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Jestem
za podwyżkami

ale 

zdrowia ludzkiego 
nie da się przeliczyć 

na złotówki

EFEKT DOMINA

Podwyżka 203
– Już 21. marca wpłynęło do mnie pis-

mo od Związku Zawodowego Pielęgniarek 
i Położnych z żądaniem podwyższenia płac 
o 30 procent. Następnego dnia w te samej 
sprawie otrzymałem pismo od lekarzy or-
dynatorów i oddziałowych szpitala. Żądali 
natychmiastowej regulacji płac. Spotkanie 
zorganizowałem jak najszybciej. Zwołałem 
spotkanie przedstawicieli związków zawodo-
wych naszego zakładu, kierowników danych 
komórek, ordynatorów i zaprosiłem pana 
starostę. Odbyła się bardzo szczera i mery-
toryczna rozmowa. Przedstawiłem sytuację 

– W malutkich szpitalach wielkim wyzwaniem jest utrzymanie na poziomie kadry. Trzeba zachęty, także finanso-
wej. Nie każdemu też praca w małym miasteczku wydaje się na tyle atrakcyjna, by warto było dojeżdżać. Dopiero 
jak się poczuje pewien klimat pracy w małej miejscowości, złapie bakcyla, wtedy to podejście się zmienia. Ale to 
wymaga czasu. I nie każdy decyduje się na ten pierwszy krok – mówi dyrektor SP ZOZ Waldemar Kwaterski. 

Spytaliśmy go o sytuację na sejneńskim medycznym rynku pracy.

finansową szpitala i otwarcie przyznałem, że 
na podwyżki jakiekolwiek w tej chwili nie 
mogę sobie pozwolić. A pracownicy o tym 
dobrze wiedzą... – mówi W. Kwaterski.

– Mamy jeszcze problem z uregulowa-
niem tzw. podwyżki 203. Mamy ją pokryć 
z własnego budżetu. W zeszłym roku od 
stycznia dałem pracownikom 313 złotych 
podwyżki zgodnie z ustawą, ale niestety od 
sierpnia musiałem już o 200 złotych zmniej-
szyć wynagrodzenie. W tym roku temat wró-
cił. Zaproponowałem pracownikom układ. 
Jeśli pewne wskaźniki zostaną zachowane, 
nie będę wnikał w szczegóły, to w miarę moż-

liwości będę dopłacał do pensji miesięcznie 
chociaż sto czy dwieście złotych.

– Rozumiem protest pracowników i przy-
znaję im rację. Po pierwsze, to nie są pienią-
dze za które można w miarę normalnie żyć 
i utrzymać rodzinę. Dlatego przyłączyliśmy 
się do ogólnopolskiej akcji. Jako dyrektor 
placówki, mam tylko nadzieję, że nie będzie 
to kolejna “podwyżka 203”, przy której rząd 
dał podwyżkę bez pieniędzy i jej koszty osta-
tecznie spadły na barki szpitali. I do dzisiaj 
odbijają się czkawką...

                          (dokończenie na str. 3)

WALDEMAR KWATERSKI – dyrektor SPZOZ
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Kalendarium

WIEŚCI z miasta, gmin i powiatu

Dyżury aptek:
24.04 – 30.04 

Apteka Remedium, ul. �-go Maja 3
0�.05 – 07.05

Apteka św. Michała, ul. Piłsudskiego 20
08.05 – �4.05 

Apteka Malwa, ul. Zawadzkiego �9

Zalegalizować 
bimber!
W latach 80. walka z bimbrownikami 

była jedną z głośniejszych akcji medial-
nych. Również i dziś za pędzenie samo-
gonu można trafić na rok do więzienia. 
Niebawem jednak się to zmieni.

Ministerstwa rolnictwa i finansów powo-
łały komisję, która opracuje zasady produkcji 
bimbru. Zgodnie z propozycjami, w gminie 
mogłaby powstać gorzelnia, w której będzie 
można  przerobić  swoje  płody  na  alkohol, 
a później sprzedać jako, na przykład produkt 
regionalny. Pierwszych oficjalnych informa-
cji spodziewać się możemy już w czerwcu. 
Być może położy to kres pewnej fikcji – bo 
choć  pędzenie  samogonu  jest  nielegalne, 
mało kto respektuje ten zakaz.

– Myślę, że to dobry pomysł – komentuje 
całą  sprawę  jeden  z  lokalnych „producen-
tów”.

Otwarcie przeciwko zakazowi produkcji 
bimbru opowiadają się też Podlasianie, któ-
rzy głośno domagają się legalizacji śliwowi-
cy. W grudniu Śliwowica (Mirabelka) została 
wpisana  na  Listę  Produktów Tradycyjnych 
województwa podlaskiego. Po raz pierwszy 
wyprodukowano  ją  w  �552  roku. „Miesz-
kańcy regionu pamiętają, jak ich dziadowie 
kontynuowali tradycję, wytwarzając napój 
alkoholowy  na  bazie  śliwek  rosnących  w 
okolicznych sadach i ogrodach” – czytamy w 
załączonej do wniosku o rejestrację na liście 
historii trunku.  

Całe 
mnóstwo 
zegarków
21. kwietnia funkcjonariusze Podla-

skiego Oddziału Straży Granicznej z Pla-
cówki Straży Granicznej w Ogrodnikach 
zatrzymali obywatela Litwy, który w ukry-
ciu przewoził 199 kartonów papierosów 
oraz 447 zegarków na rękę, sygnowanych 
jako „Rolex” i „Cartier”. 

Litwin chciał dostać się do Warszawy, jed-
nak jego podróż przerwano już w przejściu 
drogowym w Ogrodnikach. Podczas kontroli 
granicznej ze skrytki w podłodze Citroena 
Jumpera  funkcjonariusze  wyjęli  papierosy 
(wstępnie wycenione na ok. ��–�2  tys.  zł) 
oraz starannie owinięte w folię bąbelkową 
zegarki. Obecnie trwają czynności wyjaśnia-
jące, po zakończeniu których będzie można 
stwierdzić,  czy  zegarki  są  podrabiane,  czy 
autentyczne i podać ich wartość. 

W bieżącym roku funkcjonariusze z Pla-
cówki w Ogrodnikach zatrzymali  już prze-
myt (bez samochodów) o łącznej wartości 
blisko 270 tys. zł. Oznacza to, że nawet po-
między  państwami  Unii  Europejskiej  nie-
legalne  przemieszczanie  towarów  nie  jest 
rzadkością.

(kpt. Anna Wołoszyn, rzecznik POSG)

Największa 
sejneńska inwestycja
Zbliża się finał procesu Andrzeja G. 

Prokurator oskarża go o przekrocze-
nie uprawnień przy budowie w latach 
1994–1998 oczyszczalni ścieków oraz 
o nielegalne posiadanie dokumentów. 
Andrzej G. nie przyznaje się do popeł-
nienia zarzucanych mu czynów.

Proces rozpoczął się �9. stycznia przed 
Sądem Rejonowym w Sejnach. Jest to drugi 
proces – poprzedni, z 2002 roku przed su-
walskim sądem został po kilku rozprawach 
przerwany.

W wyniku decyzji Andrzeja G. koszty in-
westycji wzrosły z planowanych 9,2 mln zł 
do około �2 mln zł. Sąd ma rozstrzygnąć, czy 
w związku z  tym doszło do przekroczenia 
uprawnień, czy zasadne było tak znaczące 
zawyżenie kosztów. Andrzejowi G. grozi do 
3 lat pozbawienia wolności.

Do  zamknięcia  procesu  pozostało  na 
dzień  dzisiejszy  przesłuchanie  jednego 
świadka  oraz  biegłego,  który  sporządził 
opinię finansową. Rozprawę zaplanowano 
na �0. maja. (mp)  

Kadrowe wieści:

• Miasto Sejny. 
Ewa Meyza zastąpi byłego przewodniczą-

cego Tadeusza Falejczyka w Komisji Oświaty, 
Spraw Socjalnych, Zdrowia i Kultury.

• Krasnopol. 
Dorota Siotko to nowa radna w gminie 

Krasnopol, zstępując poprzednią, tragicznie 
zmarłą radną. Była jedynym kandydatem na 
to stanowisko.

• Gmina Sejny. 
Na sesji pod koniec marca radni jedno-

głośnie udzielili absolutorium za wykonanie 
budżetu gminy w 2005 roku wójtowi Janowi 
Skindzierowi (jeden radny był nieobecny).

• Gmina Krasnopol. 
Kolejne  absolutorium  –  radni  udzielili 

go  jednogłośnie  wójtowi  Janowi  Kramni-
czowi.

• Wkrótce 
rozstrzygnięty zostanie konkurs na dy-

rektorów  ZSO  w  Sejnach  i  ZSO  w  Puńsku. 
Wiadomo, że o kolejną kadencję nie będzie 
ubiegać się na pewno obecna p. Janina Jan-
czulewicz.

• Na Walnym 
Zjeździe Sprawozdawczym Stowarzysze-

nia  Samorządów  Ziemi  Sejneńskiej  abso-
lutorium  otrzymał  zarząd  stowarzyszenia. 
Tworzą go: Jerzy Nazaruk – przewodniczący, 
Henryka Ropel – sekretarz, Witold Liszkowski 
(wójt gminy Puńsk) – wiceprzewodniczący, 
Marian Luto (Starosta Sejneński), Jan S. Kap 
(burmistrz Sejn), Jan Skindzier (wójt gminy 
Sejny), Jak Kramnicz (wójt gminy Giby), Józef 
Stankiewicz (wójt gminy Krasnopol).

Zakazane filmy
O tym wydarzeniu policja, rodzice i 

nauczyciele mówią niechętnie. Za to po 
ulicach jego echo roznosi się cicho i do-
ciera do niejednego. Uczniowie z sejneń-
skiego gimnazjum nakręcili kilka filmów 
i nie byłoby sprawy, gdyby nie...

Zdjęcia robione były z ukrycia w szkolnej 
ubikacji uczniom, którzy załatwiali swoje po-
trzeby. A później, pokazywane znajomym na 
korytarzach. Komentować tego nie trzeba... 
Dyrekcja szkoły zgłosiła to na policję.

Sprawa jest jednak delikatna i nie można 
jednoznacznie określić konsekwencji, jakie 
grożą młodym ludziom za ten wybryk. Cze-
mu? Z ustawy o postępowaniu w sprawach 
nieletnich możemy dowiedzieć się, że wszel-
kie czynności powinny mieć na uwadze do-
bro nieletniego. Jest to podstawowa zasada. 
Trzeba “dążyć do korzystnych zmian w jego 
postępowaniu” oraz “do prawidłowego speł-
nienia przez rodziców czy opiekunów praw-
nych  obowiązku  wobec  nieletniego”.  Do-
datkowym  argumentem  przemawiającym 
za młodymi jest fakt, iż nie byli dotychczas 
karani  za  jakiekolwiek  występki,  udzielali 
się w szkole. Tym bardziej więc nasuwa się 
pytanie: dlaczego? (mp)

03.04 Internet u sołtysa
Białystok. Starosta M. Luto uczestniczył 

w  konferencji  poświęconej  wykorzystaniu 
pieniędzy z UE na rozwój Polski wschodniej. 
Województwo podlaskie otrzyma �29 mln 
euro z tego programu. – Samorządy prawie 
nic nie dostaną, ze względu na wyznaczone 
priorytety – mówi Starosta. – Są to nowo-
czesna gospodarka, miejskie ośrodki wzro-
stu, drogi wojewódzkie, pomoc techniczna. 
Możemy się spodziewać jedynie doprowa-
dzenia za te pieniądze internetu do sołtysa. 
Ale czy nie lepiej przeznaczyć te pieniądze 
na drogi? To się przyda turystom i rolnikom. 
Wyszedłem  bardzo  niezadowolony  z  tego 
spotkania, bo nikt nie wziął pod uwagę zda-
nia większości. Po co więc są takie społeczne 
konsultacje?

04.04 – Sprawozdanie finansowe SP ZOZ
Sejny. Odbyło się posiedzenie Społecznej 

Rady SP ZOZ Sejny, na którym przyjęto spra-
wozdanie finansowe za 2005 rok i omówio-
no plan inwestycyjny na rok bieżący. Szpital 
rok ubiegły zakończy ze stratą około 500 tys. 
zł. Plany inwestycyjne to przede wszystkim 
zakup nowego sprzętu.

05.04 – Brak ugody z SM
Sejny. W Sądzie Rejonowym w Sejnach 

odbyła  się  rozprawa  pomiędzy  Miastem 
Sejny  a  Spółdzielnią  Mieszkaniową.  Spór 
dotyczy sprzedaży gruntów komunalnych. 
Strony nie zawarły ugody.

06.04 – Nowe władze
Suwałki.  Na  posiedzeniu  sprawozdaw-

czo-wyborczym  Narodowego  Funduszu 
Ochrony  Zdrowia  w  Suwałkach  wybrano 
nowe władze: Danutę Krzywicką z gm. Sejny, 
Waldemara Kwaterskiego z powiatu i Jana 
S. Kapa z miasta Sejny.

07.04 – Rada Sportu
Sejny.  Powołano  Miejską  Radę  Sportu 

w Sejnach. Przewodniczącą została Dorota 
Tomczyk, jej zastępcą Karol Sikorski, a sekre-
tarzem Lech Koneszko.

10.04 – Spotkania
Białystok. Na spotkaniu z wicewojewodą 

Jarosławem  Schabieńskim  burmistrz  Sejn 
Jan  S.  Kap  omówił  najpilniejsze  problemy 
miasta.

Sejny.  Spotkanie  władz  miasta,  gminy 
Sejny i powiatu z przedstawicielami Stowa-
rzyszenia św. Kazimierza, skupiającą mniej-
szość  litewską m.in. z  terenu gminy  i mia-
sta Sejny. Przedstawiono na nim problemy 
mniejszości.

11.04 – Załatać dziury
Warszawa.  Na  spotkaniu  z  ministrem 

kultury Michałem Ujazdowskim oraz wice-
ministrem edukacji Jarosławem Zielińskim 
przedstawiciele Sejneńskiego Towarzystwa 
Opieki  nad  Zabytkami,  Robertem  Klucz-
nikiem  i  burmistrz  J.  S.  Kap  przedstawili 
wniosek o dofinansowanie remontu dachu 
Klasztoru.

Święta na granicy
Przed  świętami  wzrósł  ruch  na  przej-

ściach granicznych województwa podlaskie-
go. Na przykład �4 kwietnia odprawiono 29 
2�3 osób. Jest to o prawie 5 tysięcy więcej, 
niż zwykle. Odmówiono prawa wjazdu do 
Polski 7� osobom.  
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Specjaliści uciekają
– Jeszcze raz zaznaczam, jestem za pod-

wyżkami. Choćby dlatego, że odpływ kadry 
jest znaczący. Utrzymać i zachęcić nowych 
lekarzy do pracy w Sejnach nie jest łatwo. 
A już zwłaszcza specjalistów, którzy cieszą 
się uznaniem wśród pacjentów. To jest jak 
efekt domina. Z małych miejscowości lekarze 
wyjeżdżają na zachód, z mniejszych miast do 
większych... Wielkim wyzwaniem jest utrzy-
manie kadry w malutkich szpitalach. Dopiero 
jak się poczuje pewien klimat pracy w nie-
wielkim, turystycznym miasteczku, wtedy 
to podejście się zmienia. To wymaga czasu 
i nie każdy zdecyduje się na ten pierwszy 
krok. Kiedyś pracowała u nas pani aneste-
zjolog, która dojeżdżała aż z Białegostoku. 
Na początku miała być tylko raz na dyżurze. 
Z tego zrobiło się 2,5 roku, tak jej się u nas 
spodobało. Ale to trzeba poczuć...

– Problem kadrowy jest w tej chwili naj-
większym zagrożeniem w funkcjonowaniu 
małych szpitali. Jeżeli nie będzie lepszego 
finansowania, to nikt nie zatrzyma siłą le-
karza, który ma coraz większy wybór pracy 
w dużych miastach i za granicą. Tak samo 
jest z pielęgniarkami, jest ich coraz mniej. 
Z wielkim szacunkiem podchodzę do tego 
zawodu, do niego naprawdę trzeba mieć 
powołanie. Jeżeli rząd nie podejmie w spra-
wie wynagrodzeń konkretnych decyzji, to 
odpływ kadry wkrótce będzie poważnym 
problemem. W Czechach i na Słowacji o sto 
procent podniesiono płace personelowi me-
dycznemu, by zahamować odpływ.

Gdybym był bogaty...
– Jest pewien bardzo znaczący wskaźnik 

finansowy. W Polsce przeznaczamy 35 mld 
zł na opiekę medyczną. Żeby dorównać Sło-
wacji, Czechom czy Litwie, potrzeba przynaj-
mniej o 20 mld zł więcej. Cena lekarstw jest 
porównywalna z tym na zachodzie. Koszty 
badań diagnostycznych i sprzętu medycz-
nego też są podobne. Natomiast przychody, 
które mamy, nie są w stanie zamortyzować 
chociażby nowo zakupionego sprzętu. Z ka-
mienia nie da się wycisnąć wody.

– Szpital ma obowiązek pomagać i leczyć. 
Nie możemy tylko podliczać i wyrokować, 
czy nam się to opłaca. Nie można go trak-
tować w kategoriach firmy. Musimy tak zor-
ganizować pracę, by niezbędne rzeczy były 
pacjentowi dostarczone.

– Na szczęście nasz szpital stać od kilku lat 

na wszystkie lekarstwa, jakie są dostępne na 
rynku. Mamy sześciu lekarzy stacjonarnie na 
dyżurach. Zawsze w szpitalu jest na przykład 
internista, chirurg, anestezjolog, ginekolog. 
Takiego zaopatrzenia medycznego w Sejnach 
wcześniej nie było. Jak przyszedłem tu do 
pracy, był jeden lekarz dyżurny na cały szpital 
i dwóch w pogotowiu. Dochodziło do tak 
absurdalnych sytuacji, jak na przykład ta, 
kiedy okulista odpowiadał za cały szpital, 
w tym na przykład za chirurgię! Mamy też 
karetkę, w której jeździ anestezjolog. Nie 
każda placówka może na to sobie pozwolić. 
Jak długo utrzymamy ten stan, nie wiem. Ale 
jeśli nie będzie lepszego finansowania, będzie 
to bardzo trudne.

– Zdrowia ludzkiego nie da się przeliczyć 
na złotówki. Prosty przykład z życia: szpital 
który nie ma oddziału intensywnej terapii, 
u nas nie ma go jeszcze, w razie poważnego 

zawału czy zagrożenia życia, ma obowiązek 
odwieźć pacjenta do najbliższego OIOM-u. 
W naszym wypadku, do Suwałk. Wieziemy 
go karetką, a bezcenny czas leci... Na miejscu 
okazuje się, że zawał był na tyle poważny lub 
stan pacjenta na tyle się pogorszył, że już nie 
da się go uratować bądź czeka go długotrwa-
łe kalectwo. Dlatego postanowiliśmy, że do 
każdego przypadku ostrego zawału w ciągu 
dnia (śmigłowce ratownicze nie są niestety 
przystosowane do nocnych lotów) wzywać 
będziemy śmigłowiec bezpośrednio z Kli-
niki Kardiologii Inwazyjnej z Białegostoku. 
Jako szpital, musimy opłacić ten lot. Lepiej 
zapłacić, bo lot trwa około 40 minut i w ciągu 
dwóch godzin pacjent będzie po zabiegu. 

W Białymstoku jest pod profesjonalną 
opieką, w dobrze wyposażonej placówce. Na-
tychmiast mu przepychają tętnice i człowiek 

wraca po paru dniach w pełni sprawny. I jak 
w takiej sytuacji kalkulować, co się opłaca?

– Jeszcze raz powtarzam, oby ten stan 
trwał jak najdłużej. Bo przecież mogłoby 
być w Sejnach zupełne minimum: jedna po-
rodówka, oddział dla przewlekle chorych, 
jakaś karetka i lekarze rodzinni. No i jakieś 
ambulatorium chirurgiczne. A do specjalisty 

musielibyśmy jeździć do Suwałk. I żeby ta 
wizja się nie ziściła, trzeba dać wszystko z 
siebie. I na tym też polega moja rola. Co roku 
rozgrywa się batalia o pieniądze i ciągle nam 
się udowadnia, że nam ich nie potrzeba. Bo 
mamy w powiecie tylko ponad 20 tys. miesz-
kańców, a sąsiednie są znacznie większe. A ja 
im na to, że na przykład na chirurgii leczy się 
u nas dodatkowo 30 proc. pacjentów spoza 
powiatu. Bo świadczymy usługi na wysokim 
poziomie. Mamy też dwóch dobrych gine-
kologów. Wykonywane są nowe zabiegi na 
oddziale. Leczą się u nich pacjentki choćby 
z Raczek, Olecka, Suwałk. Dobry fachowiec 
to skarb. No i ta ginekologia niespodziewanie 
stanęła na nogi. 

Oby tak dalej. Tyle tylko, że bez nowych 
pieniędzy ani rusz... 

                                  (rozmawiała: mp)

Szanowni  Państwo,
Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki 

Zdrowotnej w Sejnach z każdym rokiem po-
szerza swoją działalność medyczną. Obecnie 
w strukturach zakładu funkcjonuje:
• Szpital (oddziały: chirurgiczny, wewnętrz-
ny, położniczo-ginekologiczny i dziecięcy);
• Pogotowie Ratunkowe (karetka reanima-
cyjna i wypadkowa);
• Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy (30 łó-
żek);
• Poradnie specjalistyczne (chirurgiczna, chi-
rurgii urazowo-ortopedycznej, okulistyczna, 
ginekologiczno-położnicza, dermatologicz-
na, zdrowia psychicznego, gruźlicy i chorób 
płuc,  neurologiczna,  laryngologiczna,  kar-
diologiczna, proktologiczna, rehabilitacyjna, 
stomatologiczna);
• Poradnia lekarzy rodzinnych.

Wszystkie  świadczenia  realizowane  są 
w ramach umów z Narodowym Funduszem 
Zdrowia. Staramy się wychodzić naprzeciw 
oczekiwaniom  pacjentów. W  tym  roku  ot-
worzyliśmy  dwie  nowe  poradnie  specjali-
styczne (laryngologiczną i kardiologiczną). 
Utrzymanie poradni specjalistycznych w ma-
łym miasteczku zależy przede wszystkim od 
ilości udzielanych w nich porad. Ze względu 
na brak wydawanych skierowań od lekarzy 
podstawowej opieki zdrowotnej zmuszeni 
byliśmy do utworzenia własnej, publicznej 
„Poradni lekarzy rodzinnych”. Zapisało się już 
do niej pięć tysięcy mieszkańców (ubezpie-
czonych). To wyzwanie do dalszej pracy.

Zakupiliśmy nowoczesny sprzęt medycz-
ny o łącznej wartości – 485 tys. zł.
• ultrasonograf (USG)
• zestaw do prób wysiłkowych pracy serca 
(bieżnia),
• zestaw do monitorowania pracy serca (tzw. 
Holter),
• nowoczesny stół operacyjny,
• lampy bezcieniowe na blok operacyjny.

Za każdego pacjenta zapisanego do le-
karza  rodzinnego  (bez  względu  na  to  czy 
korzysta z jego usług), NFZ przekazuje rocz-
nie średnio ok. 70 zł.  Im więcej pacjentów 
zapisze  się  do  naszej  Poradni,  tym  więcej 
będzie możliwości zakupu nowego sprzętu 
medycznego i tym większa szansa na utrzy-
manie obecnie działających poradni specja-
listycznych tu na miejscu w Sejnach.

Szanowni  Państwo,
Ministerstwo  Zdrowia,  jeszcze  w  tym 

roku,  planuje  ogłosić  sieć  szpitali  publicz-
nych  w Polsce.  Szpital,  który  znajdzie  się 
na  niej  będzie  miał  zapewnione  finanso-
wanie.  Pozostałe  będą  likwidowane  bądź 
przekształcane w zakłady opieki długoter-
minowej. Musimy zrobić wszystko, aby sej-
neński szpital znalazł się we wspomnianej 
sieci.  W  kwietniu  b.r.  złożyliśmy  wniosek 
do programu  INTERREG  III  A  w  celu  pozy-
skania środków z Unii Europejskiej. Pienią-
dze z tego projektu chcemy przeznaczyć na 
zakup  dwóch  nowoczesnych  karetek  oraz 
na stworzenie oddziału intensywnej terapii 
w  naszym  szpitalu.  Opracowujemy  także 
dokumentację  techniczną  na rozbudowę 
parteru  szpitala  tak  aby  mógł  on  spełniać 
wymogi unijne.

Ostatnie lata pokazały, że w nisko zalud-
nionym powiecie sejneńskim publiczny ZOZ 
przetrwa, jeśli będzie realizować wszystkie 
możliwe  zakresy  świadczeń  medycznych. 
Publiczny  zakład  to  gwarancja  szerokiego 
dostępu  do  bezpłatnych  badań  i  porad. 
Chcemy objąć każdego pacjenta komplek-
sową opieką medyczną, poczynając od le-
karza rodzinnego, poradnie specjalistyczne 
do leczenia szpitalnego.

Mamy nadzieję, że informacja przesłana 
Państwu przybliży obecną sytuację i zamie-
rzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Sejnach.

                 Dyrekcja SP ZOZ w Sejnach
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ZDROWIE
Na sercowe kłopoty

Od niecałych dwóch tygodni działa 
przy SP ZOZ w Sejnach poradnia kardio-
logiczna. Nie wyleczy się w niej co prawda 
złamanego serca – na to trzeba czasu, ale z 
innymi problemami specjaliści z pewnoś-
cią sobie poradzą.

– Choroby serca są jednym z najwięk-
szych problemów XXI wieku – mówi Wal-
demar Kwaterski, dyrektor SP ZOZ. – Miesz-
kańcy powiatu do tej pory byli pozbawieni 
porad typowo kardiologicznych na miejscu. 
Nie mieliśmy sprzętu i brakowało lekarzy 
specjalistów.

Ostatnie „wielkie zakupy” sfinansowane 
m.in. ze środków ZPORR poprawiły sytuację 
do tego stopnia, że zaczęto zastanawiać się 
nad poszerzeniem dostępnych usług. Nowy 
sprzet, niezbędny do badań kardiologicz-
nych, to m.in. bieżnia do badań wysiłkowych, 
zestaw do monitorowania pracy serca (tzw. 
Holter), nowoczesne USG.

– Dzięki nowym sprzętom medycznym 
i współpracy z suwalskimi kardiologami 
udało nam się sfinalizować pomysł poradni 
kardiologicznej w Sejnach. Do tej w Suwał-
kach były nawet półroczne kolejki – dodaje 
W. Kwaterski. (mp)

Służba zdrowia „tupnęła ostrzegawczo 
nogą”. Powodem strajku były oczywiście 
pieniądze, a dokładniej – zbyt niskie pła-
ce. Buntują się też sejneńscy pacjenci. Im 
również chodzi o... pieniądze.

Kwietniowy strajk lekarzy i pielęgnia-
rek w Sejnach nie był za bardzo uciążliwy, 
w porównaniu choćby z protestem służby 
zdrowia na Podkarpaciu. U nas nie przyj-
mowali lekarze specjaliści, personel w szpi-
talu ograniczono do niezbędnego minimum. 
Niezadowolonym pacjentom chodzi jednak 
o sens strajku.

– Pielęgniarki jestem w stanie zrozumieć, 
bo zarabiają faktycznie niewiele – mówi pan 
Ryszard. – Nie popieram za to w ogóle prote-
stu lekarzy. Oni mogą sobie dorobić na boku 
niemałe sumki. Słyszałem, że początkujący 
lekarze mają śmiesznie niskie pensje i ich 
jedynie jestem w stanie zrozumieć. Bo żyć 
przecież za coś trzeba – dodaje. Podobne 
zdanie miały inne osoby, które zagadnęłam o 
opinię w dniu strajku w służbie zdrowia.

Lekarze zarabiają od 2,5 do 4,5 tysią-
ca miesięcznie brutto – wynika z danych 
Głównego Urzędu Statystycznego. Najmniej 

w województwie podlaskim. Natomiast Mi-
nisterstwo Zdrowia sprawdziło, ile zarabiają 
ogólnie pracownicy służby zdrowia. 

W najgorszej sytuacji są pielęgniarki: na 
rękę dostają średnio niewiele ponad 1000 
złotych. Lekarze zarabiają średnio 2,2 tysiąca 
na rękę (3,3 tysiąca złotych brutto). Lekarze 
na prowincji na etacie zarabiają 1300 złotych. 
Młodzi medycy ledwo dochodzą do tysiąca. 
Ale są specjaliści, którzy dorabiają w prywat-
nych gabinetach i zarabiają sporo.

– Wszyscy nas podliczają, a czemu nikt 
nie popatrzy na czas, jaki spędzamy w pracy? 
W zarobki lekarzy są wliczone przecież dy-
żury i ja na pewno spędzam więcej pracy, niż 
na przykład urzędnik – mówi mój znajomy, 
młody lekarz z Warszawy.

Minister zdrowia Zbigniew Religa poin-
formował, że od października lekarze i pie-
lęgniarki pracujący w publicznych zakładach 
opieki zdrowotnej otrzymają 30-procentowe 
podwyżki. Minister powiedział, że na pod-
wyżki przeznaczone zostanie 800 mln zł. Pie-
niądze będą pochodziły m.in. z rezerwy Na-
rodowego Funduszu Zdrowia, przeznaczonej 
na leczenie Polaków za granicą. (mp)

Ostrzegawcze  tupnięcie Kropelka życia
Studenci dzień oddawania krwi nazywa-

ją Wampiriadą. 
–  Zaczęliśmy  ze  znajomymi  oddawać 

krew  z  powodu  darmowych  czekolad. 
Zgubne  łakomstwo  z  czasem  zmieniło  się 
w  potrzebę  serca.  Bo  ktoś  mojej  krwi  rze-
czywiście może potrzebować, dlaczego więc 
miałabym się nie podzielić? Mi jej na pewno 
nie zabraknie. A tak przy okazji – wiem, że 
jestem zdrowa. Kiedy oddaję krew, jest ona 
poddawana dokładnym badaniom. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitar-
ny w Sejnach we współpracy z Regionalnym 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w 
Suwałkach już po raz czwarty zorganizował 
akcję  dobrowolnego oddawania krwi pn.: 

„Kropelka życia”. 
Krew można było oddać 26. kwietnia w 

godz. 8:30- ��:00 w Zespole Szkół Technicz-
no- Rolniczych w Sejnach. 

Krew może oddać osoba, która cieszy się 
dobrym zdrowiem, ma od �8 do 60 lat, waży 
ponad 50 kg. (mp)

Pogotowie Ratunkowe - tel. 999
Szpital – tel. 087 5162138

Tankuj,  płać,  płacz...  Kombinuj?  Można 
jeździć na Litwę i kupować odrobinkę tańszą 
benzynę. Cena za litr 95-oktanowej benzyny 
w Łoździejach jest faktycznie trochę mniej-
sza. Dlatego też część kierowców opowiada 
się za tą formą oszczędzania. Inni natomiast 
wolą, niezależnie od cen – kupować na miej-
scu.

– Czy mi się opłaci tankować na Litwie? – 
mówi jeden z moich rozmówców. – Średnio 
miesięcznie na benzynę wydaję 200 złotych 
i nie sadzę, bym przy tej ilości zużywanego 
paliwa  mógł  dużo  zaoszczędzić  tankując 
po drugiej stronie granicy. Kiedyś korzysta-
łem ze sprzedawanej na lewo benzyny, ale 
nie zawsze silnik wychodził na tym dobrze. 
Dlatego zależy mi na jakości paliwa. A ceny 
benzyny... Nie bardzo się tym przejmuję, bo 
to nic nie da.

Nie wszyscy jednak podchodzą do ceno-
wej gorączki z „lekkim sercem”.

– Prowadzę własną firmę i praca wymaga 
ode mnie mobilności. Średnio przejeżdżam 
dziennie około 200 kilometrów – mówi Ma-
riusz. – Zastanawiam się nad instalacją gazo-
wą w samochodzie, bo to chyba będzie mi 
się bardziej opłacać. Ceny benzyny szybko 
nie spadną...

Żeby  było  ciekawiej...  Ministerstwo  Fi-

nansów zapowiada podwyżkę cen gazu od 
września. Ma ona wzrosnąć o �7 groszy na 
litrze.  Jesienią  litr  gazu  kosztował  40  pro-
cent ceny benzyny, w tej chwili prawie 60 
procent. Jej celem jest zmniejszenie różni-
cy między akcyzą na benzynę a akcyzą na 
auto-gaz. Podwyżka ma poza tym związek 
ze zmianami w podatkach.

Z gazu korzystają  już prawie 2 miliony 
kierowców. Wiadomość o kolejnej podwyżce 
już nie zaskakuje, ponieważ ceny gazu syste-
matycznie wzrastają od września ubiegłego 
roku. Jest za to złość.

– Za dużo  tych  podwyżek, a w  portfe-
lu coraz mniej pieniędzy – mówi właściciel 
poloneza.                                       

Droga benzyna, droższy gaz, niestabilne 
ceny ropy na rynku światowym – czy nad-
chodzi  czas  alternatywnych  źródeł  paliwa 
np. paliwo z węgla, biopaliwa?

Iran i Sejny
Obecne  ceny  paliwa  na  stacjach  ben-

zynowych  nie  powinny  zaskakiwać  tych, 
którzy pamiętają ubiegłoroczne podwyżki. 
W  lecie  2005  roku  litr  95-oktanowej  ben-
zyny  kosztował  nawet  4,7  zł. Wówczas  za 
skok cenowy odpowiadał huragan „Katari-
na”, który spustoszył platformy naftowe w 

Zatoce Meksykańskiej u wybrzeży Ameryki 
Północnej.

By obniżyć ceny paliw na stacjach, rząd 
Marka Belki obniżył stawkę akcyzy na ben-
zynę – ceny spadły o około 25 groszy. Rząd 
Kazimiezra Marcinkiewicza utrzymał obniżo-
ną akcyzę bezterminowo. Benzyna na kilka 
miesięcy przestała „szaleć”.

Tegoroczna cenowa gorączka powróciła 
wraz ze wzrostem ceny ropy na światowych 
giełdach, m.in. w Londynie. Obecnie najwięk-
szy wpływ ma na nią niestabilna sytuacja w 
rejonie Zatoki Perskiej. Nie chodzi mi tu już 
tylko o Irak, ale – przede wszystkim – o awan-
turę wokół nielegalnego irańskiego progra-
mu  atomowego.  Ewentualny  atak  na  Iran 
najprawdopodobniej oznaczałby wstrzyma-
nie  eksportu  ropy  (Iran  jest  czwartym  co 
do wielkości eksporterem tego surowca na 
świecie). A co za tym idzie – kolejny skok cen 
paliwa na naszych stacjach benzynowych.

Tak oto świat się „kurczy” i na spokojnie 
życie na Sejneńszczyźnie mają wpływ wyda-
rzenia nad Zatoką Perską czy też notowania 
na giełdzie w Londynie. Czasem więc war-
to sięgnąć po  jakiś dziennik,  tygodnik czy 
oglądnąć  program  publicystyczny.  Zoba-
czyć, co tam na świecie słychać... (mp)

Co ma wspólnego giełda londyńska z Sejnami? Irański program atomowy z benzyną? 
Wreszcie – czemu paliwo tak bardzo podrożało? Już teraz na wielu stacjach litr benzyny kosztuje powyżej 4 złotych.

Płać i płacz
W Krasnopolu ma powstać stacja 

paliw. Wprowadzono już zmiany w pla-
nie przestrzennego zagospodarowania 
gminy, wkrótce mają ruszyć pierwsze 
prace budowlane. Sprzedawane w niej 
będą m.in. gaz i olej napędowy.

„Sezon” 
na szczupaka
Przed świętami na jeziorach pojawiło się 

więcej kłusowników. Świeża ryba na stole czy 
też pieniądze z jej sprzedaży kuszą...

11-go kwietnia, tuż po godzinie 16.00, 
Państwowa Straż Rybacka zatrzymała na 
Kunisiance w okolicach Kukli kłusowni-
ków, którzy siecią odławiali na rzece ryby. 
Znaleźli przy nich 16 szczupaków, z czego 
aż 7 było niewymiarowych. Kilka godzin 
później na jez. Głuche w gminie Krasnopol 
wpadł kolejny kłusownik – zdążył złowić 
m.in. 22 szczupaki. W policyjnych raportach 
odnotowanych jest jeszcze kilka podobnych 
przypadków nielegalnego połowu. Za od-
ławianie ryb bez zezwolenia mężczyznom 
grożą nawet dwa lata więzienia.

Czyżby sezon na szczupaka? Wręcz prze-
ciwnie. Jest on w kwietniu wyjątkowo ła-
twym łupem, ponieważ ma tarło i do końca 
kwietnia podlega ścisłej ochronie. Całorocz-
nej ochronie podlegają natomiast sztuki nie 
przekraczające 40 cm długości. (mp)
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KULTURA Uwagi, informacje o wydarzeniach kierujcie na adres: wiesci@sejny.home.pl

SEJNY
Ośrodek Kultury 
w Sejnach
tel. (87) 5�6 22 00; www.oksejny.prv.pl

Galeria „Polonez” (czynna g. 8-�8)
Wystawa zdjęć �8 członków Klubu Foto-

grafów Sejneńszczyzny KADR „Moje tematy” 
(bezpłatne).

Galeria „Za oknami”
Wystawa prac z pracowni plastycznej OK 

Sejny:  instruktorki  Julii  Łabanowskiej  oraz 
„Zima”  dzieci  z  grupy  prowadzonej  przez 
Marka Karpowicza.

�4.04 – godz. �3-�7, malowanie jaj trady-
cyjną metodą, w pracowni plastycznej OK. 
Zaproszeni są wszyscy.

Sejneńskie Towarzystwo 
Opieki Nad Zabytkami 
Muzeum Ziemi Sejneńskiej
www.sejny.home.pl/muzeum
pon. – pt. w g. 8-�6
ul. Piłsudskiego 28, tel. (87) 5�6-22-�2
Wstęp: 3zł, ulgowy i grupowy 2 zł;
Sale: archeologiczna, dominikanów i bi-

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

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

Klasztor Podominikański
www.sejny.home.pl/klasztor
pon. – pt. w g. 9-�4
tel. (87) 5�6-22-�2, 608 �85 375
Wstęp: 3zł, ulgowy i grupowy 2 zł
Wystawa prac dzieci i młodzieży z OK 

w Sejnach, pod kierunkiem Marka Karpo-
wicza.

„Zaginieni w Obławie Augustowskiej 
– lipiec 1945” – ekspozycja IPN w Białym-
stoku.

Wystawa o Wigierskim Parku Naro-
dowym.

„Pradzieje Ziemi Sejneńskiej” –  eks-
ponaty znalezione podczas prac porządko-
wych na dziedzińcu klasztornym.

Muzeum Etnograficzne (w Klasztorze)
Ekspozycja dawnych sprzętów.

Ośrodek „Pogranicze” 
tel.  (87)  5�6-27-65;  www.pogranicze.

sejny.pl

Dom Pogranicza
„Dom – przestrzeń życia” – nietypowe 

spojrzenie na dom (bezpłatne).
W czwartki o �9.00 – wieczory filmowe.
Centrum Dokumentacji
pon. – pt. w g. 9-�9, sob. w g.�0-�8
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

Dom Litewski
tel. (87) 5�6-29-08; www.ltnamai.sejny.pl

Stała  ekspozycja:  „Historia Ziemi Sej-
neńskiej”

23.04  –  Konkurs  Wielkanocnej  Sztuki 
Ludowej

30.04 – Święto Chórów

PUŃSK
Dom Kultury Litewskiej
tel. (87) 5�6-�3-2�

Wystawa „Wojna po wojnie” 
(do 20.04)

Muzeum Etnograficzne Józefa Wajny
Trzeba  umówić  się  na  zwiedzanie  (tel. 

87 5�6-��-78)
Bilety: dzieci �zł, dorośli 2 zł

Izba Regionalna – Stara Plebania
Trzeba  umówić  się  na  zwiedzanie  (tel. 

87 5�6-�3-24)
Wstęp: 2 zł

Można zorganizować warsztaty tkackie, 
plecionkarskie  i  in.  związane  z  wyrobem 
przedmiotów  sztuki  ludowej  (grupy  5-�0 
osób).

DNI SEJN

Na  prośbę  czytelników  przypomi-

namy zespoły,  które  zagrają na Dniach 

Sejn:2�. lipca – Toples

22. lipca – ABBA SOS

23. lipca – IRA

Oprócz  tego  –  standardowo  –  im-

prezy sportowe i rekreacyjne dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych. Na pewno będą 

szachy, wystąpią zespoły z Sejn i okolic, 

oraz zaproszone z Litwy.

Rysować 
światłem
Fotografia – te słowo uważałem za inne 

określenie zdjęcia. Zmieniło się to, kiedy 
powstało kółko fotograficzne... Fotografia 
to w dosłownym tłumaczeniu rysowanie 
światłem.

Pod koniec lutego 2005 r. dowiedziałem 
się, że mają rozpocząć się zajęcia w Pracow-
ni Fotograficznej Ośrodka Kultury w Sej-
nach. Poprowadzić miał ją sejneński fotograf 
Krzysztof Palewicz. Miałem starą lustrzankę 
Zenit, więc postanowiłem się zapisać.

Już od pierwszego spotkania coś mnie w 
fotografii zafascynowało. Ona daje wielkie 
możliwości. Od zwykłych zdjęć, przez portre-
ty i krajobrazy, aż do fotomontaży. Najpierw 
zajęliśmy się fotografią czarno-białą. Mój 
pierwszy film, który dostałem i wywołałem 
nie bardzo się udał... To był dopiero początek. 
Pamiętam, jak bardzo chciałem sam wywo-
ływać zdjęcia. Zajmuje to trochę czasu, ale 
daje wiele satysfakcji.

Gdy pogoda sprzyjała, wyjeżdżaliśmy 
w plener za miasto. Mieliśmy już pierwszą 
wystawę, w Klasztorze. Przygotowania do 
niej wymagały sporego wysiłku. Siedzieliśmy 
godzinami przed powiększalnikiem i wy-
woływaliśmy zdjęcia. Później trzeba je było 
sepiować. Ale warto było! Później przyszedł 
czas na fotografię cyfrową.

Po wakacjach trafiłem do gimnazjum, 
gdzie też działało kółko fotograficzne. Pro-
wadził je pan Cezary Teodorowski. Dobrego 

nigdy za wiele – zacząłem chodzić na dwa 
kółka. Dzięki temu wiele się nauczyłem. Moje 
zdjęcie rzeki Marychy za Bazyliką wysłałem 
na konkurs organizowany przez wydawni-
ctwo „Seller”. Po kilku tygodniach dowiedzia-
łem się, że zostałem laureatem. Ale byłem 
zaskoczony! W nagrodę dostałem ciekawą 
książkę o fotografii i programy foto. To był 
mój pierwszy sukces i bardzo się cieszyłem, 
że po tak krótkim czasie, efekty mojej pracy 
zostały zauważone i docenione. Na kółku 
informatycznym zrobiłem stronę o fotografii: 
www.fotograf2006.republika.pl.

Fotografia stała się moją pasją. Dzięki 
niej zauważam rzeczy, których wcześniej nie 
dostrzegałem. Nigdy też nie żałowałem czasu 
spędzonego w ciemni, czy na kółkach foto. 
Chciałbym fotografią zainteresować innych, 
więc zapraszam do zwiedzania mojej strony 
i zachęcam do zapisania się na kółko foto-
graficzne. Nie warto narzekać, że nie ma co 
w Sejnach robić.

                            Adrian Boguszewski

20-go kwietnia otwarto w Centrum Kultury w 
Łoździejach wystawę fotograficzną Krzysztofa Pa-
lewicza “Moja cudowna kraina”. To zbiór ponad 
stu zdjęć z przeróżnych zakątków Sejneńszczyzny, 
gromadzonych przez lata wędrówek i podglądania 
przyrody.

Była symboliczna lampka wina, odrobina dobrej 
muzyki, serdeczni ludzie i... Nie bez powodu wystawę 
zorganizowano właśnie w Łodździejach. To dowód 
na to, że te 20 kilometrów, inny język i granica wca-
le nie muszą być barierą nie do pokonania. Wręcz 
przeciwnie – przekraczanie granic, nie tylko tych 

Dobre sąsiedztwo
Dobry sąsiad jest prawdziwym skarbem. Tą odwieczną mądrość można odnieść nie tylko 

do ludzi. Sprawdza się to również w polityce międzynarodowej, czy – sięgając po przykłady 
z własnego podwórka, we współpracy lokalnych instytucji na pograniczu.

fizycznych, może nas wiele nauczyć. Otworzyć na świat i sąsiada „zza miedzy”, od którego 
możemy się również wiele nauczyć.

Dotychczas Ośrodek Kultury w Sejnach i Centrum Kultury w Łoździejach współpracowały 
na bardzo neutralnych płaszczyznach, nie wymagających za dużego zaangażowania energii, 
środków. Były rozmowy, wspólne “tańce” i uważne przyglądanie się „innemu”. Aż w końcu 
zaskoczyło! O dalszej współpracy dwóch instytucji pozytywnie wypowiadają się nie tylko ich 
dyrektorzy, ale i władze Sejn oraz Łoździej. Pomysłów na współpracę jest dużo, a serdeczna 
atmosfera jak najbardziej im sprzyja. Organizatorzy wystawy zasłużyli na uznanie i serdeczne 
gratulacje. Jak się chce – można cel osiągnąć. Te dwadzieścia kilometrów między Sejnami i 
Łoździejami już nie jest tak dużą odległością, jak to się wydawało jeszcze kilka lat temu.

Na wystawę K. Palewicza przyszło kilku lokalnych litewskich fotografów. Oba jakże 
podobne środowiska zaczynają się wzajemnie poznawać, a to z pewnością stworzy okazję 
do nie jednej wspólnej „akcji”. Tym bardziej, że przy fotografii nie potrzebna jest znajomość 
języka.

Na razie w planach jest plener sejneńskich fotografów w Łoździeajch i Wejsiejach, którego 
rezultaty będzie można obejrzeć na czerwcowych dniach Łoździej. Oficjalne zaproszenie od 
władz miasteczka już jest. Trzymamy kciuki i życzymy dalszej udanej współpracy.KRZYSZTOF PALEWICZ

Fo
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MŁODZIEŻ

Być Europejczykiem – co to właściwie 
znaczy? Czy istnieje jakaś trafna definicja, 
a poza tym jak to się wiążę z pojęciem “żyć 
nowocześnie”? Może są to synonimy? Pyta-
nia nie wydają się specjalnie trudne, ale jeżeli 
dodamy do tego kwestię pogranicza i jej 
dorobku kulturowego, sytuacja zaczyna być 
bardziej skomplikowana. (...) Są one ściśle 
powiązane z naszą przyszłością i stanowią 
wyzwanie dla ludzi młodych, którzy teraz 
stają przed najważniejszymi wyborami w 
życiu – kim zostać? (...)

Otwarta  rozmowa  o  wspólnej  przy-
szłości  jest  niezbędna,  ponieważ 

Polska  i  Litwa  wkraczają  w  unijną  rzeczy-
wistość.  Wiąże  się  ona  z  transgraniczną 
współpracą, na przykład w ramach projektu 
INTERREG IIIA, czy stopniowym znoszeniem 
barier między państwami. Zmiany te rodzą 
obawy  choćby  o  własną  tożsamość  naro-
dową,  kulturową.  A  na  wielokulturowym 
pograniczu, na Sejneńszczyźnie, to kwestia 
niezmiernie ważna.

Nadszedł  więc  czas,  by  zapytać:  razem 
czy osobno w UE? Zorganizowany pod ko-
niec marca Młodzieżowy Okrągły Stół miał 
sprowokować  do  rozmowy  na  ten  temat, 
a  może  nawet  do  konkretnej  współpracy. 
W  organizację  imprezy  zaangażowały  się 
również ZST-R i ZSO.

– Mamy nadzieję, że tak  jak na wiosnę 
rodzi się wszystko nowe, tak samo zaczną 
bardzo aktywnie i mocno rozwijać się nasze 
wzajemne kontakty – mówi Jerzy Nazaruk, 
jeden z organizatorów konferencji.

Pomysły
Płaszczyzn  do  współpracy  jest  tyle,  ile 

pomysłów. Nie tylko na poziomie instytucji 
czy  projektów.  Przypomnę  tu  na  przykład 

wspólne patrole policji polskiej i litewskiej, 
czy też nawiązanie współpracy szpitali z Łoź-
dziej i Sejn przy projekcie na m.in. nowe ka-
retki. To są płaszczyzny formalne. Natomiast 
młodzi szukają mniej oficjalnych form współ-
pracy i poznania sąsiada „zza miedzy”. 

– Chcemy nie  tylko  lepiej poznać mię-
dzypaństwowe związki, czy tradycje naszych 
sąsiadów i związki kulturalne naszych naro-
dów. Chcą też zobaczyć, jak spędzają wolny 
czas – mówi Ilona Bielskaitë, ze Szkoły Bizne-
su i Technologii w Veisiejai.

–  Moglibyśmy  organizować  wspólne 
dyskoteki,  a  ciepłe  wieczory  spędzać  nad 
jeziorem przy ognisku. Warto szukać przy-
jaźni po drugiej stronie granicy, choćby ze 
względu na naszą przeszłość – dodaje Agne 
Goberyte, ze szkoły średniej w Veisiejai. 

– Moja prababcia chodziła na odpusty 
do  Sejn.  Na  ogół  pieszo  i  boso.  Nie  mieli 
czym dojechać. Czasem nawet docierali do 
Wigier, ponieważ według mojej babci tam 
było święte miejsce. A przy okazji spotykali 
się ze znajomymi. Albo inny przykład z prze-
szłości. Na terenie Wieisiej jeszcze w czasach 
sowieckich odbywały się święta pieśni. Bab-
cia opowiadała, jak na miejscowej estradzie 
występowały kapele z regionu. Najbardziej 

honorowymi i wyczekiwanymi gośćmi byli 
właśnie  Polacy.  Dlaczego  teraz  nie  może 
tego być? Mam nadzieję, że uda mi się za-
poznać z kimś z Sejn.

Padały też pomysły: letnich obozów, zor-
ganizowani jarmarku pogranicza, wspólnej 
biesiady  na  pasie  granicznym,  gdzie  każ-
da ze stron mogłaby zaprezentować swoje 
kulinarne specjały, czy też zorganizowania 
audycji  radiowych  albo  wspólnych  gazet. 
Przecież w dobie internetu granice geogra-
ficzne przestają być barierą – argumentowali 
młodzi. Jeden z uczestników przyznaje, że 
zawsze chciał dowiedzieć się, kim jest jego 
sąsiad na drugim brzegu jeziora Gaładuś. 

Przecież  przez  całe  życie  mieszkali  tak 
naprawdę obok siebie, mimo że po różnych 
stronach granicy. Przyznaje, że chciałby w 
końcu do niego pójść i się z nim zapoznać.

– Co roku we wrześniu nasze kółko et-
nograficzne wyjeżdża do różnych wsi w po-
szukiwaniu tradycji ludowych – mówi Ruta 
Kvaraciejute, z gimnazjum w Łoędziejch. – Ja 
proponujć, byúmy napisali wspólny projekt, 
zdobyli pieniŕdze i pojechali do sejneńskich 
wsi szukaă tej etnokultury. A sejneńscy můo-
dzi by pojechali na druga stronć granicy.

Drukujemy fragmenty pracy zwyciężczyni konkursu „Teraz mój powiat”, Haliny Woźnialis. 
Temat pracy: „Jak na pograniczu polsko-litewskim zachować tradycje kulturowe – żyć no-
wocześnie – być Europejczykiem? ”.

Jesteśmy częścią wielkiego organizmu
Zastanawiając się nad tym, jak wpleść 

we współczesne pogranicze polsko – litew-
skie pojęcie “nowoczesność” uświadomiłam 
sobie, że w tej kwestii spójnikiem może być 
(czyt. jest) młodzież. (...) Potrzebna jest też 
wiedza. I tu pojawia się pewien paradoks 
– aby zdziałać cokolwiek dobrego w naszej 
małej ojczyźnie potrzebne jest wykształcenie, 
a jak wykształcenie to studia, a jak studia to 
wyjazd do wielkiego miasta, więc jednocześ-
nie opuszczenie miejsca zamieszkania. Ci 
bardziej sentymentalni powrócą na pograni-
cze, ale większość będzie szukała szczęścia w 
innych regionach o wyższym poziomie roz-
woju społeczno-gospodarczego. Z tego wyni-
ka, że ten sposób pojmowana nowoczesność 
zabierze Sejnom, tych, którzy byliby w stanie 
coś zmienić, zdziałać wiele dobrego. Więc 
kto wprowadzi ten nowoczesny zapał na 
pogranicze? Oczywiście nikt, jeżeli młodym 
nie stworzy się odpowiednich, konkuren-
cyjnych miejsc pracy i samorozwoju. Pisząc 
“konkurencyjne” nie mam na myśli czegoś 
na kształt prezesury w międzynarodowym 
koncernie, ale taką posadę, która wiązałaby 
się z aktywnością społeczną i oczywiście 
jakąś nadzieją na przyszłość.(...)

Każdy, kto wchodzi w dorosłość, ma szla-

chetne cele, które w zderzeniu z naszą polską 
szarą rzeczywistością muszą się jednak pra-
wie zawsze przeistoczyć w wyścig szczurów. 
(...) Jednocześnie trudno oczekiwać, by na 
nasze pogranicze przyjechały tabuny ma-
gistrów najróżniejszych specjalizacji, którzy 
charytatywnie rozpoczną pracę dla dobra i 
prestiżu regionu. Potrzebne są perspektywy, 
widoki na przyszłość, które również na tak 
słabo zurbanizowanym terenie pozwolą na 
wymarzoną karierę. (...) Prawdę mówiąc, 
kiepsko u nas z myśleniem globalnym, nie 
jesteśmy zanadto mobilni i zmotywowani 
do działania. Większość woli narzekać na 
cały świat dookoła (I tak nic nie wyjdzie z 
tego mojego biznesu, prędzej czy później 
wykończy mnie konkurencja! – znajome?) 
i czekać, aż los się odmieni. Jest to błędne 
myślenie i całkowicie nieeuropejskie. Sądzę, 
że powinniśmy nabrać więcej odwagi i pod-
dać się tej myśli europejskiej, która pozwoli 
ukształtować nową świadomość ludzi pogra-
nicza. (...) Ważne jest jednak, aby na naszym 
nowoczesnym i europejskim pograniczu nie 
zabrakło pamięci o korzeniach, na których 
zbudowaliśmy naszą mentalność, świado-
mość społeczną a tym samym nasz dorobek 
kulturowy, naszą dumę.

Halina Woźnialis

Pomysłów jest dużo
Może by tak wspólna wyprawa etnograficzna po wsiach polskich i litewskich? 

Albo biesiada na pasie granicznym? Czy też polsko – litewskie radio? 
Młodzi po obu stronach granicy chcą współpracy. Watro uważnie posłuchać ich propozycji, a potem...Może pomóc wcielić je w życie?

Trudne rozmowy
Rozmawiali z sobą również młodzi z Puń-

ska i Sejn. I choć dyskusja o ciężkich i budzą-
cych emocje kwestiach rusza powoli, ważne 
że jest. Bo tak naprawdę łatwiej jest Polakom 
rozmawiać  z  Litwinem  po  drugiej  stronie 
granicy, niż z przedstawicielem mniejszości 
we własnym kraju.

– Moi przodkowie do wieków tu mieszka-
ją i odczuwam zobowiązanie, by kontynuo-
wać ich tradycje, ich mowę, język – zaznacza 
Artur Kubilis z ZSO w Puńsku. – Jeśli chce-
my zachować polskie i litewskie tradycje, a 
jednocześnie być Europejczykami, musimy 
uniknąć  dwóch  negatywnych  procesów. 
Wynaradawiania  się  Litwinów  i  poczucie 
mieszkającej  tu  społeczności  polskiej,  we-
dług którego jakoby mniejszości narodowe 
były przeszkodą w dalszym rozwoju regio-
nu  –  mówi.  –  Obserwujemy  wiele  niepo-
rozumień na polsko-litewskim pograniczu. 
Bardzo często ich powodem są stereotypy, 
które niczego dobrego nam nie przynoszą, a 
jedynie niweczą nasze wspólne osiągnięcia. 
Jak można je przełamać? Sejneński powiat 
jest  wielokulturowy  i  nie  można  dopuścić 
ich  unicestwienia  którejkolwiek  z  kultur, 
bo  najważniejszą  rzeczą  jest  wspomniana 
różnorodność. Ona nie jest przeszkodą, ale 
wielkim bogactwem.

– Przystąpienie do UE to wielkie możli-
wości  integracji  i rozwoju regionu – mówi 
Sylwia  Chmielewska  z  ZST-R.  – Tolerancja 
i współpraca są niezbędne do rozwoju na-
szego regionu.

–  Myślę,  że  to  błąd  kiedy  mówi  się  ze 
UE zagraża tożsamości narodowej Polaków 
czy Litwinów – zaznacza Halina Woźnialis z 
ZST-R. – To nie znaczy, że będziemy jednym 
państwem  z  jedną  kulturą.  Każdy  kraj  czy 
region ma swoje zwyczaje i to jest właśnie 
wspaniałe w Europie.

– W przyszłości, gdy w ogóle znikną gra-
nice, ludzie będą mogli zupełnie swobodnie 
nie  tylko  jeździć  ale  i  mieszkać  w  danym 
kraju. Wtedy  jedynym  wyznacznikiem  ich 
inności  będzie  kultura.  Nie  można  więc  o 
niej zapominać – dodaje A. Kubilis.

Konkurs
Równolegle  z  Okrągłym  Stołem  roz-

strzygnięta została kolejna edycja konkursu 
„Teraz mój powiat”, którego pomysłodawca-
mi i organizatorami są bracia Grzegorz i Woj-
ciech  Domosławscy. Wzięła  w  nim  udział 
młodzież ze szkół średnich  z terenu Powiatu 
Sejneńskiego i z Rejonu Łoździeje. Prace były 
odpowiedzią napostawine przez organiza-
torów pytanie „Jak na pograniczu polsko-li-
tewskim zachować tradycje kulturowe – żyć 
nowocześnie – być Europejczykiem?”.

Już  drugi  raz  pierwsze  miejsce  zajęła 
Halina Woźnialis, uczennica III klasy liceum 
profilowanego  ZST-R.  Fragment  jej  pracy 
drukujemy obok. Drugie miejsce przypadło 
Joannie Maciejunas z ZSO w Sejnach, a trze-
cie – Sylwii Chmielewskiej z ZST-R. Nagrody 
ufundowało starostwo.

– W konkursie biorę udział już trzeci raz 
– mówi Halina Woźnialis. – Przez te wszystkie 
edycje moje informacje na temat pograni-
cza bardzo się poszerzyły. W pracy pytam o 
tradycje  kulturowe,  nowoczesność  i  bycie 
europejczykiem  na  pograniczu.  Uważam, 
że jedną drogą jest integracja z UE. Jest to 
szansa na rozwój. Potrzebujemy innowacyj-
nych  rozwiązań  z  zachodu.  Potrzebujemy 
nowej myśli technicznej i dobrego przykładu 
innych regionów. A Europejczyk, to człowiek 
wykształcony i tolerancyjny. (mp) 
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ZABYTKI
SEJNEŃSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZABYTKAMI

Stanisław Buchowski,  Robert Klucznik   

Pisaliśmy już o potrzebie remontu 
dachu w Klasztorze Podominikańskim i 
podjętych w tym celu działaniach. Ta in-
westycja jest podstawą do dalszej reno-
wacji obiektu. Nic nie da się zrobić gdy po 
każdym deszczu na ścianach pojawia się 
grzyb, a na podłodze – kałuże. Oto ciąg 
dalszy tej historii...

Przed świętami przedstawiciele Sejn spot-
kali się w tej sprawie z Michałem Ujazdow-
skim – ministrem kultury oraz Jarosławem 
Zielińskim, wiceministrem edukacji. Robert 
Klucznik z Sejneńskiego Towarzystwa Opieki 
nad Zabytkami oraz burmistrz Jan S. Kap 
zapoznali ich ze stanem Klasztoru. Przedsta-
wili też propozycje wykorzystania obiektu. 
Miałby w nim powstać dom pielgrzyma i 
sala konferencyjna. Miejsce w nim znajdzie 
również muzeum. Minister zainteresował 
się pomysłami.

Tego samego dnia w Ministerstwie Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego w imieniu 
Parafii Rzymskokatolickiej i Stowarzyszenia 
złożony został wniosek o dofinansowanie re-
montu dachu w podominikańskiej budowli. 
Inwestycja ma kosztować 360 tys. złotych. 
Część tej sumy, około 10 proc., zadeklarował 
się pokryć proboszcz ks. Kazimierz Gacki. 
Czy resztę dołoży minister? Na odpowiedź 
trzeba poczekać. (mp)

Na lata i na miliony

,,Znana  człowiekowi  i  bezpieczna  dla 
niego  przestrzeń  zamyka  się  w  granicach 
jego domu i gospodarstwa, pól uprawnych, 
wsi. Ale nawet tutaj trafiały się miejsca, które 
lepiej było omijać. Do nich należały drogi, a 
zwłaszcza ich skrzyżowania. Stawiano tam 
kapliczki i krzyże, które miały chronić prze-
chodzących lub przejeżdżających tamtędy 
ludzi”.

W Planie Rozwoju Szkoły Podstawowej 
w  Poćkunach  znalazła  się  propozycja  wy-
konania albumu ,, Przydrożnych Kapliczek 
na  terenie  miasta  i  gminy  Sejny``.  Do  wy-
konania tejże pracy zgłosiła się moja mama 
i  brat.  Mama  wraz  z  uczniami  gromadziła 
treści  dotyczące  obiektów.  Ja,  wspólnie 

z  bratem  jeździłam  po  terenie  i  robiliśmy 
zdjęcia. Podejmując pracę w Muzeum Zie-
mi  Sejneńskiej  byłam  przekonana,  że  taki 
album  powinien  być  dostępny  każdemu, 
dlatego jeden egzemplarz przekazałam do 
w/w instytucji.

Przybliżając tematykę sakralną w naszym 
regionie w kolejnych artykułach będę pre-
zentować wszystkie ujęte w albumie Przy-
drożne Kapliczki na terenie miasta i gminy 
Sejny.

KAPLICZKA W ŁUMBIACH – jest najstar-
szym tego typu obiektem sakralnym na tere-
nie miasta i gminy Sejny. Została zbudowana 
z inicjatywy Józefa o Pauliny Dochy w �906 
roku, w podzięce dla Boga za uzyskane ła-
ski.

KAPLICZKA  PRZY  CMENTARZU  PARA-
FIALNYM W  BERŻNIKACH  –  została  wyko-
nana  przez  rzeźbiarza  ludowego  z  okolic 
Dubowa. Zamówił ją Pan Jan Skupski około 
�920  roku.  Kapliczką  do  dnia  dzisiejszego 
opiekuje się Syn Pana Jana.

                            Edyta Czeropska
                                          pracownik muzealny

Do tego artykułu skłoniły nas zgłoszone 
na policję przypadki nieudanych transak-
cji na Allegro. Kupujący zamawiali telefony, 
wpłacali na konto sprzedawcy określoną 
kwotę i... Jeszcze nie doczekali się paczek, a 
czasu minęło sporo.

Zanim zapłacisz – sprawdź przesyłkę
W styczniu Poczta Polska wprowadziła 

płatną usługę, która umożliwia sprawdzenie 
zawartości paczki zanim za nią zapłacimy. 
Aby skorzystać z nowej usługi Poczty Polskiej 
trzeba zaznaczyć przy zamówieniu towaru, 
że chcemy, by nadawca przesyłki zamówił 
usługę „sprawdzenie zawartości przesyłki 
przez odbiorcę” i zapłacił za nią dodatkowe 
5 zł. Nadawca przy wysyłce musi wypeł-
nić formularz, w którym określa zawartość 
przesyłki a na samej paczce umieszcza napis 
„sprawdzenie zawartości”.

Tak oznakowaną paczkę trzeba ode-
brać na poczcie. Jeśli odmówimy przyjęcia 
przesyłki, pracownik poczty spisze protokół 
i zwróci przesyłkę nadawcy na jego koszt.

Zakupy za zaliczeniem pocztowym
Kolejnym sposobem na nieuczciwych 

sprzedawców są zakupy za zaliczeniem 
pocztowym. Wtedy przynajmniej będziemy 

mieli gwarancję, że paczkę otrzymamy. Kie-
dy okaże się, że zamiast komórki przysłano 
nam cegłę, możemy zablokować przelew. 
Jak? Paczkę po odbiorze należy natychmiast 
otworzyć, najlepiej jeszcze przy listonoszu. 
W razie czego – będziemy mieli świadka. 
A następnie – gdyby coś się nie zgadzało, 
zablokować dalsze postępowanie i sprawę 
zgłosić na policję.

Zwrot pieniędzy
W Allegro obowiązuje „Program Ochro-

ny Kupujących”. Jakie prawa gwarantuje on 
nam, nabywcom towarów w wirtualnym 
świecie? Zapewnia on zwrot wylicytowanej 
kwoty (maksymalna kwota zwrotu wynosi 
jednak 300 zł) w przypadku, gdy zapłacili-
śmy za towar i nie otrzymaliśmy go lub gdy 
otrzymaliśmy towar, który znacznie różni się 
od opisanego na stronie.

Jednym z najważniejszych warunków 
skorzystania z Programu jest zgłoszenie 
sprawy na Policję i otrzymanie pisemnego 
postanowienia o wszczęciu dochodzenia/
śledztwa. Programem są objęte wszystkie 
transakcje, w których dokonano płatności 
m.in. przelewem bankowym, przekazem 
pocztowym.

Program nie obejmuje kupujących, jeżeli 

Internetowe oszustwa
Styropian zamiast komórki czy cegła zamiast książki. Obecnie kupujący przez internet 

mają o wiele większe możliwości sprawdzenia zamówionego towaru. Nie wszyscy jednak 
o nich wiedzą. Podpowiadamy.

m.in. skorzystali z oferty sprzedającego, któ-
ry miał przewagę komentarzy negatywnych 
(warto się z nimi zapoznać przed zakupa-
mi) lub już dwukrotnie otrzymali środki z 
Porgramu. Więcej informacji na ten temat 
znajdziecie na stronie internetowej Allegro.

Życzymy bezpiecznych zakupów. (mp)

Kapliczki pełne legend
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PRACAWszelkie dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 087 516-25-65, 
w sejneńskim Powiatowym Urzędzie PracySPORT SKS „Pomorzanka”

POWIAT SEJNEŃSKI
Kierowcy:
• Kierowca, kat. C, C+E, świadectwo kwa-

lifikacji, uprawnienia na przewóz rzeczy, tel. 
602 462 589,

• Kierowca, kat. C, C+E, świadectwo kwa-
lifikacji, uprawnienia na przewóz rzeczy, tel. 
600 475 780,

• Kierowca, kat. C, C+E, świadectwo kwa-
lifikacji, uprawnienia na przewóz rzeczy, tel. 
602 368 232,

• Kierowca, kat. C, C+E, świadectwo kwa-
lifikacji, uprawnienia na przewóz rzeczy, tel. 
604 433 937,

• Kierowca, kat. C, C+E, świadectwo kwa-
lifikacji, uprawnienia na przewóz rzeczy, tel. 
508 152 400, lub (0- 87) 5161 285,

• Kierowca samochodu ciężarowego (przy-
gotowanie zawodowe)- Roboty Ziemno- 
Transportowe- informacja w PUP Sejny,

Usługi budowlane:
• Pracownik budowlany, wykształcenie bu-

dowlane, umiejętność szalunku i stawiania 
płotów- informacja w PUP Sejny,

• Murarz, wykształcenie budowlane, Usłu-
gi Remontowo- Budowlane- informacja w 
PUP Sejny,

• Tynkarz, wykształcenie budowlane, Usługi 
Remontowo- Budowlane- informacja w PUP 
Sejny,

Sprzedawcy:
• Sprzedawca (staż)- sklep spożywczo- 

przemysłowy “Kubuś”- informacja w PUP 
Sejny,

• Sprzedawca (staż)- Gminna Spółdzielnia 
Samopomoc  w Puńsku- informacja w PUP 
Sejny,

• Sprzedawca (przygotowanie zawodowe)- 
sklep spożywczo- przemysłowy- informacja 
w PUP Sejny,

Inne:
• Ratownik medyczny (staż)- Wojewódzka 

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Suwał-
kach- informacja w PUP Sejny,

• Praca w rolnictwie, tel. 5162-170,
• Pracownik do pomocy w księgowości, 

preferowane wykształcenie kierunkowe lub 
pokrewne- informacja w PUP Sejny,

• Menager ds. sprzedaży, wykształcenie wyż-
sze: ekonomia lub marketing i zarządzanie; 
preferowana znajomość jednego języka ob-
cego: angielski, rosyjski, litewski.

POWIAT AUGUSTOWSKI:
• Montażysta elektroniczny, PHU ZPCh 

“ATVA” Augustów, ul. Mickiewicza 33, tel. 
643 40 92, wykształcenie zawodowe kierun-
kowe,

• Księgowa, PHU ZPCh “ATVA” Augustów, 
ul. Mickiewicza 33, tel. 643 40 92, wykształ-
cenie średnie, staż 2 lata, biegła obsługa kom-
putera,

• Kucharz, barman, pomoc  kuchenna, Tel.( 
0-87) 6433 555- aktualna książeczka zdrowia, 
dyspozycyjność,

• Kucharze, kelnerzy, pomoc kuchenna, bar-
mani, recepcjonistki; Tel.  (0-87) 6431 355,

• Kucharz – 2 os, kelner – 4 os, bar-
man – 4 osoby; Tel.(0-87) 6433 846 lub 
kom.509524300- Augustów ul. Rynek Zyg-
munta Augusta 44,

• Kucharka w pizzerii z doświadczeniem 
Pizzeria “Roshitta”, Ilona Wyszyńska Augu-
stów, ul. Storczykowa 1, tel. 643 65 05 lub 
602 599 424,

• Przedstawiciel handlowy – doradca klien-
ta PROVIDENT POLSKA S.A., Augustów, 
Arkadiusz Żebrowski, tel. 0-606 660 730, 
niekaralność i komunikatywność, wiek po-
wyżej 25 lat,

• Referent księgowości, Te(0-87) 6446 170, 
obsługa komputera, list motywacyjny, CV 
(wraz ze zdjęciem),

• Pracownik ochrony, Wymagane wykształ-
cenie średnie, licencja pracownika ochrony I 
stopnia, STEKOP S.A. tel. (087) 621-33-74,

• Elektryk – elektromechanik, Zakład Elek-
tromechaniki i Instalatorstwo Elektryczne 
Wiesůaw Klukowski, Augustów ul. Úliwkowa 
49, tel. 0-606 509 782, praca na ˝ etatu lub 
umowa zlecenie,

• Malarz konstrukcji i wyrobów metalo-
wych POM Augustów, tel. 643-34-76,

Tokarz POM A-stów, tel. 643-34-76,
• Kelner – pomoc kuchenna, Tel. (0-87) 6447 

825,  aktualna książeczka zdrowia,
Sprzedawca okularów przeciwsłonecznych, 

W. Kiriaka, tel. 600-814-844,
• Dekarz –blacharz, Firma Budowlana 

“DARDOM” tel. 0–502 349 543,
• Główny księgowy, Tel. (0-87) 6433 411, 

wykształcenie wyższe ekonomiczne,
• Kierowca – kat  E + D, Tel.  (0-87) 6419 

602; trasy międzynarodowe,
• Robotnik budowlany, Firma Budowlana 

“Skowronek”, tel. 604-986-406,
• Murarz, Firma “JAMAR” Jan Ostapowicz, 

tel. 509-491-922,
• Kupiec BAT; należy przesłać CV i list 

motywacyjny z dopiskiem KUP/A na e-mail 
rekrutacja@bat.com,

• Sprzedawca, Tel.  (0-87) 6433 779,
• Pilot wycieczek (hostessa), Biuro Usług 

Turystycznych “Żak Tourist” Biedulewicz 
Danuta, tel. 643-41-54,

• Spawacz POM Augustów, tel. (0-87) 6446 
170; giełda pracy w dniu 19.04.2006r.,

• Pracownik biurowy, tel. (0-87) 6446 170, 
kontakt osobisty/ CVI, list motywacyjny, 
zdjęcie/

POWIAT SUWALSKI, 
MIASTO SUWAŁKI
• specjalista ds. marketingu- wyższe marke-

ting i zarządzanie, lub ekonomiczne, znajo-
mość języka angielskiego biegła, mile widzia-
ny język niemiecki lub francuski, prawo jazdy 
kat. B, doświadczenie w pracy z klientem 
zagranicznym, 

• inżynier budowlany- wyższe, uprawnienia 
budowlane, znajomość przepisów dotyczą-
cych zamówień publicznych, 

• zootechnik – wyższe kierunkowe, 
• specjalista d/s sprzedaży- wyższe, średnie, 

znajomość j. francuskiego, 
• menadżer projektów wyższe techniczne, 

staż min. 2 lata, 
• menadżer procesów logistycznych, wyż-

sze, (specjalność logistyka), prawo jazdy kat. 
B, znajomość j. angielskiego, 

• projektant- staż min, 1 rok. wyższe tech-
niczne, znajomość aparatury energetycznej, 

• informatyk-wyższe ,średnie kierunkowe, 
• inżynier instalacji sanitarnych, 
• kierowca B, C- uprawnienia na przewóz 

rzeczy, biegła znajomość języka ukraińskie-
go, wykształcenie średnie, wyjazdy na teren 
kraju i Ukrainy, 

• architekt- wyższe kierunkowe, 
• specjalista d/s eksportu- wyższe marke-

Zakupy w Straży Pożarnej
Łódź hybrydowa i podnośnik hydrauliczny w tym roku trafią do Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach. Właśnie został ogłoszony na nie przetarg. Pieniądze 
na zakup nowego sprzętu pochodzą z INTERREG IIIA oraz z budżetu powiatu.

– Obecny podnośnik ma ponad dwanaście lat. Jego wymiana jest potrzebna, bo w czasie 
akcji stary sprzęt może zawieść. W działaniach ratowniczych bardzo ważny jest niezawodny 
sprzęt – mówi st. kpt. Ryszard 
Gałdzewicz z KP PSP w Sejnach. 
– Natomiast łódź hybrydowa uła-
twi niesienie pomocy na akwe-
nach wodnych.

W ubiegłym roku sejneńska 
Straż Pożarna kupiła, również z 
funduszy unijnych, m.in. cięż-
ki samochód gaśniczy MAN za 
sumę 192 tys. euro. Zakończono 
też budowę Powiatowego Cen-
trum Powiadamiania Ratunko-
wego i uruchomiono jeden nu-
mer alarmowy 112. (mp)

Wypalanie traw przynosi niepowetowane 
straty w środowisku przyrodniczym. Wysoka 
temperatura powstająca podczas spalania 
powoduje nadmierne nagrzewanie się gór-
nych warstw gleby. Giną liczne drobnoustroje 
glebowe uczestniczące w procesie rozkładu 
i mineralizacji. Wiele zwierząt, nie mając 
możliwości ucieczki pali się żywcem. Znisz-
czeniu ulegają tzw. naturalne miodowniki dla 
pszczół. Giną owady i ich formy przetrwalni-
kowe, ptaki, ich gniazda i lęgi, żaby, ślimaki, 
a także mieszkańcy podziemnych nor: krety, 
nornice oraz inne zwierzęta. Zniszczenie fau-
ny i flory powoduje zachwianie tak istotnej w 
przyrodzie równowagi ekologicznej.

Naruszeniu ulega też struktura gleby, 
wskutek czego m.in. zmniejszeniu ulega zdol-
ność retencji wodnej gleby, niemożliwe staje 
się właściwe napowietrzanie gleby. Wypala-
nie traw pozbawia glebę możliwości wzbo-
gacania w materię organiczną i oczyszczania 
z herbicydów i pestycydów. Wypalanie traw 
nie użyźnia gleby, a przywrócenie właściwego 
stanu powierzchni ziemi jest skomplikowane 

i wymaga często pracy wielu pokoleń leśni-
ków i rolników.

Wypalanie traw często kończy się nie-
kontrolowanym rozprzestrzenianiem ognia. 
Chociaż po zimie gleba jest wilgotna, to wy-
schnięte trawy w połączeniu ze zmiennymi 
wiatrami powodują, że ogień dociera nieraz, 
wbrew intencjom podpalaczy, do zabudo-
wań gospodarskich i obszarów leśnych oraz 
do terenów o szczególnie cennych walo-
rach przyrodniczych (parków narodowych 
i krajobrazowych, rezerwatów przyrody, ob-
szarów chronionego krajobrazu i użytków 
ekologicznych).

Tylko w 2003 r. na terenie województwa 
podlaskiego interwencja straży pożarnej była 
konieczna w 1831 przypadkach. W trakcie 
tych pożarów zginęła 1 osoba, a dwie zostały 
ciężko ranne. Pamiętać również należy, że 
siły i środki straży pożarnej uczestniczące w 
gaszeniu pożarów traw mogą być w tym sa-
mym momencie bardziej potrzebne w innym 
miejscu. (tekst sporządzono na podstawie 
apelu Strażaków z woj. podlaskiego)

Sezon na trawę
Podlascy strażacy apelują, by nie wypalać traw. Choć w naszym regionie nie jest to 

już tak bardzo popularne, w innych częściach województwa jest z tego powodu sporo 
kłopotów. Często to młodzi bawią się zapałkami. Wystarczy chwila nieuwagi i...

06  maja 2006 r. (sobota)  godz. 13.00
„Pomorzanka” –  „Dąb” Dąbrowa Białosto-
cka

13-14 maja 2006 r. (  )  godz.
„Pogranicze” –  „Pomorzanka” Sejny

21 maja 2006 r. (niedziela)  godz. 13.00
„Pomorzanka” – „Mlekovita” Wys. Mazo-
wieckie

27 maja 2006 r. (sobota)  godz. 14.00
„Wigry” Suwałki – „Pomorzanka”

03 czerwca 2006 r. (sobota)  godz. 13.00
„Pomorzanka” –  „Polonia” Raczki

10 czerwca 2006 r. (sobota)  godz. 13.00
„Pomorzanka” Sejny – „Sokół” Sokółka

18 czerwca 2006 r. (niedz.)  godz. 13.00
„Eurocentr” Suchowola – „Pomorzanka” 

TERMNARZ MECZÓW PIŁKARSKICH
DRUŻYNY ŻAKÓW

WIOSNA  2006
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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 miesz-
kania do wynajęcia, tel. 602 894 027 
(po 16.00).

• Sprzedam mieszkanie 70 m2, 3 pokoje 
i kuchnia z jadalnią; tel. 087 516-52-57, 0 
695 763 433

• Sprzedam mieszkanie 68 m2, 3 pokoje 
+ kuchnia, dodatkowo do sprzedania garaż 
oraz budynek gospodarczy; tel. 087 516-43-
46, 0 665 755 267.

• Skup ślimaka winniczka od 1-go maja. 
Ślimaki powyżej 3 cm średnicy. Cena: 1 zł/kg. 
Sejny, ul. Niecała 7, tel. 087 516-23-96.

• Sprzedam monitor firmy Samsung, mo-
del Samtron 55e, 15” – cena do uzgodnienia, 
tel. 0-512-445-229

• Sprzedam samochód polonez 1,6 (’88 
rocznik), bardzo tanio; tel.0 663 472 892.

Straż Pożarna

Wieści Sejneńskie
Nr 5/2006

Adres redakcji: ul. �-go Maja �7, 
�6-500  Sejny,  tel.  087  5�6-22-00  w.  5, 
e-mail: wiesci@sejny.home.pl

Zespół redakcyjny: 
Marta Palewicz – red. nacz. 
(tel. 66� 654 432), 
Krzysztof Palewicz, Jan Lupo – DTP

Wydawca: Ośrodek Kultury, 
ul. �-go Maja �7, �6-500 Sejny
Druk: Drukarnia  „Helios”, �6-400 Suwałki, 
ul. Piaskowa 4, tel. 087 566-78-02

Kronika policyjna
31.03 Wypadek w lesie
Oddział  leśny Wigrańce.  Podczas  prac 

leśnych jedną z osób, mieszkańca Zaleskich, 
uderzył konar opadającego drzewa. Poszko-
dowany stracił przytomność. Skończyło się 
na szczęście tylko na obrażeniach głowy.

21.03 – 10.04 Nie kupuj kota w worku
Sejny. Poszkodowana zamówiła na aukcji 

internetowej  Allegro  telefon  komórkowy, 
wpłaciła na podane konto 400 zł i... Do dziś 
nie otrzymała przesyłki. Podobne zdarzenie 
miało miejsce pod koniec marca. Kupując na 
aukcjach  internetowych,  bezpieczniej  jest 
płacić przy odbiorze zakupionego towaru. 
Obecnie  poczta  umożliwia  sprawdzenie 
zawartości  przesyłki  przed  jej  odbiorem. 
Trzeba również obowiązkowo zawiadomić 
administratora aukcji internetowej o takim 
zdarzeniu – on podejmie odpowiednie kroki 
w celu wyjaśnienia tej sprawy. Więcej o tym, 
jak się ustrzec podobnych sytuacji, w kolej-
nym wydaniu Wieści.

11.04 Kłusownicy
Kukle. Na rzece Kunisianka Straż Ryba-

cka zatrzymała dwóch wędkarzy, nielegal-
nie poławiających ryby. Sprawa jest o tyle 
poważna, ponieważ złowili �6 szczupaków, 
które mają tarło i tym samym są objęte obo-
wiązkowym okresem ochronnym.

Głuszyn. Tego samego dnia na jeziorze 
Głuche zatrzymano kłusownika, który zło-
wił  22  szczupaki.  Na  tym  samym  jeziorze 
(tym razem od strony wsi Jeziorki) dwa dni 
później  zatrzymano  kolejnych „wędkarzy” 
ze szczupakami.

11.04 – 13.04 Włamanie
Jegliniec.  Nieznani  sprawcy  dostali  się 

przez  okno  do  domku  letniskowego,  sto-
jącego  na  uboczu.  Nie  wynieśli  żadnych 
przedmiotów. To  już  kolejne  włamanie  w 
tym roku do domków letniskowych na na-
szym terenie.

17-18.04 Noc „fanów” motoryzacji
Nieznani sprawcy skradli ze stojącego na 

ul. Zawadzkiego radioodtwarzacz samocho-
dowy o wartości 200 zł.

Tej samej nocy ktoś zarysował karoserię 
stojących  na  parkingu  osiedlowym  samo-
chodów:  Mercedesa  (na  kwotę  �000  zł)  i 
Audi 80 (�000 zł).

Na podwójnym gazie
W okresie 30.03 – 2�.04 policja zatrzy-

mała �3 nietrzeźwych kierowców. Najwięcej, 
bo 2,77 promila miał kierowca samochodu 
osobowego, skontrolowany 7. kwietnia.

26.04 O narkotykach i nie tylko...
Sejny, Puńsk. Tego dnia sejneńska poli-

cja  zaplanowała  spotkanie  z  młodzieżą  ze 
szkół średnich z naszego powiatu, poświę-
cone  problemom  narkomanii. Terapeutka 
z suwalskiej  Poradni  Leczenia  Uzależnień 
od Substancji Psychoaktywnych porozma-
wia z młodzieżą m.in. na temat szkodliwości 
i przyczyn sięgania po środki psychoaktyw-
ne, natomiast policjanci poinformują o ka-
rach za posiadanie i używanie narkotyków, 
powiedzą  gdzie  szukać  pomocy  oraz  jak 
reagować w sytuacjach kryzysowych. Spot-
kanie finansowane będzie przez Starostwo 
Powiatowe.

W okresie od 3�.03 do 2�.04 Straż Pożar-
na miała ponad 30 interwencji.

31.03 – 21.04 Podtopienia
W wyniku roztopów podtopione zostały 

budynki m.in. w Gibach (szkoła) , Sejnach na 
ul. E. Plater, ul. Zawadzkiego i ul. Łąkowej, 
Puńsku, Półkotach.

01.04 – 12.04 Wielkanocna pomoc
Caritas  wspólnie  ze  Strażakami  rozwo-

ził przedświąteczne paczki dla najbardziej 
potrzebujących osób. W ciągu kilku dni roz-
wieźli w sumie prawie 300 paczek. W trakcie 
Wielkanocnej  zbiórki  żywności  udało  się 
zebrać  w  Sejnach  około  �  tony  żywności. 
Przeważnie były to produkty trwałe: mąka, 
cukier, konserwy.

04.04 Martwe ptaki
Zgłoszono  martwą  kawkę,  zaczepioną 

na linii elektrycznej. Kilka dni później (08.04) 
nad  rzeką  Marychą  znaleziono  martwego 
łabędzia. W obu wypadkach straż zabezpie-
czała teren zdarzenia.

07.04 Stłuczka
W Ogrodnikach doszło do stłuczki samocho-

dów osobowych. Nikomu nic się nie stało.

09.04 Pożar traw
Dzień wcześniej na ul. Zawadzkiego za-

palił się śmietnik blokowy. O wiele groźniej 
wyglądał pożar 3 ha suchej trawy w Pomo-
rzu. Zagrożone były drewniane budynki go-
spodarstwa rolnego oraz �0 ha 30-letniego 
lasu  sosnowego.  Dojazd  do  miejsca  akcji 
znacznie  utrudniały  wiosenne  roztopy.  Po 
dogaszeniu  pogorzeliska  jednostka  OSP 
Berżniki przez dwie godziny obserwowała 
teren.  Silny  wiatr  oraz  sprzyjające  rozgo-
rzeniu  podłoże  (torf )  mogłoby  ponownie 
wywołać pożar.

10.04 Chory na młodość
Tego  dnia  wpłynęło  zawiadomienie  o 

chorym ptaku na placu zabaw w Sejnach. 
Po  przebadaniu  ptaka,  lekarz  weterynarii 
stwierdził  iż  podejrzany  gołąb  nie  jest  w 
żadnym wypadku chory. To po prostu młody 
osobnik, nie potrafiący jeszcze fruwać.

12.04 Bocian, który nie odleciał...
Dusznica. Od kilku dni właściciel pose-

sji obserwował pobliskie gniazdo bocianie. 
W końcu swoje wątpliwości zgłosił patrolu-
jącym okolicę strażnikom granicznym. Oni 
z  kolei  powiadomili  straż  pożarną.  Co  się 
okazało? W gnieździe znajdował się martwy 
już od dłuższego czasu bocian.

12.04 Pechowy dzień na drogach
Kierowca Opla Omegi wyjechał z drogi 

podporządkowanej,  nie  zachowując  przy 
tym  podstawowych  zasad  bezpieczeń-
stwa ruchu. Jadący prawidłowo samochód 
uderzył  w  przód  Opla.  Samochody  uległy 
znacznemu zniszczeniu. Ludziom nic się nie 
stało.

Tego samego dnia w pobliżu Krasnopo-
la zderzyła się Łada z Polonezem. Jadący z 
nadmierną prędkością Polonez najechał na 
tył Łady, która zamierzała skręcić w prawo z 
głównej drogi. Ranne zostały dwie pasażerki 
Poloneza. Odwieziono je na obserwację do 
szpitala. Jedna z nich skarżyła się na ból gło-
wy, druga miała mocno stłuczone nogi.

13.04 Jakby stłuczek było mało...
Na  ul.  22-go  lipca  jadące  z  nadmierną 

prędkością Audi najechało na tył Fiata Uno. 
Nikomu nic się nie stało.

16.04 Sucha trawa
Krasnopol. Spłonęło około 0,5 ha suchej 

trawy.  Nie  wyklucza  się  podpalenia  przez 
młodych. Podobna sytuacja miała miejsce 
20.04. Z tym, ze w tym przypadku zagrożone 
pożarem były drewniane budynki gospodar-
stwa rolnego.

21.04 Wymuszenie pierwszeństwa
Audi, prowadzone przez obywatela Litwy 

wjechało w wymuszającego pierwszeństwo 
Żuka. Nikt nie odniósł obrażeń.

Policja radzi:
Jak ustrzec się oszustów na aukcjach 

internetowych?

• Uważaj na „super okazje”. Nie zawsze 
to co widoczne jest na zdjęciu musi być ta-
kie samo w rzeczywistości, lub nabyte przez 
sprzedawcę w sposób legalny;

• Jeśli chcesz wziąć udział w aukcji inter-
netowej, sprawdź wiarygodność sprzedawcy, 
jego poprzednie aukcje oraz opinie kupują-
cych na jego temat;

• Jeśli licytujesz w aukcji internetowej po-
czekaj do zakończenia aukcji, nim przelejesz 
pieniądze sprzedawcy. Sprawdź, czy sprze-
dawca umożliwia opłatę przy odbiorze – to 
również świadczy o jego wiarygodności. 

• Jeśli dostałeś maila z informacją o wy-
graniu aukcji, sprawdź dokładnie, czy wiado-
mość pochodzi od rzeczywistego sprzedaw-
cy, zwłaszcza, gdy podany w niej jest numer 
konta, na który masz przelać należność. Gdy 
masz wątpliwości, nawiąż korespondencję ze 
sprzedającym;

• Chroń swoje dane osobowe i hasła dostę-
powe. Nie wysyłaj nikomu kserokopii swoich 
dokumentów oraz nie podawaj haseł;

• Pamiętaj, że zawsze w razie jakich-
kolwiek wątpliwości możesz skontakto-
wać się z obsługą portalu aukcyjnego. 
Gdy już padłeś ofiarą przestępstwa: 

• Poinformuj jak najszybciej administra-
torów ds. bezpieczeństwa danego serwisu;

• Zachowaj wszystkie dokumenty związa-
ne z transakcją tj. dowód przelewu na konto 
bankowe, korespondencję mailową itp.;

• Zgłoś się wraz z powyższymi doku-
mentami do najbliższej w Twoim miejscu 
zamieszkania jednostki Policji.

* * *
W tym kwartale,  w porównaniu z pierw-

szym kwartałem 2005, straż odnotowała lek-
ki wzrost interwencji na terenie powiatu. W 
gminie Giby zanotowano �00 procentowy 
wzrost  (z  6  do  �2  interwencji). W  gminie 
Puńsk odnotowano 8 zdarzeń, czyli o 2 in-
terwencje  więcej  w  porównaniu  z  rokiem 
ubiegłym. W gminie Krasnopol było �4 in-
terwencji – o 2 zdarzenia więcej niż w 2005 
r.  W gminie Sejny było �0 zdarzeń – o dwa 
więcej.  W mieście Sejny były 43 interwencje 
– w ubiegłym roku 25.

ting i zarządzanie, znajomość j. angielskiego, 
litewskiego i rosyjskiego, 

• kierownik sklepu- staż, 
• sprzedawca- kasy fiskalne, staż w handlu, 
• kierowca kat. B, C, 
• inspektor BHP, 
• elektromechanik samochodowy- do-

świadczenie, 
• finansista analityk- wyższe kierunkowe, 

staż na w/w stanowisku, 
• sprzedawca- minimum sanitarne, kasy 

fiskalne, staż w handlu, 
• kierowca samochodu ciężarowego- upraw-

nienia na przewóz rzeczy, 
• fryzjer- zawodowe kierunkowe, 
• pracownik produkcji drzewnej- operator 

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

min. 2 lata, 
• operator wózka widłowego- uprawnienia, 
• magazynier- doświadczenie, uprawnienia 

na wózek widłowy, obsługa komputera, 
• kierownik salonu samochodowego- śred-

nie techniczne kierunkowe, doświadczenie 
na stanowisku, obsługa komputera, 

• operator koparki jedno naczyniowej- 
uprawnienia, 

• ciastkarz, pakowacz, dekorator- zawodowe, 
• operator wytłaczarek- doświadczenie, 
• fryzjer, 
• robotnik budowlany, 

• robotnik drogowy, 
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Sejneńskie 
wydawnictwa

Dużo  się  dzieje  na  sejneńskim  rynku  wydawniczym.  Za  sprawą  m.in. Wy-
dawnictwa „Pogranicze”, Wydawnictwa „Aušra” oraz zdolnych i aktywnych ludzi. 
Dlatego zdecydowaliśmy się część miejsca w „Wieściach” poświęcić wydawanym 
w naszym regionie książkom, czasopismom.

Właśnie ukazał się nowy numer dwujęzycznej „Gaładusi”. Czekamy też na 
„Almanach Sejneński”, którego publikację zapowiedziano na wiosnę.

Gaładuś
(bezpłatne)

W numerze m.in.:
• teksty młodych z konkursu „Teraz mój powiat”;
• przedruk z „Płomyczka” artykułu  z�938 roku, 
  o tym jak informowano małe polskie dzieci o Litwie;
• ciekawy tekst historyczny o Obławie Augustowskiej;
• kolorowa wkładka i tekst o Dworku w Krasnogrudzie;
• przeczytamy też o początkach niepodległości Litwy.


