna-
niowych Żydowskich jest przekazanie jeszi-
wy pod zarząd Fundacji Pogranicze, która 
ma tam również swoją siedzibę. Generalnie 
– w dalszej perspektywie nic nie powinno 
ulec zmianie. Być może na początku kwietnia 
zapadną wreszcie konkretne decyzje co do 
przyszłości tych budynków.

Związek Gmin Wyznaniowych Żydow-
skich w Polsce zarejestrowano w 1993 r. jako 

Nasze kamienice
Synagogę oddamy, o budynek dawnej szkoły talmudycznej będziemy walczyć. Takie jest 

stanowisko burmistrza i radnych z Sejn. Temat zwrotu mienia pożydowskiego pojawia się co 
jakiś czas od 2000 roku. Na początku kwietnia możemy spodziewać się kolejnej odsłony.

kontynuację Związku Religijnego Wyznania 
Mojżeszowego, utworzonego w 1946 r. Jest 
prawnym kontynuatorem gmin przedwo-
jennych, więc prawo reprezentować polskich 
Żydów w procesie odzyskiwania przedwojen-
nego mienia – co ważne – gmin żydowskich 
i innych wyznaniowych osób prawnych, ale 
nie osób prywatnych. Często proces zwrotu 
mienia podmiotom wyznaniowym jest my-
lony z bardzo nagłaśnianymi przez media 
roszczeniami osób prywatnych pochodzenia 
żydowskiego, a to są dwie różne sprawy.

Według szacunków Związku przed wojną 
do gmin żydowskich należało około 5 tys. 
obiektów. Obecnie udało się odzyskać 5 proc., 
z czego ok. 10 proc. to cmentarze.

Przed wojną gminy były bardzo rozdrob-
nione i miały niewiele własnych nierucho-
mości, przede wszystkim były to synagogi 
i cmentarze, a reszta, np. jatki, rytualne łaźnie 
czy chedery (szkoły) były najczęściej dzierża-
wione i nie należały do danej gminy.

Odzyskiwanie mienia gmin żydowskich 
i innych wyznaniowych osób prawnych nie 
odbywa się automatycznie. Ustawa mówi, 
że Związek może starać się o jego zwrot. 
W praktyce oznacza to, że ma prawo skła-
dać wnioski do Komisji Regulacyjnej, która 
każdy z nich rozpatruje i podejmuje decy-
zję.      (mp)

Strach ma ptasie oczy
Niepopularne ostatnio hasło: dokarmiajmy ptaki, nabiera w obliczu przedłużającej 

się zimy szczególnego znaczenia. Krążące wokół informacje o ptasiej grypie tylko 
pogarszają położenie dzikich zwierząt.

spektorzy weterynarii i straż pożarna otrzy-
mały nietypowe zgłoszenie. Przejęta kobieta 
mówiła coś o sarnie przy rzece, ptasiej grypie 

i dzieciach. Głodne zwierzęta zaczynają szu-
kać pokarmu w mieście i takie widoki nie 
powinny dziwić. Kiedy wspomniane służ-
by przybyły na miejsce, sarna czym prędzej 
uciekła do lasu.

Gruba pokrywa białego puchu unie-
możliwia zwierzętom zdobycie niezbędnej 
do przeżycia w surowych warunkach ilości 
pokarmu. Bardzo ważna jest tu nasza pomoc. 
Myśliwi i leśnicy dokarmiają zwierzynę leśną. 
My zadbajmy na przykład... o kaczki na rze-
ce. Podsypując im chociaż trochę pokarmu 
co jakiś czas nie zarazimy się przecież pta-
sią grypą. A stałe źródło pożywienia wręcz 
zniechęci je do migrowania w poszukiwa-
niu jedzenia. Co za tym idzie, zmniejszy 
się prawdopodobieństwo ich zetknięcia z 
innymi ptakami.

Sejny leżą trochę na uboczu tras migracji 
ptaków. Dlatego zagrożenie dotarcia do nas 
ptasiej grypy nie jest tak duże. Trochę dziwi 
zupełnie nieracjonalne postępowanie, jak na 
przykład burzenie bocianich gniazd (praw-

nie zabronione) czy niszczenie karmnika u 
sąsiada. Mniej jest też osób dokarmiających 
wspomniane kaczki.

Media nakręciły problem wirusa H5N1 
i martwy ptak kojarzony jest jednoznacznie. 
Jeszcze rok temu niezauważony, dziś urasta 
do rangi obiektu zagrażającego naszemu 
zdrowiu. W poniedziałkowy ranek, 20-go 
marca, do Inspektoratu Weterynarii zgło-
szono martwą kawkę przy ul. Zawadzkiego. 
Ptak nie mógł wydostać się ze śmiertelnej 
pułapki, zmarł najprawdopodobniej z głodu 
lub wycieńczenia.

– Do zadań własnych samorządów należy 
zbieranie martwych zwierząt i utylizacja. 
Jednak ze względu na obecną sytuację, my 
się tym zajmujemy – mówi powiatowy lekarz 
weterynarii, Z. Złotożyński. – Wieziemy ta-
kiego ptaka do Białegostoku, robimy sekcję i 
oceniamy, czy jest zagrożenie ptasią grypą. 

W tym wypadku nie sądzę, by takie ist-
niało. 

                                               (mp)
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KULTURA Uwagi, informacje o wydarzeniach kierujcie na adres: wiesci@sejny.home.pl

Ośrodek 
Kultury
w Sejnach

tel. 087 516 22 00   www.oksejny.prv.pl
Galeria „Polonez” – wystawa zdjęć 18 

członków Klubu Fotografów Sejneńszyzny 
KADR „Moje tematy” (bezpłatne).

Galeria „Za oknami” – wystawa prac z 
pracowni plastycznej OK Sejny: instruktorki 
Julii Łabanowskiej oraz „Zima” dzieci z gru-
py prowadzonej przez Marka Karpowicza 
(bezpłatne).

Wydarzenia:
28 marca g. 8.45 oraz 10.15 – Baśń mu-

zyczna „W tajemniczej krainie krasnali” dla 
dzieci z klas 0-V, bilet 10 zł. Dodatkowe in-
formacje i zamówienia grupowe: 696 194 792 
lub 601 609 127.

g. 10.00 – Konkurs Recytatorski „Zabawy 
z poezją” klas V-VI szkół podstawowych.

29 marca g. 10.00 – Konkurs Recytator-
ski „Cztery Pory Roku” gimnazjów i szkół 
średnich.

31 marca g. 10.00 – Konkurs Recytatorski 
„Świerszczykowe wierszyki” szkół podsta-
wowych.

Sejneńskie Towarzystwo 
Opieki Nad Zabytkami 

Muzeum Ziemi Sejneńskiej
www.sejny.home.pl/muzeum
pon. – pt. w g. 8-16
ul. Piłsudskiego 28, tel. 087 516-22-12

bilet normalny 3zł, ulgowy i grupowy 2 zł;
Sale: archeologiczna, dominikanów i bi-

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

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

Klasztor Podominikański
www.sejny.home.pl/klasztor
pon. – pt. w g. 9-14
tel. 087 516-22-12, 608 185 375
bilet 3zł, ulgowy i grupowy 2 zł
Wystawa prac dzieci i młodzieży z OK w 

Sejnach, pod kierunkiem Marka Karpowicza. 
„Zaginieni w Obławie Augustowskiej – li-
piec 1945” – ekspozycja IPN w Białymstoku. 
Wystawa o Wigierskim Parku Narodowym. 
„Pradzieje Ziemi Sejneńskiej” – eksponaty 
znalezione podczas prac porządkowych na 
dziedzińcu klasztornym.

Muzeum Etnograficzne (w Klasztorze) 
Ekspozycja dawnych sprzętów.

Ośrodek „Pogranicze” 
www.pogranicze.sejny.pl
5 marca w Pograniczu gościł Martin 

Rosenthal z Nowego Jorku. Przyjechał do 
Polski, by m.in. odwiedzić miejsce z którego 
pochodziła jego matka Hanna Pojezierska 
(urodziła się w Sejnach w 1919 roku).

Dom Pogranicza
„Dom – przestrzeń życia” – nietypowe 

spojrzenie na dom (bezpłatne).
Centrum Dokumentacji
pon. – pt. w g. 9-19, sob. w g.10-18
Udostępnia książki, filmy, muzykę, fo-

tografie, wycinki prasowe dot. m.in. Sejn, 
innych kultur, Europy Środkowo-Wschod-
niej.

Biała Synagoga
„Trakt Krasnogrudzki” – wystawa po-

święcona historii Dworku Miłoszów w Kras-
nogrudzie

Jest taki dzień
Wyobraź sobie koncert, specjalnie dla 

tej „piękniejszej części ludzkości” – jak ma-
wiają niektórzy. Półmrok na widowni, a na 
scenie świece i „chłopak z gitarą”, co śpiewa 
o „Blasku Twoich oczu”. Mowa tu o Wojcie-
chu Kucharzewskim, który wraz z zespołem 
Martą Wichert i Wojciechem Ramotowskim, 
wystąpił na deskach sejneńskiego OK 8-go 
marca. Śpiewał o miłości, bólu, po prostu o 
życiu. A kobiety... Co tu ukrywać, to był ich 
wieczór.

Tego samego zdania byli sejneńscy 
pszczelarze, którzy najbardziej zaangażowane 
w działalność koleżanki z Terenowego Koła 
Pszczelarzy obdarowali czekoladą i zaprosili 
na kolację. „Żadna kobieta w jej przygotowa-
niu nie brała udziału” –pół żartem, pół serio 
przyznawali mężczyźni. Prezes Franciszek 
Januszko podziękował im za wspólną pracę 
i poprosił o wsparcie przy przygotowaniach 
do 135 rocznicy powstania Koła.

Gościem specjalnych spotkania była He-
lena Rapczyńska (na zdjęciu) z Sumowa. Jest 
honorowym członkiem Terenowego Koła 
Pszczelarzy w Sejnach i kobietą o wielkiej 
sile woli. Mimo sędziwego wieku, wciąż – 
o  le siły pozwalają, pomaga córce doglądać 
ule.(mp)

Można też trafić na koncert „Pod gru-
szą”, w „Klub Max” (dawna Nora). Można 
więc czasem przejść się po miasteczku 
i popytać o nie. Przeważnie co czwartek 
o �9.00 w Pograniczu można za darmo 
obejrzeć ciekawy film.

Teatr
Galę rozpoczęły „Papierowe Ludki” – naj-

młodsza grupa teatralna, której opiekunką 
jest Małgorzata Marcinkiewicz. Wspomniany 
książę miał przepiękna różę i cudnie śpiewa-
jącego słowika. Chciał je podarować pewnej 
kapryśnej księżniczce. Ona jednak wolała 
dziwaczne wynalazki świniopasa. Tak zaczy-
na się „Opowieść o smutkach i troskach”.

– Kostiumy papierowe, w których wystę-
powały dzieci, robiliśmy sami. Bo chodzi o to, 
by przede wszystkim pobudzić wyobraźnię 
młodego aktora, a nie błyszczeć na scenie 
brokatem – opowiada M. Marcinkiewicz. 
– Chcę też, by dzieci nie posługiwały się ste-
reotypami. By pozwoliły ożyć fantazji. Często 
ich pytam, jakby to zrobiły, zagrały. A potem 
idę ich tropem, nie swoim. Ważne jest też, by 

dziecko otworzyło się na graną przez nie rolę. 
By były w jakimś sensie sobą na scenie.

Małgorzata Marcinkiewicz opiekuje się 
jeszcze grupą młodzieżową, której początek 
dały „Trzy w grotesce”. Dziś jest więcej w niej 
więcej osób, w związku z czym nazwa trochę 
się zdezaktualizowała. Trwają poszukiwania 
nowej. Za to dużą niespodzianką okazała 
się etiuda „Strach” Moniki Klucznik i Oli 
Zawadzkiej. Na zajęcia do M. Marcinkiewicz 
przyszły na początku lutego. Przyniosły włas-
ne teksty i bardzo chciały grać. Ich Galowy 
debiut można uznać za udany, zważywszy na 
to, jak krótko ćwiczą.

Taniec
Najmłodszym zespołem tanecznym była 

„Fantazja”. Kto by nie uległ urokowi małych 
dziewczynek? „Jak 
kaczuszki małe, w 
tych białych strojach” 
– słyszałam komen-
tarze na widowni.

– Na zajęciach 
trudno skupić uwa-
gę małych dzieci 
– mówi Justyna Fiu-
towska, instruktorka 
tańca w OK. – Dla-
tego na początku są 
zabawy integracyjne. 
Później wprowadzam 
metodologię, rytmi-
kę, zmianę dynamiki 
tańca. Układ z Gali 

zaczęłyśmy ćwiczyć pod koniec listopada. 
Dziewczynki po występie były bardzo zado-
wolone i to jest najważniejsze. Pierwszy raz 
tańczyły na scenie – dodaje.

Obok „Fantazji” na Gali zatańczyły „Spe-
ed” i „Esa dora”.

– Dziewczyny zdecydowanie wolą tech-
no. Same wybierały podkład muzyczny, do 
którego później ułożyłam układ – opisuje 
J. Fiutowska – Podobnie było ze strojami. 
Starsze z „Esa dory” same je ustaliły i kupiły. 
Natomiast ze „Speedu” dziewczyny przynio-
sły na zajęcia projekty. Ja je połączyłam w 
jeden. Materiał na stroje, też dla „Fantazji”, 
sponsorował OK. Krawcowa i mój tata uszyli 
je za darmo. 

Na Gali nie wystąpił „Dreamsky”. Niedaw-
no zmienił się jego skład i dziewczyny miały 
za mało prób, żeby dopracować układ.

Najstarszym na scenie okazał się Ludowy 
Zespół Pieśni i Tańca „Sejny”, pod kierun-
kiem Cezarego Andrulewicza. Jak się do-
widzieliśmy, w zespole tańczy sam Daniec 
(Łukasz Żabicki), którego wcześniejszy skecz 
rozśmieszył zwłaszcza ta młodszą, uczącą się 
jeszcze, część widowni.

Za to najbardziej wygimnastykowani 
okazali się młodzi breakdance-owcy. Bez 
maty „zatańczylli” na deskach sceny, nie li-
cząc się z ewentualnymi drzazgami.

Muzyka
W Ośrodku Kultury gry uczy Wojciech 

Ramotowski, a Studio Piosenki prowadzi 
Wiesław Auron. Na scenie wystąpili ich pod-
opieczni. Zagrali: Dominika Zawadzka, Ce-
zary Borowski, Bartek Szczudło. Zaśpiewały: 
Monika Trzcińska, Monika Sofińska, Pauli-
na Kutyło, Ula i Natalia Kruszyłowicz. Bez 
wątpienia największe brawa zebrała jednak 
sześcioletnia Klaudia Boguszewska. Miała w 
sobie dużo uroku i zero tremy.

Całą imprezę prowadzili pod okiem M. 
Marcinkiewicz i okraszali zabawnym ko-
mentarzem: Diana, Justyna, Piotrek i Robert. 
Jej podopieczni.

Pod sceną spontanicznie „wyrosła” kon-
kurencja. Gdyby dorośli potrafili tak szaleć... 
Grupka małych dzieci bawiła się w najlepsze 
przy piosenkach, tańczyła, śmiała. W koń-
cu to ich Gala. Widownia na nią również 
przychodzi inna. Są to w większości rodzice 
i najbliższe rodziny. Siedząc w cieniu reflek-
torów, równie mocno przeżywali występy 
młodych aktorów, tancerzy, piosenkarzy, 
muzyków – a prywatnie ich pociech.

Tradycyjnie odbyła się też licytacja zdjęć 
i prac z pracowni plastycznej. Najwięcej, bo 
85 zł, zaoferowano za Klasztor Podominikań-
ski Krzysztofa Palewicza. Dochód z licytacji 
jest przekazywany na działalność pracowni 
Ośrodka Kltury.

Ta Gala ma swój specyficzny urok. Jej 
założeniem nie jest zrobienie niesamowi-
tego show, na niewiadomo jakim poziomie. 
Wręcz przeciwnie, wszelkie potknięcia są 
przyjmowane z sympatią i wyrozumiałością. 
Niejednokrotnie to właśnie młodzi wyko-
nawcy podchodzą do siebie o wiele bardziej 
krytycznie. A relacja widz – wykonawca jest 
nie do powtórzenia na innych imprezach. 

                                               (mp)

Gala jak ta lala
„W dalekiej krainie zwanej Sejnalalem żył książę, który kochał...” No właśnie, kogo? 
Wiedzą to na pewno Ci, którzy oglądali tegoroczną Galę dla młodych.
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SZKOłY

Zespół 
Szkół 
Ogólnokształcących
www.liceum.sejny.pl; tel. 516 21 67

Podanie można wziąć w sekretariacie.

3-letnie Liceum Ogólnokształcące:
Klasa o profilu matematyczno-informa-

tycznym (z rozszerzoną matematyką, geo-
grafią, informatyką, jęz. obcym)

Jak pokazują statystyki, 96 proc. uczniów 
z tego profilu kontynuuje naukę na studiach 
wyższych, w tym wielu studiuje informa-
tykę.

Klasa o profilu biologiczno-chemicz-
nym (z rozszerzoną biologią, chemią, jęz. 
obcym)

Przygotowuje do studiów medycznych, 
inżynierii ochrony środowiska, geologii, hy-
drologii, technologii żywienia.

Klasa o profilu językowym (z rozszerzo-
nym jęz. niemieckim, angielskim, polskim)

Co tu dużo pisać – języki zwyczajnie 
przydają się w życiu. Można kontynuować 
ich naukę na studiach filologicznych.

Klasa o profilu humanistycznym (z roz-
szerzonym jęz. polskim, angielskim, histo-
rią)

Przygotowuje do studiów na kierunkach 
filologicznych, historii, filozofii, prawie, na-
ukach społecznych, psychologii, socjologii, 
politologii, dziennikarstwa, etnografii czy 
kulturoznawstwa.

3-letnie LO dla Dorosłych, w trybie za-
ocznym. Nauka w nim jest nieodpłatna.

Szkoła dodatkowo oferuje swoim ucz-
niom dobrze wyposażoną pracownię infor-
matyczną, dodatkowe zajęcia sportowe na 
wysokim poziomie (znaczące osiągnięcia w 
młodzieżowych zawodach).

Wkrótce gimnazjaliści będą musieli zdecydować, w której z dwóch sejneńskich szkół 
średnich rozpoczną naukę od września. A może wybiorą Suwałki? Porównaliśmy propozycje 
ZSO im. Szymona Konarskiego i ZST-R im. Stanisława Staszica.

Są to szkoły o różnych profilach i trzeba uważnie zdecydować, w której będziesz konty-
nuował naukę. Najlepiej, jak na samym początku zadasz sobie pytanie, co chcesz robić w 
życiu. Później łatwiej będzie się zdecydować na konkretny profil szkoły.

Konarski kontra Staszic

Zespół 
Szkół 
Techniczno 
– Rolniczych
www.zstrsejny.pol.pl; tel. 516 20 15

Podanie można wziąć w sekretariacie.

Możesz wybrać:
4-lenie Technikum żywienia i gospo-

darstwa domowego
Szczególnie po tej szkole łatwo znaleźć 

na rynku sejneńskim pracę. Dodatkowymi 
atutami przy ukończeniu nauki są aktualna 
książeczka Sanepid, certyfikaty ukończenia 
kursów: podstawy obsługi komputera, agro-
turystyczny, minimum sanitarne.

4-letnie Technikum mechanizacji rol-
nictwa

Warsztaty oferują zajęcia praktyczne, w 
dobrze wyposażonych pracowniach.

3-letnie Liceum o profilu ekonomiczno-
administracyjnym

3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa o 
profilu rolnik oraz mechanik operator po-
jazdów i maszyn rolniczych

Dodatkowo szkoła, na przykład dla osób 
które planują przejęcie gospodarstwa rol-
nego, oferują kurs chemizacyjny, operatora 
kombajnów zbożowych, spawacza, z certy-
fikatem europejskim – dla osób, które chcą 
wyjechać za granicę. Uczniowie technikum 
żywienia i mechanizacji rolnictwa kurs pra-
wa mają darmowy (płacą tylko za egzaminy), 
natomiast uczniowie pozostałych szkół mają 
zniżki.

Kalendarz Gimnazjalisty
10.04-12.05 – składanie dokumentów
do 28.06 – składanie świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach
29.06 – ogłoszenie listy przyjętych
do 30.06 – złożenie oryginałów w\w dokumentów
4.07 – ogłoszenie wolnych miejsc
6.07 – ogłoszenie listy ostatecznie przyjętych do szkoły

Stowarzyszenie “ZIEMIA SEJNEŃSKA” 
od 1993 roku promuje region i rozwija bazę 
agroturystyczną. Kończą się przygotowania 
do letniego sezonu turystycznego. Dotych-
czas na 2006 rok zawarto 25 umów agen-
cyjnych z rolnikami prowadzącymi działal-
ność agroturystyczną, łącznie 126 pokoi, 321 
miejsc noclegowych.

Przygotowano harmonogram atrakcji 
turystycznych na lato, w którym znajduje 
się bogata oferta uatrakcyjnienia pobytu goś-
ciom i mieszkańcom Sejneńszczyzny. 

29 lutego uruchomiono nowy wizerunek 
Stowarzyszenia we własnej witrynie interne-
towej, która cieszy się znacznym powodze-
niem. W ciągu 45 dni witrynę odwiedziło 
1835 internautów, co o tej porze roku, na 
kilka miesięcy przed sezonem – jest osiąg-
nięciem i świadczy o dużym zainteresowaniu 
potencjalnych turystów naszym regionem. 
Adres: www. ziemia-sejnenska.pl 

Dysponujemy wystarczającym zasobem 
materiałów promocyjnych: mapy, przewod-
niki, foldery, ulotki, pocztówki. Nasze mate-
riały promocyjne jak co roku zostały prze-
kazane dla Departamentu Turystyki i Sportu 
Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku i 

były prezentowane na Międzynarodowych 
Targach Turystycznych w Mediolanie i Ber-
linie. Prezes Eugeniusz Klimaniec w dniu 
3 marca uczestniczył w rekonesansowym 
wyjeździe na Międzynarodowe Targi Tury-
styki w Wilnie.

Wieloletnia, aktywna i owocna współpra-
ca z Powiatowym Urzędem Pracy w Sejnach, 
daje konkretne efekty. Biuro Stowarzyszenia 
zostało wzmocnione stażystkami, które na-
bywają praktyczną wiedzę w obsłudze ruchu 
turystycznego. Przygotowywane jest szkole-
nie doskonalące dla kwaterodawców, które 
zostanie przeprowadzone przed rozpoczę-
ciem sezonu turystycznego.

 Stowarzyszenie przyjęło już pierw-
sze zlecenia kompleksowej obsługi grup wy-
cieczkowych i pielgrzymkowych na weekend 
majowy oraz na czerwiec, z pobytem w Sej-
nach i Wilnie.

 We współpracy z Urzędem Miasta 
Sejny, przed sezonem planujemy uruchomie-
nie Punktu Informacji Turystycznej obok 
nowego parkingu za bazyliką.

Mamy nadzieję, że lato będzie słoneczne 
i ciepłe, więc turyści dopiszą.

(efk)

Przed 
sezonem turystycznym

Po 50 latach oczekiwań wreszcie kon-
kretna deklaracja i pierwsze pieniądze. 
Mowa tu o liceum z litewskim językiem 
nauczania w Puńsku, które dotychczas 
nie miało własnych pomieszczeń. MSWiA 
na dobry początek przyznało na jego bu-
dowę około 350 tys. złotych.

Wystarczy to zaledwie na rozpoczęcie 
prac i postawienie fundamentu. Potrzeby 
są bowiem znacznie większe. Inwestycję 
szacuje się na około 5 mln zł.

– Wcześniej staraliśmy się na pieniądze 
ze ZPORR-u i przegraliśmy – mówi starosta 
Marian Luto. – To była dość zaskakująca i bo-
lesna porażka, bo wydawało się że jesteśmy 
pewnym kandydatem do uzyskania fundu-
szy. Projekt był dobrze przygotowany.

W poszukiwaniu nowych funduszy zwró-
cono się w pierwszej kolejności do MSWiA. 
Od września bowiem można było skła-
dać tam wnioski na wspieranie inwestycji 
mniejszości narodowych. �3-go marca, na 

zorganizowanym w Puńsku posiedzeniu 
Podzespołu ds. Oświaty Mniejszości Naro-
dowych w Polsce, ogłoszono wiadomość o 
przyznaniu grantu.

– Zależy mi na rozpoczęciu prac w dru-
giej połowie 2006 roku – zapowiada staro-
sta. – Rozpoczęte w tym okresie inwestycje 
będzie można uznać za wkład własny, nie-
zbędny przy ubieganiu się o dofinansowanie 
z UE. I to się nam najbardziej opłaca.

– Nam zależy na jak najszybszym rozpo-
częciu prac. Ale rozumiem i jestem w stanie 
poczekać – oświadcza wójt Gminy Puńsk, W. 
Liszkowski. – Inwestycja potrwa kilka lat, ale 
dobrze że się wreszcie rozpocznie.

Budynek ma przylegać do szkoły pod-
stawowej. Gmina przekazała już starostwu 
grunt pod inwestycję oraz zobowiązała się 
wykonać prace ziemne przed rozpoczęciem 
budowy. (mp)

Pół wieku czekania
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– Dzień dobry. W którym roku po-
wstała orkiestra dęta Straży Pożarnej w 
Sejnach?

– Na temat historii orkiestry Straży Po-
żarnej trudno mi opowiedzieć, bo istniała 
już przed wojną. Kto to prowadził i w jakich 
czasach, tego nie wiem. Orkiestra po wojnie 
podobno krótko istniała, bo nie mogli zna-
leźć ludzi grających i kapelmistrza. Dopiero 
w 1960 roku znowu zaczęła się tworzyć.

– Ile liczyła osób? Czy się przyjaźni-
liście?

– Zaczęło się od 10-15 osób, a pod koniec 
było nas ponad 25. Byliśmy kolegami. W 
większości byli to sejneńczacy.

– Jakie instrumenty wchodziły w skład 
orkiestry? Skąd je wzięliście?

– Na początku były przeważnie trąbki, 
klarnety, perkusja i barytony, trąba basowa. 
Dopiero później straż dokupiła saksofony. 
Niektóre instrumenty były z czasów orkiestry 
przedwojennej. Część z nich była schowana 
przed Niemcami. Ponieważ instrumenty były 
wykonane z metali kolorowych, oni zabierali 
je i wywozili. 

– Kto był kapelmistrzem?
– W czasie, kiedy grałem to najpierw był 

pan Polaczek, potem pan Franiak, a po nim 
Romanowski Edward. Następnym był pan 
Kaczanowski, ale ze względu na nieporozu-
mienia odszedł. Później orkiestra się rozpad-
ła, a instrumenty oddano do technikum.

– Na jakich uroczystościach występo-
wała orkiestra? Czy gdzieś wyjeżdżała?

– To były różne uroczystości. Najczęściej 
jednak na świętach narodowych, jak 1 maj, 
22 lipca, itd. Graliśmy także na festynach i 
różnych imprezach Sejneńskich. Wyjeżdża-
liśmy nawet do województwa olsztyńskiego 
i białostockiego. 

– Czy orkiestra miała jakieś szczególne 
osiągnięcia?

– Dostawaliśmy różne wyróżnienia. By-
liśmy zapraszani na festiwale. A to znaczy, 
że chyba nienajgorzej graliśmy. Byliśmy na 
takich dwóch uroczystościach ogólnowo-
jewódzkich w Białymstoku. Pojechaliśmy 
tam na dwa dni. Pierwszego dnia była pró-
ba wszystkich zespołów. Rozstawili osobno 
trąbki, klarnety oraz inne instrumenty i mu-
sieliśmy zagrać kawałek np. marsza. Dru-
giego dnia pokazaliśmy swe umiejętności 
na imprezie. Było nas w sumie około 500 
muzyków.

– Przez ile lat istniała?
Od roku 1960 do stanu wojennego, więc 

około 20 lat.
– Dlaczego się rozpadła?
– Nie było komu prowadzić tej orkiestry. 

Kilku muzyków odeszło, kilku zmarło, część 
się ożeniła, a część wyjechała.

– Jakim sposobem znalazł się Pan w tej 
orkiestrze?

– Ludzie wiedzieli, że byłem muzykiem. 
Zanim trafiłem do orkiestry, grywałem po 
zabawach i weselach. A część mnie znała 
z wojska. I tak mnie jakoś w to zaangażo-
wali.

– Na jakim instrumencie Pan grał?
– Ja w straży grałem przeważnie na klar-

necie. Od 1961 roku, aż do rozwiązania ka-
peli.

– Czy uważa pan, że powstanie orkie-
stry przy Straży Pożarnej jest dobrym po-
mysłem? Dlaczego?

– Jak najbardziej. W tej chwili jest już 
około 20 ludzi. Ja także po namowach się 
zgodziłem grać w tej orkiestrze.

– Dziękuje za rozmowę.

Graliśmy nienajgorzej
Wywiad z Panem Janem Kluzą, muzykiem ze starej orkiestry dętej Straży Pożarnej 

w Sejnach, przeprowadził nasz młody dziennikarz, Adrian Boguszewski.

Dziewięćdziesięciu czterech uczniów klas 
maturalnych 15-go marca odwiedziło w su-
mie osiemnaście firm, instytucji. Najwięk-
szym zainteresowaniem cieszyła się Straż 
Graniczna (17 uczniów). Zaskakiwały też 
czasem bardzo skonkretyzowane prośby o 
wizytę, jak na przykład ta u pani Danuty 
Buchowskiej, która zajmuje się wyrobem 
protez.

– Ideą Dnia Przedsiębiorczości jest to, 
by młodzież zapoznała się z konkretnym 
miejscem pracy. Zakłady chętnie przyjmo-
wały. W wielu miejscach przychodzili główni 
pracodawcy. Czy to w sądzie, policji. Także 
młodzież spotkała się z ogromną życzliwoś-
cią– mówi Barbara Kuklewicz, ucząca w ZSO 

m.in. przedsiębiorczości, organizatorka Dnia 
w Sejnach. – To ma pomóc im w wyborze 
dalszego kierunku kształcenia się. Dlatego 
takie dni są potrzebne. Choć zdaję sobie 
sprawę, że tych kilka godzin to zdecydowane 
mało, żeby dobrze poznać wybrany zawód, 
ale zawsze coś. 

Instytucje, które gościły maturzystów to: 
Piekarnia pana Pogorzelskiego, Przedszkole, 
Przegląd Sejneński, Warsztaty Terapii Za-
jęciowej, Fundacja Pogranicze, Powiatowa 
Komenda Policji, Powiatowa Agencja Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
Sąd Rejonowy, Powiatowy Urząd Pracy, Bi-
blioteka Miejska, Dom Pomocy Społecznej, 
pani Danuta Buchowska, Straż Graniczna, 
Prokuratura, Salon Kosmetyczny „Bella”, 
Poradnia Psychologiczna w Sejnach, Biuro 
Podróży „Maczek”.

– Jestem wszystkim niezmiernie wdzięcz-
na za miłe przyjęcie – dodaje B. Kuklewicz. 
– To był pierwszy tego typu Dzień w Sejnach 
i w przyszłym roku zamierzam zorganizować 
go ponownie. Moja rada dla przyszłorocz-
nym maturzystów: poważnie zastanówcie 
się nad wyborem instytucji, do której pój-
dziecie w przyszłym roku, żeby tego dnia 
nie zmarnować.

Co taki dzień daje? Jak wyglądał w prak-
tyce? Na przykład w przedszkolu dziewczyny 
przez kilka godzin bawiły się z dzieciakami, 

rozmawiały. Były jak przedszkolanki.
– Lubię pracę z dziećmi i dlatego wybra-

łam przedszkole – mówi Iwona – Z resztą 
chcę studiować pedagogikę w Olsztynie. A 
jedyna praktyka, jaką miałam dotychczas w 
pracy z dziećmi, to ta w domu.

 – Bardzo osobiście przeżyłam wizytę w 
Warsztatach Terapii Zajęciowej. Tam powi-
nien każdy człowiek choć raz w życiu przyjść 
i zobaczyć, jaki kawał dobrej ci ludzie robią 
– opowiada B. Kuklewicz. – Tam można się 
nauczyć wrażliwości. Na pewno dzień spę-
dzony z Warsztatami był dobrą lekcją. A przy 
okazji młodzi mogli się przekonać, że tam 
mogą pracować tylko ludzie ze specjalnymi 
predyspozycjami. (mp)

Co na to pracodawcy?
Podinsp. Marek Topornicki, komendant 

sejneńskiej policji,:
- Taki Dzień jest dobrym pomysłem, je-

żeli ktoś go potraktuje właściwie i poważnie. 
Mówię tu zarówno i uczniu, jak i o instytucji 
goszczącej. Predyspozycje do zawodu... Za-
wód ten kojarzy mi się przede wszystkim z 
odpowiedzialnością. Trzeba też mieć zdrowy 
kręgosłup moralny i mieć odporną psychikę. 
Chociażby dlatego, że spotykamy się z na-
prawdę przeróżnymi ludźmi i wydarzeniami. 
Dlatego taki nacisk kładziemy na testy psy-
chologiczne przy naborze do służby. Ważna 
jest też umiejętność odreagowania stresu, bo 
później często policjanci idą z problemami 
do domu.

Beata Dźwilewska, dyrektor przedszko-
la:

– To fajny pomysł, ale jeden dzień to 
trochę za mało... Pierwsze skojarzenie, które 
mi się nasuwa z tym zawodem, to kameleon. 
Trzeba mieć tak, jak on oczy dookoła głowy 
i wszystko widzieć. Gorące serce, szczery 
uśmiech. No i przede wszystkim szczerość 
wobec dzieci, bo one fałsz od razu wyczują. 
Jak rozpoznać dobrą kandydatkę? Ona nie 
będzie mogła usiedzieć z dala od dzieci, bę-
dzie z nimi rozmawiać, bawić się.

Gdyby tak jeden dzień być... No właśnie – kim? Przedszkolanką, policjantem, kosme-
tyczką, geodetą, prokuratorem? Maturzyści z ZSO mieli okazję, w ramach ogólnopolskiego 
Dnia Przedsiębiorczości, poznać dokładniej wybrane przez siebie zawody. Być może ułatwi 
to wybór kierunku studiów?

Lekcja życia
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Gmina Sejny i Krasnopol, w ramach Po-
akcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów 
Wiejskich (PPWOW), otrzyma w tym roku 
około 20 tys. euro. W Polsce taką pomoc 
przyznano 500 gminom. Większość z nich 
położona jest we wschodnich regionach 
kraju.

Pieniądze przyznawano na podstawie 
przeprowadzonej oceny sytuacji ekonomicz-
nej i społecznej w gminie. Będzie je można 
wydać na pomoc dla najbardziej potrzebu-
jących. Jedyny warunek to przygotowanie 
odpowiedniego projektu. Program będzie 
realizowany w latach 2006-2009. Za jego 
przebieg odpowiedzialne jest Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej.

– Nie ma jeszcze konkretnych wytycz-
nych do wniosków. Sprawa powinna wyjaś-
nić się do maja – mówi wójt Gminy Sejny, 
J. Skindzier.

 Program skierowany jest do trzech 
grup: ludzi starszych, dzieci i młodzieży 
oraz rodzin z dziećmi. W przypadku osób 
starszych gminy mogą przyznane pieniądze 
przeznaczyć na m.in. usługi opiekuńcze o 
różnym zakresie i charakterze, rozwój usług 
wspomagających, ułatwiających codzienne 

funkcjonowanie (dostęp do informacji, ga-
stronomia, transport). 

Pomoc dla dzieci i młodzieży może objąć 
na przykład rozwój sieci świetlic środowisko-
wych dostępnych dla wszystkich dzieci, two-
rzenie kawiarenek internetowych, tworzenie 
sieci poradnictwa i wspierania w sytuacjach 
kryzysowych oraz poradnictwa zawodowego 
dla młodzieży, tworzenie zastępczych form 
opieki głównie rodzinnej dla dzieci i mło-
dzieży, której rodzice niewłaściwie wywią-
zują się ze swoich obowiązków. 

Natomiast pomoc dla rodzin z dziećmi 
to m.in. poradnictwo prawne, socjalne, ro-
dzinne oraz pedagogiczno-psychologiczne, 
funkcjonowanie niewielkich przedszkoli. Na 
co konkretnie przeznaczone zostaną pienią-
dze, jeszcze nie wiadomo.

Jak już mowa o unijnych pieniądzach. W 
marcu podzielono 886 mln euro, które zosta-
ły przyznane wschodnim województwom na 
rozwój. Podlaskie otrzyma 129 mln euro. Ile z 
tego „tortu” przypadnie naszemu powiatowi, 
zależy tylko od władz. Rachunek jest prosty: 
im więcej złożonych wniosków, tym większe 
szanse. (mp)

Euro dla gmin
Kolorowe legitymacje
Jako dowód odejścia na emeryturę, były komendant policji w Sejnach pokazywał nie-

dowiarkom niewielką, plastikową kartę. Tak wkrótce będą wyglądać legitymacje wszystkich 
emerytów i rencistów.

ZUS właśnie rozpoczął wydawanie nowych legitymacji. Do końca czerwca powinny 
trafić do każdego z 8 mln emerytów i rencistów w Polsce. Będzie to zielona, plastikowa karta, 
wielkością zbliżona do karty kredytowej. Umieszczone na niej zostaną: imię i nazwisko eme-
ryta lub rencisty, numer PESEL oraz numer emerytury lub renty, a także termin ważności 
(gdy świadczenie przysługuje okresowo).W przypadku błędnych danych, nieścisłości trzeba 
wyjaśnić osobiście w najbliższej placówce ZUS.

Legitymacji nie dostaną osoby uprawnione do świadczeń i zasiłków przedemerytalnych. 
Natomiast ci, którzy mają ustalone prawo do więcej niż jednego świadczenia, otrzymają tylko 
jedną legitymację, np. dla emerytów uprawnionych równocześnie do renty z tytułu choroby 
zawodowej wydawana będzie legitymacja z 
numerem i symbolem tylko emerytury.

Rodzi się jednak pytanie o sens tej zmian. 
Czy usprawni to działanie ZUS-u? Wydru-
kowanie plastikowych legitymacji będzie 
kosztować około 6 mln zł i ponoć przynie-
sie w dalszej perspektywie około 30 mln zł 
oszczędności. Pytanie tylko, kto skorzysta na 
owych oszczędnościach. Czy będą to emeryci 
i renciści? (mp)

– Jest problem z utrzymaniem pewnej 
jakości wody – przyznaje Romuald Kisiel, 
dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalno-
Mieszkaniowej, Wodociągów i Kanalizacji 
(ZGKMWiK) w Sejnach. – Zawsze na wiosnę 
podskakują nam parametry manganu. By 
na stałe zlikwidować ten problem, trzeba 
zmodernizować ujęcie. Tylko zawsze nam 
brakuje na to środków.

– Nie są to jednak jakieś duże przekrocze-
nia – podkreśla Irena Grygucis z sejneńskie-
go Sanepidu. – Jeżeli nieprzekraczalna norma 
na przykład manganu wynosi 0,5 mg/l, to u 
nas te przekroczenia są rzędu tysięcznych i 
nie są absolutnie szkodliwe. Z resztą woje-
wództwo podlaskie ma spore złoża żelaza i 
manganu, stąd ten mangan i u nas.

– Na dzień dzisiejszy jednak mamy dobrą 
wodę, bo pod koniec ubiegłego roku kupi-

Lepsze grzanie
W przyszłą zimę będzie cieplej. I nie 

mam tu na myśli zmian klimatycznych, 
tylko rozbudowę kotłowni na ul. Parkowej 
i likwidację przestarzałego pieca przy ul. 
E. Plater.

Przetarg na modernizację systemu cie-
płowniczego jest już po półmetku. Na po-
czątku kwietnia okaże się, jaka firma zajmie 
się jego realizacją. Inwestycja na kwotę 1,7 
mln zł powinna być zakończona przed przy-
szłorocznym sezonem grzewczym. Jest finan-
sowana przez Unię Europejską, w ramach 
Narodowego Programu dla Polski 2003 oraz 
ze środków miasta. W planach jest likwidacja 
kotłowni przy ul. E. Plater i zakup nowego 
pieca do starej, przy ul. Parkowej.

Lepsze grzanie zapowiada Romulad 
Kisiel, dyrektor Gospodarki Komunalno-
Mieszkaniowej, Wodociągów i Kanalizacji w 
Sejnach. Nowy piec powinien bowiem po-
kryć dotychczasowe niedobory grzewcze.

– Kotłownię na Emilii Plater trzeba było 
dawno rozebrać – przyznaje R. Kisiel. – Przy-
dałoby się też wymienić wszystkie piece na 

Parkowej, ale na to potrzebne są pieniądze. 
Na razie więc dobudujemy tylko jeden piec, a 
pozostałe „pokleimy” i będziemy wymieniać, 
jak sytuacja będzie tego wymagała.  

Nowa inwestycja powinna też przynieść 
niewielkie oszczędności. – Będzie jedna kot-
łownia, nie dwie. Zmniejszy się więc ilość 
palaczy – mówi R. Kisiel. – Zmniejszy się też 
zużycie węgla, ponieważ nowy piec jest bar-
dziej wydajny od starego, z Emilii Plater.

W planach jest również termomoderni-
zacja budynków nr 1, 3 i 5 przy ul. Parkowej. 
Zlecone jest już wykonanie odpowiednich 
projektów. Ale o jej przeprowadzeniu jesz-
cze w tym roku zdecyduje ilość pieniędzy 
w kasie.

Na początku marca Spółdzielnia Miesz-
kaniowa ustaliła kolejność docieplania blo-
ków na najbliższych dziewięć lat. Według 
założeń, jeszcze w tym roku ocieplony zo-
stanie budynek przy ul. Zawadzkiego 6.4. W 
przyszłym roku – blok przy Wojska Polskiego 
62, w kolejnych latach: Wojska Polskiego 
60, Wojska Polskiego 19a, Zawadzkiego 6.3, 
Wojska Polskiego 10, Zawadzkiego 6.1 i 6.2, 
Zawadzkiego 8, Wojska Polskiego 11. Ostat-
nia inwestycja zaplanowana jest na 2015 
rok i dotyczy bloku na Wojska Polskiego 
60c.(mp)

Przejrzysta i czysta

By woda nadawała się do spożycia, musi nie tylko spełniać wysokie normy mi-
nisterialne. Powinna być smaczna i mieć odpowiednia konsystencję. Zapytaliśmy 
o jej stan w Sejnach.

liśmy sprężarkę z suwalskich wodociągów 
i przepłukaliśmy sieć – uspokaja R. Kisiel. 
– Trzeba to robić przynajmniej raz na kwar-
tał, my będziemy płukać częściej.

Na jakość wody w powiecie znacznie 
wpłynęła modernizacja ujęcia w Gibach. 
Równie dobra stacja uzdatniania wody jest 
w Berżnikach. Modernizację ujęcia ma w 
planach też Puńsk.

A co z wodą w rzece?
– Badania oczyszczonych ścieków, jakie 

regularnie zlecamy dla Wojewódzkiego In-
spektoratu Ochrony Środowiska, cały czas 
dowodzą, że norm my są u nas zachowa-
ne. Nieraz dużo poniżej zalecanych. Nawet 
zimą, kiedy to z powodu niższych temperatur 
pewne procesy zachodzą wolniej – mówi 
Mariusz Jagłowski, kierownik sejneńskich 
wodociągów i oczyszczalni. (mp)

Wielkie zakupy
Prowadzenie szpitala publicznego w nie-

wielkiej miejscowości na rubieżach najjaś-
niejszej Rzeczpospolitej od wieków nie było 
łatwym zadaniem. A to chociażby dlatego, że 
pieniądze z centrum już tu nie dochodzą i 
trzeba szukać na własną rękę. Wie coś o tym 
Waldemar Kwaterski, dyrektor sejneńskiego 
SP ZOZ.

Szpital, wspólnie z partnerem z Łoździej, 
złożył do INTERREG-u IIIA projekt na za-
kup karetek oraz wyposażenie niewielkiego 
oddziału intensywnej opieki medycznej (tzw. 
OIOM). Dlaczego? Przygotowywana przez 
Ministerstwo Zdrowia nowelizacja Ustawy 
o Państwowym Ratownictwie Medycznym 
zakłada utworzenie (już w listopadzie) sieci 
szpitali, które będą świadczyły usługi ratow-

nictwa medycznego. Oznacza to w praktyce 
też trochę pewniejsze pieniądze.

By znaleźć się na wspomnianej liście, 
trzeba mieć OIOM oraz oddział ratownictwa 
medycznego. Ponadto ambulanse reanima-
cyjne i wypadkowe nie mogą mieć powyżej 
5 lat. Sejneńskie nie spełniają tego wymogu. 
Szpital nie ma własnych pieniędzy na tak 
kosztowną inwestycję (ponad 1 mln zł), stąd 
projekt. Problemem był jednak tzw. wkład 
własny, dlatego dyrektor SP ZOZ zwrócił się 
o zapewnienie go do władz powiatu.

– Sto tysięcy mieszkańców to ustawowe 
minimum dla jednego oddziału ratownicze-
go. Takie istnieją już w Suwałkach i Augu-
stowie – mówi W. Kwaterski. Zmniejsza to 
szanse Sejn na wpisanie na taką listę. Chyba 
że... Sami postaramy się o oddziały i bę-
dziemy mieli niewielki szpital, realizujący 
działania transgraniczne.

– Jak nie uda nam się, śmiem twierdzić, że 
nie obronimy się przed prywatyzacją szpitala. 
To jest bardzo ważna decyzja – podkreślał 
dyrektor SP ZOZ na sesji Rady Powiatu. 
– Jeżeli wejdziemy w program ratownictwa 
transgranicznego, zdecydowanie wzmocni 
się pozycja szpitala.

Wreszcie usłyszał: „Powiat Sejneński zo-
bowiązuje się do zabezpieczenia środków 
finansowych w wysokości 369 tys. złotych 
na współfinansowanie udziału własnego Sa-
modzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Sejnach w projekcie pn. „Po-
prawa infrastruktury ochrony pogranicza 
litewsko-polskiego poprzez rozwój usług 
reanimacyjnych”.

Co dalej? Oczekiwanie na odpowiedź do-
tyczącą projektu. Jeżeli zostanie pozytywnie 
rozpatrzony, szpital czekają wielkie zakupy. 

                                                (mp)

Przekaż 1%
Stowarzyszenie Litewskiej Kultury Etnicz-

nej w Polsce z Puńska, tel. (087) 5�6 �0 32.
Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób Niepełnosprawnych z Sejn, tel. (087) 
5�7 34 �6, nr konta: 62 9354 0007 0000 0000 
�629 000�

Sejneński Klub Sportowy „Pomorzanka”, 
tel. (087) 5�6 20 75, nr konta: 57 9367 0007 
00�0 0006 2297 000�

Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Sej-
neńskiej, tel. (087) 5�6 20 66, 5�6 24 37, nr 
konta: 66 9354 0007 0000 0000 2785 000�

19 kwienia (środa) o godz. 18.00 w 
sejneńskiej Bazylice, w piątą roczni-
cę śmierci Zdzisława Kozłowskiego, 
odbędzie się Msza Święta.

                                 Znajomi i Przyjaciele
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SAMORZĄDY
INFORMACJA DLA OSÓB UDAJĄCYCH SIĘ DO KRAJÓW,

W KTÓRYCH STWIERDZONO WYSTĘPOWANIE
OGNISK PTASIEJ GRYPY

Należy bezwzględnie stosować się do wszelkich zaleceń miejscowej służby zdrowia, ściśle 
przestrzegać reżimu sanitarnego, a w szczególności:

• unikać miejsc bytowania dzikiego ptactwa, ferm drobiu oraz innych miejsc jego przetrzy-
mywania, handlu drobiem i wyrobami drobiarskimi, w tym pierzem,

• nie dotykać martwych ptaków ani ubitego drobiu,
• nie spożywać mięsa drobiowego, przetworów drobiarskich i jaj nie poddanych odpowiedniej 

obróbce cieplnej w temperaturze minimum 70°C,
• myć i dezynfekować ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno dzikim, jak 

i hodowlanym.
Ponadto zaleca się:
• w przypadku wystąpienia objawów chorobowych (podwyższona temperatura ciała, kaszel, 

duszności, bóle mięśniowo-stawowe) – natychmiastowy kontakt z lekarzem,
• poddanie się szczepieniu p/grypie sezonowej co najmniej �4 dni przed wyjazdem do 

krajów, w których występują ogniska ptasiej grypy.

INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z KRAJÓW,
W KTÓRYCH STWIERDZONO WYSTĘPOWANIE

OGNISK PTASIEJ GRYPY

• bezwzględnie należy przestrzegać zakazu przywozu żywego lub martwego ptactwa, drobiu 
i wyrobów drobiarskich, jaj, nieprzetworzonych piór i ich części, pierza oraz puchu,

• w przypadku wystąpienia, w okresie 7-�4 dni od powrotu do kraju, objawów chorobowych 
(podwyższona temperatura ciała, kaszel, duszności, bóle mięśniowo-stawowe) należy niezwłocz-
nie udać się do lekarza POZ, najbliższego szpitala zakaźnego lub innej placówki leczniczej.

 

                                                                                       GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY

INFORMATION FOR PEOPLE TRAVELLING 
TO COUNTRIES WITH CONFIRMED AVIAN 

INFLUENZA OUTBREAKS

When travelling to the countries where avian influenza outbreaks have been identified and 
confirmed the travellers are obliged to comply with all recommendations of the local health 
service as well as to rigorously observe the sanitary regime, in particular:

• to avoid wildfowl dwellings, poultry farms and other places of fowl retaining or trade 
(including trade of poultry products such as feathers),

• not to touch dead fowl nor slaughtered poultry,
• not to consume poultry, poultry products and eggs without prior heat treatment of at 

least 70°C,
• to wash and disinfect hands after each contact with either wild or domestic fowl.
In addition it is recommended:
• to contact immediately with a doctor in the case of disease symptoms occurrence (elevated 

body temperature, cough, breathlessness, muscle and joint pains),
• to vaccinate against seasonal influenza at least �4 days before departing to countries 

affected by avian influenza outbreaks.

INFORMATION FOR PEOPLE RETURNING 
FROM COUNTRIES WITH CONFIRMED AVIAN 

INFLUENZA OUTBREAKS 

• Do not bring along live or dead fowl, poultry and poultry products, eggs, unprocessed 
feathers and its parts, plumage or down;

• Immediately contact with a doctor, communicable diseases hospital or other health-
care institution in the case of disease symptoms occurring within 7-�4 days after your return 
(elevated body temperature, cough, breathlessness, muscle and joint pains).

                                                                              

                                                                                  CHIEF SANITARY INSPECTOR

Gmina Sejny

Nowe drogi
Gmina Sejny informuje, że w II kwar-

tale 2006 r. zostaną wznowione prace 
budowlane przy realizacji  Projektu   
Z/2.20/3.1/24/04 „Przebudowa dróg gmin-
nych na terenie Gminy Sejny”. 

Planowana jest przebudowa łącznie 
16,66 km dróg. Zakres robót to: profilowa-
nie  i wykonanie podbudowy z mieszanki 
kruszywowej, ułożenie przepustów, poło-
żenie dywanika z masy bitumicznej oraz 
profilowanie i plantowanie poboczy. 

W 2006 roku zostanie  poddane prze-
budowie  8,1 km dróg. 

Obejmować będzie  następujące odcinki 
dróg: Żegary – Ogrodniki o długości 1,61 km, 
Dusznica – Hołny Mejera  o długości 1,425 
km, Radziuszki  - Marynowo u długości 
1,195 km, Sztabinki – Dworczysko - Półkoty 
o długości 1,955 km, Sumowo - Skustele o 
dluguści 0,715 km, Hołny Wolmera – Be-
rżniki o długości 1,2 km. Całkowita  wartość  
Projektu wynosi 3.342.723,24 PLN.  

Współfinansowanie Projektu jest w 75% 
ze środków Unii Europejskiej ramach Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz w 10% ze środków budżetu państwa w 
ramach Zintegrowanego Programu Opera-
cyjnego Rozwoju Regionalnego.  

Zakończenie realizacji Projektu nastą-
pi 25 sierpnia  2006 r.

Zamknięte
wysypisko
Z pierwszym dniem kwietnia wysypisko 

w Krasnopolu przestanie funkcjonować. I nie 
jest to primaaprilisowy żart. Zamknięto też 
wysypiska w Wiżajnach, Raczkach, Filipowie. 
Tymczasem Augustów i Suwałki planują ot-
wierać nowe.

Krasnopolskie wysypisko nie spełniało 
podstawowych standardów, dlatego zdecydowa-
no o jego zamknięciu. Wywozem nieczystości 
zajmie się firma z Jeleniewa i najprawdopodob-
niej sejneński Zakład Gospodarki Komunalnej. 
Sprawa nie jest jednak przesądzona ostatecz-
nie. Sejny i Puńsk na razie nie muszą martwić 
się o swoje wysypiska.

Wysypisko w Kostantynówce powinno 
zapełnić się dopiero za 10 lat. Znacznie pro-
ces jego zaspełniania zahamowały inwestycje 
w prasy i recykling.

Ogólną tendencją w gospodarce odpa-
dami jest tzw. regionalizacja. Najlepiej to 
wytłumaczyć na konkretnym przykładzie. W 
Suwałkach prowadzone są pierwsze rozmo-
wy w sprawie nowego wysypiska „z prawdzi-
wego zdarzenia”. Miałoby ono „obsługiwać” 
spory obszar: powiat suwalski i sejneński. 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
zaleca, by sąsiednie powiaty zainteresowały 
się tą inwestycją i do niej dołożyły. Nie będą 
to co prawda niesamowicie duże pieniądze, 
ale powstaje pytanie – czy opłaca się wozić 
śmieci ponad 30 km? Może lepiej poszukać 
bardziej lokalnego rozwiązania?

Jak miałaby być finansowana suwalska 
inwestycja? Zaproponowany podział jest 
następujący: 75 proc. z unijnych środków, 
12,5 proc. z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska, 6,5 z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska. Pozostałe procenty 
miałyby między sobą podzielić samorządy.

 
                                                   (mp)

Powrót 
do łask
Sołtys w terenie powinien być przed-

stawicielem gminy. W czerwcu ubiegłego 
roku Sejm ograniczył to prawo. Konse-
kwencje, zwłaszcza finansowe, decyzji 
miała ponieść gmina. Miała... Ale na 
szczęście nie poniesie.

– Od czerwca ajentem i przedstawicie-
lem gminy nie mógł być sołtys – mówi Jan 
Skindzier, wójt Gminy Sejny. Co za tym idzie, 
nie mógł dostarczać decyzji podatkowych 
mieszkańcom. Dotyczy to m.in. podatku 
od nieruchomości, od środków transportu 
czy od posiadania psów. Niewielkie „przesu-
nięcie w prawie” być może przeszłoby bez 
echa, gdyby nie wiążące się z nim nowe 
wydatki...

– Zgodnie z kodeksem postępowania 
administracyjnego, decyzje te musiały być 
wysyłane za potwierdzeniem odbioru – wy-
jaśnia J. Skindzier – Każdy list kosztowałby 
nas 5,50 zł. Wystarczy tylko przemnożyć 
przez ilość tych decyzji, i na wstępie otrzy-
mujemy około�5 tys. zł za same listy w ciągu 
roku.

Przepis ten narażał, szczególnie niewiel-
kie gminy o małym budżecie, na niepotrzeb-
ne koszta. Kiedy zajmowali się tym sołtysi, 
dostarczenie decyzji nic nie kosztowało. 
Czemu więc zmieniono prawo?

��-go marca nastąpił powrót do po-
przedniego stanu rzeczy. Ponownie uzna-
no sołtysa za ustawowego przedstawiciela 
gminy. (mp)
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ZABYTKI
SEJNEŃSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZABYTKAMI

Stanisław Buchowski,  Robert Klucznik   

Renowację klasztoru mierzy się w latach 
i milionach. Wyremontować trzeba ściany, 
podłogi, instalację elektryczną. To początek 
z długiej listy potrzeb. Jednak podstawą do 
rozpoczęcia dalszych prac jest remont dachu 
i wymiana rynien. Są miejsca, gdzie woda 
wprost się leje do wnętrza budynku. Wszyst-
ko nasiąka wodą, a z wilgotnych ścian odpada 
później tynk. Na tak kosztowny remont nie 
ma jednak pieniędzy. I tu koło się zamyka.

Dziewczyny z Sejneńskiego Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami: Ramona Kochanow-
ska, Barbara Miszkiel i Agnieszka Jurgielanis, 
przygotowują właśnie wniosek na dofinan-
sowanie remontu dachu do Ministerstwa 
Kultury i Sztuki.

– Trzeba go złożyć do 15. kwietnia. Na 
początku roku do podziału było 33 milio-
ny i bardzo chciałybyśmy, by część z  tej 
sumy przypadła nam – przyznaje B. Miszkiel. 
– Czy coś z tego wyjdie, dowiemy się w ciągu 
sześciu tygodni od złożenia wniosku. Wkład 
własny to zaledwie dziesięć procent, ale jak 
na nasze możliwości to i tak duża suma.

Jeżeli nie dach, to chociaż baszta... W lu-
tym został złożony do Fundacji Na Rzecz 
Rozwoju Wsi wniosek  o remont nie otyn-
kowanej baszty. Potrzebny jest jej generalny 
remont, odgrzybienie, wypełnienie dziur w 
murze, wstawienie okien i wymiana dachu. 
Wkrótce powinna zapaść decyzja o dotacji. 
Jeżeli wszystko pójdzie po myśli wniosko-
dawców, prace przy baszcie powinny zacząć 
się na przełomie lipca i sierpnia.

Na razie jedyne dodatkowe pieniądze 
stowarzyszenie otrzymało z budżetu miasta. 
Za pieniądze z dotacji, ok. 14 tys. zł, zostanie 
przeznaczona m.in. na zakup nowych ekspo-

natów do Muzeum Ziemi Sejneńskiej, oraz 
zakup gablot i innych niezbędnych rzeczy 
do funkcjonowania muzeum i... krzeseł. Te 
ostatnie są bardzo potrzebne, ponieważ od 

jesieni planowane są tzw. lekcje muzealne.
– Pieniędzy szukamy wszędzie. Począw-

szy od informacji o grantach z internetu, 
poprzez informacje od osób zorientowanych 
w temacie, przyjaciół – mówi R. Kochanow-
ska – Pieniędzy szukamy też w minister-
stwach, Urzędzie Marszałkowskim. Żeby je 
dostać, trzeba napisać sporo wniosków.

Bezcenne dokumenty
„W 1522 roku, 22 grudnia Król Zygmunt 

I Stary napisał list do Janusza Stanisławo-
wicza Kostewicza – wojewody podlaskiego 
i marszałka królewskiego, aby wymierzył 
w Puszczy Przełomskiej nad rzekaSejną pół 
mili kwadratowej ziemi dla hetmana wojsk 
królewskich kniazia Iwana Michałowicza 
Wiśniowieckiego, który zbudował tu dwór 
Sejny” – tak zaczyna się historia naszego 
miasteczka.

Wspomniany list, a jest to najstarszy za-
chowany dokument dotyczący Sejn, znajduje 
się w zbiorach Muzeum Ziemi Sejneńskiej. 
Przekazał go wraz z sześcioma teczkami bez-
cennych dokumentów proboszcz Kazimierz 
Gacki.

– Dokumenty są przeróżne. W języku 
rosyjskim, polskim, łacinie. Począwszy od 
tych najładniejszych i najbardziej okazałych 
królewskich, z pieczęcią i pięknymi znakami 
wodnymi, do zwykłych, małych karteczek 
z listą zakupów. Marchew, ziemniaki... – opo-
wiada Ewelina Januszanis z sejneńskiego 
muzeum, która wspólnie Eweliną Macianis, 
przygotowuje dokumenty do konserwacji.

– Wszystkie dokumenty wymierzyłyśmy 
co do milimetra, policzyłyśmy i opisałyśmy.  
Te dane zostaną później wysłane do Białego-
stoku, by pani konserwator mogła opracować 
kosztorys – mówi E. Macianis. – I choć to 
żmudna praca, jest też dużo satysfakcji. Bo 
nie każdy może ich dotknąć, a nawet poczy-
tać. Dla mnie to coś niesamowitego.

Kosztorys konserwacji dokumentów jest 
potrzebny do kolejnego wniosku, składane-
go do Ministerstwa Kultury i Sztuki. Nie-
pewność, czy pieniądze zostaną przyznane 
– mino, że to bezcenne zabytki, zawsze to-
warzyszy. Jak przy każdym wniosku.

Książka
– 14-go marca złożyliśmy też dwa wnio-

ski o dotację do Urzędu Marszałkowskiego 

Na lata i na miliony Na pytanie o stan Klasztoru odpowiedź jest tylko jedna. Do remontu nadaje się 
wszystko. Wiążą się z tym spore koszta i jeżeli pieniędzy nie ma we własnym budżecie, 
trzeba ich poszukać na przykład... w internecie.

w Białymstoku. Jeden na konserwację obrazu 
biskupa Baranowskiego, który się znajduje 
w muzeum – mówi B. Miszkiel. – A drugi 
na reedycję książki „Konwent Dominikanów 
w Sejanch” ks. Władysława Kłapkowskiego.

– Jest to ważna książka o historii Sejn, 
a zachowały się tylko jej pojedyncze egzem-
plarze. W bibliotece Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, Bibliotece Narodowej oraz w prywat-
nych rękach – dodaje R. Kochanowska.

Ostatnie wydanie książki jest z 1939 roku. 
Jest ona cenna nie tylko z powodu poruszo-
nego tematu i wnikliwości autora. Ks. W. 
Kłapkowski opatrzył ją bogatymi przypisami, 
które mogą być doskonałym wyjściem dla 
zainteresowanych do poszukiwania coraz to 
nowszych informacji o historii regionu.

– Niejednokrotnie zachodzą do nas ludzie 

Osoby, chcące wesprzeć Sejneńskie 
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 
mogą wpłacać pieniądze na konto w 
Banku Spółdzielczym w Rutce Tartak, 
oddział Suwałki: 
37 9367 0007 0010 0017 2723 0001

i proszą o jej kopie. Nie jest to jednak moż-
liwe, to zbyt cenny eksponat. Stąd pomysł 
reedycji. By każdy mógł zajść do biblioteki 
i poczytać – podsumowuje B. Mszkiel.

Kilka słów o autorze. Władysław Kłap-
kowski przez sześć lat, od 1932 roku, wykła-
dał w gimnazjum męskim im. św. Kazimierza 
w Sejnach. Zginął podczas II wojny świato-
wej. Jest uznawany za pierwszego fachowego 
badacza Sejneńszczyzny. Gromadził on ma-
teriały w różnych archiwach i bibliotekach 
w Warszawie, Wilnie i Krakowie. Zebrał dużo 
informacji nie tylko o dziejach klasztoru, ale 
i o początkach osadnictwa na tych terenach. 
Książka składa się z kilku części: fundacja 
i rozbudowa klasztoru, majątek konwentu, 
praca przy parafii i klasztorze, pod zaborem 
pruskim. (mp)

Njstarszy dokument mówiący o Sejnach.

Północno–zachodnia baszta.
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SPORT
Runda wiosenna
Jest już pewne, że z powodu pogody wio-

senna runda rozgrywek piłkarskich IV ligi 
sezonu 2005/2006 rozpocznie się z miesięcz-
nym opóźnieniem. Mecze „Pomorzanki” na 
własnym boisku z drużynami „Orła” Kolno 
i „Olimpii Zambrów” zostały przełożone. 
Wszystko wskazuje na to, że pierwszy mecz 
nasza Drużyna rozegra 1 lub 2 kwietnia 
2006 r. z „Piastem” Białystok na wyjeździe.

Wiosenna runda rozgrywek o mistrzo-
stwo IV ligi Podlaskiego Związku Piłki 
Nożnej ma dla „Pomorzanki” bardzo duże 
znaczenie. Jest to rok 50-lecia powstania 
Klubu. Z tej okazji planuje się zorganizowa-
nie uroczystych obchodów w dniach 26-27 
sierpnia 2006 r. (podczas obchodów Urodzin 
Województwa, które w tym roku odbędą 
się w Sejnach) z udziałem drużyn seniorów 
i młodzieżowych z Litwy i Białorusi. Biorąc 
powyższe pod uwagę wiosenna runda jest 
podporządkowana utrzymaniu się w roz-
grywkach IV ligi.

Zapewne wszyscy kibice wiedzą, że od 
lutego 2006 r. drużynę „Pomorzanki” pro-
wadzi pan Jarosław Radzio – trener II klasy, 
który od Zarządu Klubu otrzymał zadanie, 
utrzymania drużyny w IV lidze. 

Na dzień dzisiejszy trener może dyspo-
nować następującymi zawodnikami, którzy 
grali w rundzie jesiennej:

– bramkarze: 
Karol Śliwiński (1978) i Ariel Pachutko 

(1989).
– obrońcy:
Patryk Buchowski (1988), Andrzej Ej-

dulis (1976), Kamil Palewicz (1988), Michał 
Pieślak (1982), Waldemar Polanis (1987) 
i Zbigniew Zawadzki (1978).

– pomocnicy i napastnicy:
Maciej Anuszkiewicz (1986), Krzysz-

tof Balewicz (1985), Tomasz Czakis (1987), 
Krystian Falana (1986), Krzysztof Gliń-
ski (1974), Robert Jakubowski (1989), Pa-
weł Kuklewicz (1985), Marcin Kuklewicz 
(1985), Szymon Kunicki (1983), Piotr Ma-
cianis (1986), Lukasz Niedźwiedź (1983) 
i Malkolm Woźniakowski (1988).

Przestał trenować z drużyną Łukasz Bar-
tosiak (szuka klubu) i Wojciech Buraczewski 
(do lipca na szkole wojskowej). Liczymy, że 
Wojtek wspomoże drużynę w nowym sezo-
nie piłkarskim.

Z drużyną rozpoczęli treningi i jest już 
potwierdzenie na ich przejście do „Pomo-
rzanki”: Liszewski Adam (1985), Łapiński 
Rafał (1987) i Marcin Osakowicz (1987) 
– wszyscy „Sparta” Augustów. 

Prowadzone są rozmowy o przejście do 
„Pomorzanki” zawodników „Wigry” Suwałki: 
Kamila Cimochowskiego (1986) i Marka 
Kunickiego (1986).

Podajemy najaktualniejszy terminarz meczów o mistrzo-
stwo IV ligi, które wiosną br. zostaną rozegrane na stadionie 
miejskim w Sejnach:

�. Dnia 08 kwietnia 2006 r. (sobota) godz. �5.00
„Pomorzanka” Sejny – „Tur” Bielsk Podlaski

2. Dnia �9 kwietnia 2006 r. (środa) godz. �6.00
„Pomorzanka” Sejny – „Olimpia” Zambrów

3. Dnia 22 kwietnia 2006 r. (sobota) godz. �5.00
„Pomorzanka” Sejny – „Pogoń” Łapy

4. Dnia 26 kwietnia 2006 r. (środa) �6.00
„Pomorzanka” Sejny – „Orzeł” Kolno

5. Dnia 03 maja 2006 r. (środa) godz. �6.00
„Pomorzanka” Sejny – „Warmia” Grajewo

6. Dnia �3 maja 2006 r. (sobota) godz. �6.00
„Pomorzanka” Sejny – „Hetman” Białystok

7. Dnia 27 maja 2006 r. (sobota) godz. �6.00
„Pomorzanka” Sejny –  MKS Mielnik

8. Dnia 06 czerwca 2006 r. (środa) godz. �7.00
„Pomorzanka” Sejny – „Sokół” Sokółka



OGŁOSZENIA DROBNE
(umieszczamy za darmo)

• Sprzedam drewno opałowe (brzoza, 
świerk, osika), łącznie 25 m3 tel. 087 516 27 
32 (po 20.00) lub kom. 607 075 817.

• Sprzedam ciągnik Ursus C 330, rok 
prod. ‘86, 4 tys. motogodzin, dwókółkę i in. 
urządzenia rolnicze; tel. 087 516 33 88, 607 
557 495.

• W Sejnach pokój do wynajęcia. Telefon: 
087 5162 094.

• Młode małżeństwo poszukuje mieszka-
nia do wynajęcia, tel. 602 894 027 
(po 16.00).
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Kronika policyjna
7.03 Czarcie psoty?
Do budynku parafialnego przy placu 

św. Agaty wezwano strażaków, ponieważ 
pękł komin. Udzielono niezbędnych po-
rad. Dobry uczynek – zaliczony.

8.03 Niebezpieczne pobocze
Szołtany. Autobus PKS, w trakcie mi-

janki z samochodem osobowym, zaczepił 
o pobocze. Kierowca stracił panowanie 
nad pojazdem i zablokował drogę. Jadą-
cym dwóm pasażerom nic się nie stało. 
Do akcji strażaków z OSP Puńsk dołączyli 
okoliczni rolnicy.

15.03 „Bestia” z lasu
Jedna z mieszkanek Sejn powiadomiła, 

że przez okno swojego mieszkania widzi 
sarnę. Na widok strażaków i weterynarza 
zwierzę uciekło do lasu. Przedłużająca 
się zima i gruba pokrywa śniegu skłania 
zwierzęta do poszukiwania pokarmu w 
pobliżu ludzkich siedlisk.

15.03 „Śnieg mi dom zwala!”
Śnieg, który zsunął się z dachu budyn-

ku, zaczął odchylać przylegający do niego 
drewniany ganek. Właścicielka mieszka-
nia, 90-letnia kobieta, za pośrednictwem 
policji zwróciła się do strażaków o pomoc. 
Usunięto śnieg z dachu i naprawiono po-
zostałe uszkodzenia.

16.03 No i mamy drakę
Duża ilość śniegu spadła z dachu na 

stojący nieopodal samochód, znacznie 
go uszkadzając. Dodatnie temperatury 
w dzień i ujemne nocą spowodowały 
powstanie niebezpiecznych nawisów na 
obrzeżach dachu. Samochód był zapar-
kowany w niedozwolonym miejscu, obok 
przecież jest parking. Szczęście w nie-
szczęściu – dobrze, że śnieg nie spadł na 
ludzi. Następnego dnia strażacy oczyścili 
z sopli główną ulicę Sejn. Umieszczony na 
szybach tego budynku napis: Uwaga na 
spadający śnieg, nabiera tu szczególnego 
znaczenia...

Jedną z przyczyn tego zdarzenia było 
nieodpowiednie przystosowanie budyn-
ku. Na dachu nie było umieszczonej tzw. 
drabinki, która ma za zadanie powstrzy-
mywać osuwający się śnieg. Powinny one 
być zamontowane na każdym budynku, 
przy którym jest większy ruch.

W okresie od 4.03 do �7.03 na straż 
zgłoszono 22 zdarzenia (w tym dwa fał-
szywe alarmy w dobrej wierze). Z czego 
ponad połowa dotyczyła usuwania sopli 
i śniegu z dachów.

3.03 – Policyjna przerwa
Nawet policyjna przerwa bywa nie-

spokojna. A mundur, najwyraźniej, na 
niektórych podpitych działa jak czer-
wona płachta na byka. W jednej z sej-
neńskich restauracji pijany jegomość 
zaczął zaczepiać przebywających w niej 
policjantów. Zainterweniowali. Na ko-
mendzie zatrzymany odmówił badania 
alkomatem, więc policjanci zabrali go 
na badanie krwi do SP ZOZ. W drodze 
do szpitala zachowywał się wobec nich 
wulgarnie. Zatrzymano go na dłużej, w 
celu wyjaśnienia sprawy.

8-10.03 – Słodka tajemnica
Piwnice nie są na pewno najpilniej 

strzeżonym pomieszczeniem w bloku. 
Wystarczy tylko przeciąć kłódkę i... wy-
nosisz co chcesz. Ta kryła smakowitą ta-
jemnicę. Włamywacze wynieśli z niej 5 
słoików z przetworami i 3 butelki wina.

6-10.03 – Początek sezonu?
Sumowo. Zgłaszający nie jest w sta-

nie określić dokładnej daty włamania. 
Złodzieje weszli do domku wczasowe-
go przez okno i wynieśli żeliwny skład 
kominkowy, o wartości 3 tys. zł. Czyżby 
nadchodził sezon kradzieży w domkach 
letniskowych?

12.03 – Śmierć
Jedna miejscowość, dwa zgony. Tego 

dnia w Krasnopolu znaleziono dwóch 
martwych mężczyzn. Jednego przed 
wejściem do domu, drugiego w miesz-
kaniu. Śmierć nastąpiła najprawdopo-
dobniej z przyczyn naturalnych.

17-18.03 Poszukiwacz skarbów
W nocy z piątku na sobotę policja 

zatrzymała na gorącym uczynku 26-
letniego Marka N., mieszkańca Koli-
nii-Sejny. Przyłapano go na włamaniu 
do jednego z sejneńskich sklepów. To 
jego drugie włamanie do tego budyn-
ku - miesiąc wcześniej okradł go na 2 
tys. zł. Natomiast kilka godzin wcześniej 
Marek N. włamał się do jednej ze szkół. 
Nie znalazł tam niczego wartościowego i 
postanowił szukać dalej. Zatrzymany już 
popełniał podobne przestępstwa, dlate-
go sąd zdecydował o jego tymczasowym 
aresztowaniu.

Nietrzeźwi kierowcy
W okresie od 3. do �7 marca zatrzy-

mano sześciu nietrzeźwych kierowców. 
Spośród zatrzymanych największym bra-
kiem wyobraźni, jak się okazuje, mogą 
pochwalić się za kierowcy samochodów 
osobowych. Jeden z nich miał �, 95 ‰ 
alkoholu we krwi.

Policja zatrzymała też trzech pijanych 
rowerzystów. Mylące jest przekonanie, 
że po wypiciu „kielicha” jazda na rowerze 
boczną uliczką ujdzie płazem. Jak widać 
– nie zawsze...

Prowadzony jest nabór do służby w 
Podlaskim Oddziale Straży Granicznej 
(granica z Republiką Białorusi). – bliższe 
informacje pod nr tel. 085 7145135 lub 085 
7145138 orz na stronie internetowej.

POWIAT SEJNEŃSKI
• kierowca C, C+E, Przedsiębiorstwo 

Transportowo-Handlowe, 600475780
• kierowca C, C+E, świadectwo kwa-

lifikacji, uprawnienia na przewóz rzeczy, 
0875628880

• kierowca kat. C, C+E, uprawnienia na 
przewóz rzeczy, świadectwo kwalifikacji – in-
formacja PUP Sejny

• operator koparki – informacja w PUP 
Sejny

• osoby do pracy przy budowach i kła-
dzeniu elewacji, 0 604 055 271

• murarz, wykształcenie budowlane, Usłu-
gi Remontowo- Budowlane

• tynkarz, wykształcenie budowlane, 
Usługi Remontowo- Budowlane

• pracownik biurowy, wykształcenie: eko-
nomiczne, bankowość, finanse, ubezpiecze-
nia; informacja pod nr tel. 605101427 

• samodzielna księgowa – informacja 
PUP Sejny

• praca w rolnictwie w powiecie monie-
ckim, wymagane prawo jazdy kat. T – infor-
macja PUP w Sejnach

• praca w szkółkach leśnych – informacja 
w PUP Sejny

Oferta dla osoby niepełnosprawnej:
• sprzątaczka, praca w obiektach użytecz-

ności publicznej w niepełnym wymiarze cza-
su pracy (praca w Szypliszkach i Sejnach)|: 
Przedsiębiorstwo Usługowe „RAKA”, Zakład 
Pracy Chronionej,  tel. 085 6750044

POWIAT AUGUSTOWSKI
• Nauczyciel języka angielskiego – Szkoła 

Podstawowa nr 6, tel. 644 30 91, 0-603 76 23 
74, praca od 01.09.2006 r.

• Absolwent w oddziale banku PKO S.A. 
O/Suwałki tel. 5663271 Karolina Bohojło

• Recepcjonista „ECEBE” Augustów, Woj-
ciech 15, tel. 644 72 37, obsługa komputera, 
wykształcenie średnie

• Kucharka – zastępca szefa kuchni; Bar 
Samoobsługowy „JĘDREK” Augustów, ul. 
Raginisa 19, tel. 644 64 01, staż 2 lata

• Kierowca kat/ C + E + ADR, PEKAES 
S.A. 05-870 Błonie, ul. Modlińska 10, tel. 0-22 
7313270, 7313290, 7313259, kontakt – Maria 
Bławdzin Wieszczyńska, wykszt. zawod., staż 
2 lata

• Kierownik produkcji w szwalni; Firma 
„EMA” w Kałuszynie – produkcja artykułów 
pościelowych oraz bielizny nocnej, wyna-
grodzenie 3000,- zł. netto, kontakt Paweł 
Tomaszewski 0-601 34 56 65, Marek Gałka 
0-601 34 56 46

• Kelner – pomoc kuchenna; Pizzeria 
„BEST” Zdzisław Piątek Augustów, ul. Chrep-
towicza 17, tel. 644 78 25, wykształcenie za-
wodowe, książeczka zdrowia

• Kierownik budowy; Tel. – 0-87/6432801 
– obsługa komputera /program kosztoryso-
wania/, mile widziany staż – wykształcenie 
średnie – wyższe budowlane

• Kucharz; Tel. – 087/6432871 – akt. ks. 
zdrowia – wykształcenie średnie – zawodowe 
gastronomiczne

• Spawacz w osłonie CO2 + TIG; POM 
Augustów, tel. 643 34 76

• Robotnik budowlany; POM Augustów, 
tel. 643 34 76

• Kierowca (kierowca-mechanik) kat. C 
+ CE, ukończony kurs ADR klasy 2 do 9; 10; 
EKO – SYSTEM Transport & Spedycja PPU 
Sp. z o.o. Baza Transporty Sochaczew, biegła 
znajomość języka rosyjskiego i ukraińskiego, 
tel. 0-506 069 100, 0-46 862 99 00 Dyrektor 
Bogusław Zimny

• Barmanki; Pizzeria „Bella Italia” Augu-
stów, ul. 3 Maja, aktualna książeczka zdrowia, 
mile widziane szkolenie HACCP

• Kucharka; Bar Samoobsługowy „JĘ-
DREK” tel. 644 64 01\

• Spawacz Monter rurociągów techno-
logicznych;  „ANMIR” s.c. Gdańsk, Andrzej 
Domagała, tel. 600 393 592, 0-58 309 11 05, 
układanie nowych rurociągów, możliwość 
zwrotu kosztów dojazdów lub zakwatero-
wania, praca na terenie BAT-u

• Samodzielna księgowa; Stowarzysze-
nie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych 
im. Zygmunta Augusta Augustów, Rynek 
Zygmunta Augusta 27, tel. 643 01 00, CV 
i list motywacyjny składać do 15.03.2006 
do 1400 • Asystent rachunkowości; Biuro 
Rachunkowe Alicja Kondracka Augustów, 
ul. Kopernika 5, tel. 643 49 95

• Robotnicy budowlani i pokrewni (mu-
rarze, betoniarze, itp.) praca w Lipsku; PBO 
Gołdap, kontakt w Lipsku na ul. Pustej z 
Panem Władysławem Ropelewskim tel. 0-
602 104 961, 

• Ślusarz, spawacz, tokarz; „DEMEX” tel. 
643 22 82

• Przedstawiciel handlowy; „DUROBEX” 
– Grzegorz Maciorowski Posadzki Przemy-
słowe Grajewo kontakt z Piotrem Olszew-
skim tel. 0-606 837 367, wymagana biegła 
znajomość języka rosyjskiego! oraz prawo 
jazdy kat. B

• Sprzątaczka – pokojówka; Pensjonat 
„VITA” Augustów, Waldemar Podgrudny 
tel. 0-601 559 208, wykształcenie średnie, 
prezencja

• Murarz, Cieśla, Zbrojarz;  Zakład Re-
montowo-Budowlany Molenda Ryszard Ełk 
tel. 0-507 193 896, praca przy budowie bu-
dynku mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 
w Augustowie

• Sprzedawca; Tel – 0-87/6431569
• Glazurnik; Zakład Robót Elektr. I 

Ogólno.”SOLO” praca w Augustowie, Ław-
niczak Sławomir tel. 602-152-520.

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