
wrzesień 2022

Nowa remiza dla strażaków ochotni-
ków wraz z nowoczesnym wyposażeniem, 
dziesiątki kilometrów dróg, świetlice, dzięki 
którym mieszkańcy będą mieli gdzie spoty-
kać się, integrować i rozwijać zainteresowa-
nia. To inwestycje, na które czekali wszyscy 
kilkadziesiąt lat. Dzięki pracy włodarza oraz 
pomocy i wsparciu samorządowców i par-
lamentarzystów udało się je zrealizować 
i już na zawsze odmienią codzienne życie 
mieszkańców. Ale to  nie koniec, bo gmina 
wciąż ma wiele planów na przyszłość.

Uroczystości rocznicy Obławy Augustowskiej to wielkie święto w gminie Giby. Tradycyjnie, w trzecią niedzielę lipca, 
obchodzono 77. rocznicę pomordowanych bohaterów. 

W ramach programu Zdalna Szkoła gmina pozyskała 60 
nowych urządzeń, zaś przeprowadzona reforma oświaty 
pozwoliła na ograniczenie wydatków publicznych o 1,5 mln zł.

Dzięki pozyskanym pieniądzom z Ministerstwa 
Cyfryzacji, bez wkładu własnego, gmina Giby będzie 
miała nową serwerownię i sprzęt komputerowy. 

Do gminy powrócił Gminny Ośrodek Kultury i uroczystości, pozwalają-
ce mieszkańcom się integrować. Wspólnie świętowali np. 100 urodziny pana 
Olszewskiego, a które swoją obecnością zaszczycił premier Morawiecki.

Obiekt będzie służył mieszkańcom Głębokiego Brodu, Frącek, Tartaczyska, 
Sarnetek, Okółka, Dworczyska oraz innych okolicznych sołectw. 

62 tys. zł - tyle trafi do gminy Giby dofinansowania na remonty 
dróg wyeksploatowanych podczas kryzysu migracyjnego 
na granicy polsko-białoruskiej.

Gmina Giby z Polskiego Ładu otrzymała 5,7 mln 
złotych, dzięki czemu przybędzie kilka kilometrów 
dróg, w tym 4 km ścieżki pieszo-rowerowej.
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P
ieniądze na bu-
dowę remizy 
gmi na pozyskała 
jesienią 2020 
roku z programu 
W s p ó ł p r a c y  

Transgranicznej Polska-Litwa 
2014-2020. W uzyskaniu dofi-
nansowania gminie pomógł za-
pis o utworzeniu przy remizie 
izolatorium. W czasie pandemii 
był istotnym argumentem. 

Przedsięwzięcie pochło-
nęło ponad dwa miliony złotych. 
Gmina do inwestycji musiała do-
łożyć wkład własny w wysoko-
ści 15 procent. Na ten cel samo-
rząd zdołał pozyskać jeszcze 300 
tysięcy złotych z Rządowego 
Programu Inwestycji Lokalnych, 
co pozwoliło całkowicie zmini-
malizować koszty gminy. Rok 
temu odbyło się uroczyste pod-
pisanie i wkopanie aktu erekcyj-
nego pod budowę obiektu.  

W tym roku zaś, druho-
wie mogą cieszyć się zbudo-
waną, nowoczesną remizą 
z izolatoriami, salą spotkań, 
zapleczem sanitarnym, gara-
żami. Co więcej, w garażu bę-
dzie stał nowy wóz ratowni-

czy z pełnym wyposażeniem.  
Dodatkowo gmina zakupiła 

wiele potrzebnych sprzętów. 
Strażacy mają do dyspozycji 
m.in. kombinezony przeciwche-
miczne, narzędzia hydrauliczne 
do cięcia, potrzebne do wydoby-

wania poszkodowanych w wy-
padkach drogowych, czy na-
mioty ratownicze z pełnym 
oświetleniem.  

- Myślę, że jest to jeden 
z najlepiej wyposażonych 
obiektów, jeżeli chodzi o straż-
nice OSP w powiecie sejneń-
skim, a na pewno najnowszy - 
mówił Robert Bagiński, wójt 
gminy Giby, podczas uroczy-
stego otwarcia. 

W najbliższym czasie pla-
nowany jest zakup do OSP 
w Gibach łodzi i przyczepy pod-
łodziowej.  

Dzięki wsparciu Komen-
danta Wojewódzkiego PSP 
w remizie pojawił się też nowy 
quad. Maszyna będzie służyć 
druhom w dotarciu do zdarzeń 
w trudno dostępnych miej-
scach, do pożarów lasów itp., 
ale też do holowania łódki, któ-
rej nabycie jest zaplanowane.

GMINA GIBY2

Quad, który również trafił do OSP Giby, będzie służyć druhom 
w dotarciu do zdarzeń w trudno dostępnych miejscach.

Nowa remiza oficjalnie otwarta. 
Druhowie mają powody do radości
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Na ten moment mieszkańcy Gib czekali aż 30 lat. W sobotę, 23 lipca 2022 roku, oficjalnie zaprezentowano i otwarto 
nową, w pełni wyposażoną remizę OSP w Gibach, która odmieni życie nie tylko strażaków ochotników.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, zaproszeni goście, strażacy oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy.
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Szybko rozkładalny namiot NSR z wyposażeniem to również 
zakup, dzięki wsparciu z programu Interreg. Kosztował prawie 
75 tys. zł, z czego 90 proc. stanowiła dotacja.

FO
T.

 G
M

IN
A 

GI
BY

Oficjalnemu otwarciu towarzyszyło symboliczne przecięcie wstęgi, do którego zaproszono przybyłych gości. Wśród nich byli m.in. 
partnerzy projektu - przedstawiciele Straży Pożarnej w Kownie.

W lipcu 2021 roku miała miejsce uroczystość wkopania pamiąt-
kowego dokumentu pod budowę nowej siedziby gibiańskiej 
OSP.  Wśród obecnych byli m.in. wiceminister Adam 
Andruszkiewicz oraz radny wojewódzki Waldemar Kwaterski.
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Już w kwietniu tego roku w ramach projektu strażacy zakupili 
nowy wóz bojowy.

FO
T.

 G
M

IN
A 

GI
BY



3GMINA GIBY

C
zęść jezdni była 
żwirowa, na  
niektórych fra -
gmentach zo-
stały tylko re -
sztki asfaltu. 

Mieszkańcy Zelwy, koło Gib,  
codziennie musieli pokonywać 
drogę do pracy czy szkoły 
w trudnych warunkach. Teraz 
się to zmienia. Mają nowe asfal-
towe i przede wszystkim  bar-
dzo bezpieczne drogi. 

- Państwo czekaliście wiele 
lat na utwardzoną drogę, mam 
nadzieję, że dzięki staraniom 
wój  ta, starosty przy pomocy rzą -

du uda się kolejne kilometry zro-
bić w przyszłości tak, aby Zelwa 
miała już twarde połączenie z Gi-
bami i resztą części Sejneńszczy-
zny - mówił  Dariusz Piontko -
wski, wiceminister edukacji, po -
d czas uroczystego otwarcia, któ -
re odbyło się 31 lipca 2022 roku. 

Teraz mieszkańcy cieszą się 
z prawie trzech kilometrów dróg. 
Kosztowały one trzy miliony zło-
tych. To efekt współpracy samo-
rządowców z gminy Giby i po-
wiatu sejneńskiego. Pieniądze 
na inwestycje pochodziły ze 
środków obu samorządów, ale 
także z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych, Rządo-
wego Funduszu Rozwoju Dróg 
oraz Nadleśnictwa Pomorze. 

- Jest to wsparcie na tyle 
istotne, że pozwoliło nam zre-
alizować, początkowo zakła-
dane kilkaset metrów, a finalnie 
dało to nam 3 kilometry - pod-
kreślał Maciej Plesiewicz, sta-
rosta sejneński. 

- Dzisiaj wszystkie drogi 
prowadzą do Zelwy, to piękna 
i długo wyczekiwana inwesty-
cja - dodawał Robert Bagiński, 
wójt Gib. 

Warto podkreślić, że duży 
wkład mieli również miesz-

kańcy, bo praktycznie wszy-
scy nieodpłatnie przekazali 
swoje grunty na poszerzenie 
jezdni. 

Zelwa ma jeszcze jeden 
powód do świętowania. Miesz-
kańcy mają nową świetlicę, 
która powstała w budynku 
po szkole podstawowej.  

Już zawiązało się przy niej 
nowe koło gospodyń wiejskich. 
Świetlica kosztowała 250 ty-
sięcy złotych. Tu także zna-
czący wkład mieli mieszkańcy, 
bo zdecydowaną większość 
prac remontowych wykonali 
właśnie oni.

Bezpieczne drogi ułatwią codzienne życie
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To było wielkie wydarzenie dla mieszkańców Zelwy w powiecie sejneńskim. Na nowe nawierzchnie czekali 
tam kilkadziesiąt lat. Teraz mogą jeździć bezpiecznymi i komfortowymi gminnymi i powiatowymi drogami. 
Mają także nową świetlicę, w której będą mogli się spotykać i integrować.

Nie zabrakło tradycyjnego przecięcia wstęgi, któremu towarzyszyli znamienici goście, m.in.  Dariusz Piontkowski, wiceminister 
edukacji czy poseł Kazimierz Gwiazdowski, a także samorządowcy.
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Na pikniku było wiele atrakcji. Zgromadzonym czas umila-
ła muzyka na żywo, a także poczęstunek, który przygotowały 
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Pogorzelca oraz Koła 
Gospodyń Wiejskich z Zelwy.
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Wydarzenie uświetniły przemówienia.  Głos zabrał m.in. 
Dariusz Piontkowski, wiceminister edukacji.
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Oficjalne otwarcie świetlicy. Obiekt ma służyć mieszkańcom i ich potrzebom, ma być miejscem wydarzeń kulturalnych i warszta-
tów dla dzieci, gdzie pomaga się w nauce, organizuje wolny czas i rozwija zainteresowania. 
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Wydarzeniom towarzyszył także piknik rodzinny, na który 
przybyło prawie pół tysiąca mieszkańców.
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D
okładnie 12 
lipca 1945 roku 
ponad 45 ty-
sięcy sowiec-
kich żołnierzy 
szukało pol-

skich patriotów. Przeczesywali 
lasy, podwórka, wchodzili 
do domów. Wszyscy podej-
rzani o przynależność do Armii 
Krajowej zostali aresztowani. 
Sowiecka zbrodnia dotknęła 
mieszkańców powiatów augu-
stowskiego, suwalskiego, so-
kólskiego i sejneńskiego. W su-
mie zatrzymano 7 tysięcy osób.  

- Moja mama była naocz-
nym świadkiem tego, co działo 
się 77 lat temu. Zabrali jej brata 
i szwagra. Mama do końca ży-
cia, a zmarła w wieku 93 lat, li-
czyła, że czegoś się dowie 
o bracie. Niestety, nie docze-
kała się. Ona twierdziła, że 
ofiary musiały być wywożone 
gdzieś niedaleko, bo ci, co wi-
dzieli wywózki, opowiadali, że 
samochody jechały pełne ludzi 
i za chwilę puste wracały - opo-
wiadała Janina Kłoczko z Au-
gustowa, która od lat przyjeż-
dża na uroczystości do Gib.  

Polscy patrioci byli brutal-
nie przesłuchiwani i bici, 
a po wielu ślad zaginął. Znane 
są nazwiska prawie 600 ofiar 
Obławy Augustowskiej. Histo-
rycy twierdzą, że może być ich 
znacznie więcej, nawet dwa ty-
siące. Do dziś nie wiadomo, 
gdzie dokładnie zostali zamor-
dowani i gdzie spoczywają ich 
szczątki. 

- Wykonawcy zbrodni na-
kazali rodzinom zamordowa-
nych milczeć. Musieli zapo-
mnieć ich nazwiska, nie mieli 
żadnych możliwości poznać, 
gdzie są ich groby. Dziś jeste-
śmy w lepszej sytuacji. Nikt nie 
każe nam zakłamywać historii 
czy milczeć o ofiarach Obławy 
Augustowskiej - mówił w Gi-
bach Krzysztof Jurgiel, poseł 
do Parlamentu Europejskiego. 

Dla uczczenia pamięci 
ofiar Obławy Augustowskiej 

w 1987 roku w Gibach powstał 
pomnik projektu Andrzeja 
Strumiłły. W jego sąsiedztwie 
na tzw. Wzgórzu Krzyży naj-
pierw ustawiono wysoki, 
drewniany krzyż, a później 643 
małe krzyże. Od ponad 30 lat 
gmina Giby organizuje w tym 
miejscu, w trzecią niedzielę 
lipca uroczystości upamiętnia-
jące ofiary sowieckiej zbrodni. 

- Gromadzimy się w Gi-
bach od wielu lat. Stały się one 
świadectwem, kolebką, gdzie 

powstał pierwszy pomnik upa-
miętniający ofiary Obławy Au-
gustowskiej. Pragnę zadekla-
rować, że dopóki starczy nam 
sił i będziemy mogli, będziemy 
przekazywali tę bolesną 
prawdę, historię o tym strasz-
nym wydarzeniu, które miało 
miejsce 77 lat temu. My o ofia-
rach zawsze pamiętamy i bę-
dziemy pamiętać - mówił pod-
czas niedzielnych uroczystości 
Robert Bagiński, wójt gminy 
Giby.  

Obchody 77. rocznicy 
Obławy Augustowskiej w Gi-
bach rozpoczęły się już w pią-
tek, 15 lipca br. Mieszkańcy 
spotkali się na wieczornicy, 
gdzie połączyli się z Polonią 
w Chicago, która od kilku lat 
w swoim mieście rozpo-
wszechnia wiedzę o obławie.  

W sobotę ponad 60 osób 
z Litwy i całej Polski wzięło 
udział w rajdzie rowerowym 
śladami ofiar Obławy Augu-
stowskiej.  

Z kolei w niedzielę, 17 lipca 
br., na Wzgórzu Krzyży spo-
tkały się rodziny ofiar, miesz-
kańcy, samorządowcy, parla-
mentarzyści, by wspólnie upa-
miętnić bohaterów, po których 
ślad zaginął. Podczas uroczy-
stości zostały odczytane listy, 
które przekazali: prezydent 
Andrzej Duda, premier Mate-
usz Morawiecki, Adam An-
druszkiewicz, sekretarz stanu 
w kancelarii premiera, oraz 
marszałek Artur Kosicki.

Kolejny raz oddali hołd pomordowanym
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Samorząd gminy Giby z miejscową parafią od ponad 30 lat, w trzecią niedzielę lipca, wspólnie z mieszkańcami, 
spotyka się na Wzgórzu Krzyży, aby uczcić pamięć tych, którzy 77 lat temu zostali wywiezieni z domów i nie 
wrócili do dzisiaj. W Obławie Augustowskiej zginęło ponad 100 mieszkańców obecnej gminy Giby.

Na tej ważnej uroczystości zgromadzili się nie tylko mieszkańcy, ale i licznie przybyli samorzą-
dowcy, posłowie, przedstawiciele wojewody, Urzędu Marszałkowskiego.
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Mieszkańcy w piątek, 15 lipca br. spotkali się na wieczornicy, podczas której połączyli się online 
z Polonią w Chicago. Na scenie zaś wystąpił Grzegorz Kucharzewski.
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Spotkanie swoją obecnością zaszczycił Krzysztof Jurgiel, poseł 
do Parlamentu Europejskiego.
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Rajd Rowerowy Śladami Ofiar Obławy Augustowskiej odbył się w sobotę, 16 lipca tego roku. 
Wzięło w nim udział ponad 60 osób.
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P
ierwsza, to bu-
dowa sieci dróg 
ze ścieżkami ro-
w e r o w y m i  
w Kuklach 
za ponad 7 mi-

lionów złotych. Druga, to mo-
dernizacja budynku ośrodka 
zdrowia w Gibach, gdzie samo 
dofinansowanie przekracza 8 
milionów złotych. Inwestycji 
o tak dużej wartości w gminie 
Giby nie było od ponad 30 lat. 

Z II edycji Rządowego Fun-
duszu - Polski Ład samorząd 
otrzymał 8 milionów 100 ty-
sięcy złotych. Dzięki temu bu-
dynek ośrodka zdrowia „uro-
śnie” o jedno piętro i przejdzie 
gruntowny remont.  

Modernizację przejdzie też 
kotłownia. Docelowo będzie 
mogła spalać biomasę, 
a zmiany pozwolą na utworze-
nie sieci grzewczej, do której 
podłączone zostaną gminne 
budynki, w tym szkoła. Z gmin-
nej kotłowni będzie można 
ogrzewać również pobliskie bu-

dynki mieszkalne. To ważne 
w obliczu rosnących cen opału. 
W efekcie Giby będą miały eko-
logiczną sieć ciepłowniczą. 

 W planie jest też zagospo-
darowanie terenu przy ośrodku 
z rozbudową i wymianą oświe-
tlenia w Gibach, Dziemianówce 
i Gibasówce, na oszczędne 
LED-owe. Inwestycja zmieni 
oblicze centrum Gib. 

Zmiany widać już w Ku-
klach. Z końcem maja tego roku 
Robert Bagiński, wójt gminy 
Giby, podpisał umowę na prze-
budowę sieci miejscowych 
dróg w Kuklach. Zadanie po-
chłonie 7 milionów złotych. 
W rezultacie gminie przybędzie 
kilka kilometrów nowych, 
utwardzonych jezdni, w tym 
cztery kilometry ścieżki rowe-
rowo-pieszej. Nie byłoby tego, 
gdyby nie sześć milionów zło-
tych, które samorząd pozyskał 
z Programu Inwestycji Strate-
gicznych Polskiego Ładu. Po-
mocą i wsparciem służył w tej 
sprawie Adam Andruszkie-

wicz, wiceminister w Kancela-
rii Premiera Rady Ministrów. 
Przedsięwzięcie wspierali też 
radni, sołtysi i mieszkańcy. 
W starania o inwestycję szcze-
gólnie zaangażowała się wraz 
z małżonkiem Małgorzata An-
drejczyk, radna i sołtys Kukli. 

 To jednak nie wszystko. 
W lipcu tego roku gmina otrzy-
mała prawie 2 miliony złotych 
rządowego dofinansowania 
na przebudowę drogi Wier-
śnianka - Giby. Samorząd cieszą 
również dofinansowania, które 
otrzymuje powiat sejneński. 
Chodzi o 5,5 miliona na inwe-
stycje drogowe Berżniki – Bier-
żałowce – Giby na odcinku 
o długości około 3,6 km oraz 
Wysoki Most - Sarnetki - Frącki 
na odcinku o długości ok. 1 km. 
Robert Bagiński, wójt gminy 
Giby silnie zabiegał, aby powia-
towe drogi z terenu gminy Giby 
znalazły się w złożonych wnio-
skach. Gibiański samorząd za-
deklarował też wkład w ich re-
alizację.

Dwie duże inwestycje odmienią gminę
Ostatnie budowy dróg, ulic, świetlic i remizy to zaledwie preludium do nadchodzących inwestycji w gminie Giby.  
Za sprawą dofinansowania z rządowych programów, samorząd czekają dwie, historycznie ogromne przedsięwzię-
cia, które na pewno przyczynią się do polepszenia życia mieszkańców.

Od lewej: Poseł Kazimierz Gwiazdowski, Robert Bagiński, wójt gminy Giby, oraz wiceminister 
Adam Andruszkiewicz podczas oficjalnego wręczenia czeku.
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Siłą każdego samorządu są 
jego mieszkańcy. Podobnie 
jest też w gminie Giby, otwartej 
na gości, do której chętnie 
przyjeżdżają turyści. Miesz-
kańcy są nie tylko gościnni, ale 
mają też wielkie serca, co nie-
jednokrotnie pokazali nawet 
w ostatnich latach. 

Pierwszym, głośnym w całym 
kraju wydarzeniem była zeszło-
roczna zbiórka słodyczy dla żoł-
nierzy i funkcjonariuszy strzegą-
cych polsko-białoruskiej granicy.  

Druhowie i urzędnicy po-
stanowili podziękować mun-
durowym za to, że dbają o ich 
bezpieczeństwo i strzegą pol-
skiej granicy.  

Jak zauważył wówczas Ro-
bert Bagiński, wójt gminy Giby, 
wielu z nich było młodymi 
ludźmi z odległych miejsc kraju. 
Wiadomo, że nic nie zastąpi spo-
koju i rodzinnego domu, ale 
świadomość o wdzięczności 
mieszkańców, wyrażona cho-
ciażby kawą czy batonikiem, 
miała dodać otuchy. W związku 
z tym na profilu społecznościo-
wym zaapelował do wszystkich 
mieszkańców i znajomych 
o udział w zbiórce.  

Efekt przerósł najśmielsze 
oczekiwania. Mieszkańcy soli-
darnie i hojnie włączyli się do ak-
cji. Co więcej, ich zapał zaraził 
osoby z całej Polski, które zgła-
szały się z chęcią przyłączenia 
do akcji. Odezwały się nawet 
dzieci z jednej z polskich szkół 
w Belfaście, które postanowiły 
narysować żołnierzom laurki. 

Drugie wydarzenie - to 
zbió rka darów na rzecz uchodź-
ców z zaatakowanej przez Rosję 
Ukrainy.  

Już pierwszego dnia 
do Urzę du Gminy i świetlicy 
w Pogorzelcu mieszkańcy za-
częli znosić paczki z żywno-

ścią, środkami czystości, ubra-
niami. Do Urzędu Gminy Giby 
dotarło też 21 paczek z darami 
od uczniów Polskiej Szkoły, Po-
lonii i licznych Amerykanów 
z okolic Trenton, New Jersey, 
gdzie z rodziną mieszka teraz 
nasza krajanka Ewa Doliwa. 
Kobieta nawet po latach pa-
mięta o swoich rodzinnych 
stronach i interesuje się życiem 
gminy. 

Miejscowi serdecznie przy-
jęli też przybyłych uchodźców. 
Chcąc ułatwić integrację, 
w szkole zorganizowano za-
wody sportowe z udziałem 
przybyłych dzieci.

VII Kresowy Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej w Gibach, 
czyli coroczne zmagania drużyn samorządów, ratowników 
i służb mundurowych. Tym razem z udziałem gości z Ukrainy.

Pełne wrażliwości serca naszych mieszkańców. 
Pokazali, że na nich można liczyć w każdej sytuacji

Szanowni Państwo, 
Drodzy Mieszkańcy Gminy 
Giby i Powiatu Sejneńskiego 

W ciągu kilku ostatnich lat 
Gmina Giby zmieniła się na lepsze 
w wielu obszarach. Rekordowe in-
westycje i ogromne środki finan-
sowe przekazane w ramach pro-
gramów rządowych wraz z wkła-
dem własnym gminy nie znajdują 
się tylko na czekach. To dzięki nim 
powstały kilometry nowych dróg 
gminnych i powiatowych, nowy 
budynek i wyposażenie remizy 
OSP, odświeżone nie do poznania 
centrum Gib, nowe świetlice czy 
też już niedługo wyremontowany 
ośrodek zdrowia. Chciałbym ser-
decznie pogratulować wójtowi 
Gminy Giby Panu Robertowi Ba-
gińskiemu, który jako bardzo 
sprawny gospodarz skutecznie za-

rządza Gminą i zabiega o to 
wsparcie, dbając o rozwój Gminy 
Giby z korzyścią przede wszystkim 
dla wyjątkowych Mieszkańców. 

Gmina Giby pamięta także 
o historii, promując tradycje pa-
triotyczne – to szczególnie ważne 
we wzmacnianiu tożsamości na-
rodowej i godnemu oddawaniu 
czci tym, dzięki którym możemy 
dzisiaj żyć w wolnej Ojczyźnie. Ni-
gdy nie zapomnimy o zwycięskim 
Powstaniu Sejneńskim, Uczestni-
kach jego walk czy też o Ofiarach 
Obławy Augustowskiej.  

Niezwykle ważną częścią 
rozwoju Gminy Giby jest również 
aspekt kulturalny i społeczny. 
Bardzo się cieszę z działalności 
naszych niezastąpionych kół go-
spodyń wiejskich czy też stowa-
rzyszeń historycznych aktywizu-

jących zarówno młodzież, jak 
i naszych kochanych seniorów! 

To dla mnie ogromny za-
szczyt, że mogę Państwa repre-
zentować w Sejmie Rzeczypo-
spolitej Polskiej, pełniąc funkcję 
Posła, ale także pracując w Kan-
celarii Premiera. Często rozma-
wiam o potrzebach Gminy Giby 
z Panem Premierem Mateuszem 
Morawieckim, który Państwa 
serdecznie pozdrawia. Bardzo 
dobrze wspomina chociażby wi-
zytę na setnych urodzinach Pana 
Stanisława w Studzianym Lesie. 
Inwestycje na rzecz Mieszkań-
ców oraz poprawa jakości życia 
Polaków są dla Rządu Prawa 
i Sprawiedliwości najważniejsze.  

Chciałbym podkreślić 
przy tym rolę Piotra Wasilewskiego, 
mojego współpracownika pocho-
dzącego z Państwa terenów, który 
szczególnie zachęcił mnie do moc-
nej współpracy z Panem Wójtem 
Robertem Bagińskim. Zawsze pa-
mięta o Państwa potrzebach. 

Szczerze pokochałem Gminę 
Giby i chciałbym nadal mocno 
wspierać Państwa poprzez pomoc 
w realizacji kolejnych inwestycji. 
Mogą Państwo na mnie liczyć. Ży-
czę wszystkiego dobrego i serdecz-
nie Państwa pozdrawiam! 

Adam Andruszkiewicz 
Poseł na Sejm RP z województwa 

podlaskiego 
Sekretarz Stanu w Kancelarii 

Premiera

Adam Andruszkiewicz - Poseł na Sejm RP, sekretarz stanu 
w Kancelarii Premiera; Robert Bagiński - Wójt Gminy Giby i Piotr 
Wasilewski - współprzewodniczący Rady Dialogu z Młodym 
Pokoleniem współpracują na rzecz rozwoju Gminy Giby.
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Pan Stanisław Józef 
Olszewski ze Studzianego 
Lasu skończył w tym roku sto 
lat. Jubilata miał przyjemność 
odwiedzić oraz złożyć najser-
deczniejsze życzenia zdrowia 
i jeszcze wielu szczęśliwych 
lat życia także wójt gminy 
Giby. - To dla mnie zaszczyt 
móc być razem z Wami w tak 
ważnej chwili. Dziękuję też 
panu Mateuszowi 
Morawieckiemu, premierowi 
RP, że osobiście odwiedził 
najstarszego mieszkańca 
naszej gminy. Kiedy poinfor-
mowałem pana premiera 
o zacnym jubileuszu, przybył 
bez wahania - podkreślał wło-
darz Robert Bagiński.FO
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Pocovidowy Zlot Morsów 
w Gminie Giby. Kilkadziesiąt 
osób z licznych zakątków 
regionu postanowiło rozpo-
cząć wspólnie sezon 
nad jeziorem Gieret. Gminną 
plażę odwiedzili przedstawi-
ciele klubów morsów 
z Augustowa, Wieliczek, 
Grajewa, Zambrowa, Ełku, 
Olecka, Gołdapi, Suwałk, ale 
też odległego Białegostoku 
czy Łomży oraz oczywiście 
Sejn, które były współorgani-
zatorem tego wydarzenia. 
Swoim optymizmem i pasją 
morsy sprawiły, że choć woda 
była chłodna, atmosfera 
nad jeziorem tego dnia była 
wyjątkowo ciepła.FO
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Szkoła Podstawowa 
w Gibach, Gminny Ośrodek 
Kultury oraz Nadleśnictwa 
Pomorze i Głęboki Bród włą-
czyły się do akcji  
#SprzątamyDlaPolski, 
pod honorowym patronatem 
prezesa Rady Ministrów 
Mateusza Morawieckiego. - 
Dzięki Waszej pracy otoczenie 
jest czystsze, a to ważne. Jeśli 
każdy odpowiedzialnie zadba 
o „swój kawałek” planety, 
zadbamy o całą Ziemię. Akcja 
pokazuje, że jest co sprzątać. 
Zebrane śmieci nie wzięły się 
znikąd, stąd apel do śmiecą-
cych. Mamy piękną gminę -  
uszanujcie to - apelował wójt 
Robert Bagiński.FO
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17 października 2021 roku  
w Pogorzelcu odbyło się 
pierwsze w gminie Giby 
Święto Ziemniaka. W ramach 
wydarzenia organizatorzy 
przygotowali konkurs na naj-
większego, najmniejszego 
i najdziwniejszego ziemniaka. 
Nie brakowało gier i zabaw 
dla dzieci, ale też warsztatów 
gotowania potraw z kartofli, 
degustacji i pieczenia ziem-
niaków w ognisku. Kulinarne 
atrakcje były tego dnia dome-
ną Koła Gospodyń Wiejskich 
w Pogorzelcu. Wcześniej uro-
czyście przekazano do użyt-
kowania plac zabaw 
w Pogorzelcu oraz chodnik 
i drogę w Karolinie.FO
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Zobaczcie, ile się dzieje w naszej gminie

21 sierpnia tego roku w gminie odbyły się uroczyści z okazji 10-lecia reaktywowania Polskiej 
Organizacji Wojskowej oraz odsłonięcia pomnika poświęconego żołnierzom POW, którzy walczy-
li o wolność gminy Giby w powstaniu sejneńskim. Gościem była między innymi pani Anna 
Rosińska-Derwojed, córka podchorążego Józefa Rosińskiego, dowódcy Kompanii „Giby” 
w powstaniu sejneńskim, oraz licznie przybyli samorządowcy, sąsiedzi gminy Giby. - Gratuluję 
jubileuszu panu pułkownikowi Piotrowi Augustynowiczowi, komendantowi POW. Od lat POW 
jest z nami, uświetniając wydarzenia patriotyczne, dając przykład patriotyzmu, angażując się 
w wychowanie młodzieży. Dziękuję za wszystko, co robicie - podkreślał Robert Bagiński, wójt 
gminy Giby. Nie ukrywał, że raduje go, iż tego typu uroczystości cieszą się zainteresowaniem.
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15 czerwca br. swoje święto miała Szkoła Podstawowa w Gibach. Obchodziła pierwszą rocznicę 
nadania placówce imienia Ofiar Obławy Augustowskiej oraz sztandaru. Jak podkreśla Robert 
Bagiński, wójt gminy Giby, społeczność pamięta o ważnych rocznicach. - Wiemy, kiedy i w jaki 
sposób należy je celebrować - mówił, dziękując za podniosłą atmosferę. Nie ukrywa, że pamięć 
o sowieckiej zbrodni zajmuje szczególne miejsce w historii i życiu społeczności gminy Giby, bo 
stąd pochodzi wielu zamordowanych wówczas Polaków. - Przez dziesięciolecia mieszkańcy, nie 
wiedząc o losie uprowadzonych krewnych, żyli nadzieją i tutaj ich opłakiwali. W Gibach znajduje 
się najważniejsze miejsce pamięci, bo nadal nie wiemy, gdzie spoczywają pomordowani. 
Od trzech dekad w każdą trzecią niedzielę lipca spotykamy się, aby oddać Im hołd - mówił. 
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Budowa Powiatowego Centrum Sportu czy Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy to ogromne przedsięwzięcia, które dzięki determinacji władz 
lokalnych, pracy samorządowców, wsparciu parlamentarzystów, prze-
stały być tylko wizją. Ostatnie lata to także rozwój infrastruktury drogo-
wej, inwestycje w zdrowie, edukację. Samorządowcy nie boją się ciężkiej 
pracy i mają mnóstwo pomysłów, by polepszać codzienne życie miesz-
kańców.

Wrzesień 2021 r. - XII Dożynki 
Powiatowe. Święto Plonów to 
dobry czas, aby uhonorować 
trud pracy rolnika, a równo-
cześnie przedstawić propozy-
cje dotyczące nowoczesnego 
gospodarowania na wsi. 
W tym roku impreza odbę-
dzie się w niedzielę, 11 wrze-
śnia tego roku na sejneńskiej 
 targowicy. O godz. 10.00 
zaplanowano mszę 
w Bazylice w podziękowaniu 
za plony. Nie zabraknie też 
uroczystego poświęcenia 
dożynkowych wieńców. 
Imprezie towarzyszyć będzie 
wystawa sprzętu rolniczego, 
kuchni lokalnej oraz rękodzie-
ła ludowego.

wrzesień 2022

POWIAT SEJNEŃSKI 
W LATACH 2019-2022

Sierpień 2022 r. Otwarcie drogi w Zelwie. Dofinansowanie 
z rządu, Gminy Giby, Nadleśnictwa Pomorze.

Lipiec 2022 r. Podpisanie umowy z wykonawcą na przebudowę 
3 km drogi  Krasnopol – Żłobin – Jeziorki.

Lipiec 2021 r. Wizyta Jacka Osucha, Sekretarza Stanu 
w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

W 2022 roku na terenie miasta Sejny oraz gminy Giby, Puńsk 
i Krasnopol zostało wyremontowanych łącznie dziesięć przejść 
dla pieszych.
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Drogi to priorytetowe zadania
Nie tylko poprawiają komfort codziennego życia mieszkańców całego regionu,  ale i podnoszą ich bezpie-
czeństwo. Podobnie jak remonty przejść dla pieszych, które zrealizowano na terenie miasta Sejny oraz gminy 
Krasnopol, Giby i Puńsk. 
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Droga powiatowa Puńsk - Szlinokiemie. Przebudowano odci-
nek o długości 2,6 km. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 
1,6 mln zł i aż 99 proc. stanowiły dofinansowania rządowe oraz 
wkład gminy Puńsk.
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Ulica Emilii Plater w Sejnach. Została wyremontowana dzięki 
oszczędnościom, które udało się osiągnąć, realizując przebudo-
wę ul. Strażackiej w Sejnach. Inwestycja otrzymała bowiem 95 
proc. dofinansowania z RPO WP 2014-2020.
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Droga powiatowa Puńsk - Wojciuliszki - Budzisko. Nową 
nawierzchnię zyskał  odcinek o długości 0,95 km. Inwestycja 
kosztowała ponad 681,90 tys. zł, ale 99,7 proc. stanowiło dofi-
nansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podlaskiego oraz gminy Puńsk.
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Droga Wiatrołuża - Wysoka - Góra - Remieńkiń. Przebudowano 
odcinek o długości 1,129 km w miejscowości Wysoka Góra. 
Wartość inwestycji wyniosła ponad 570 tys. zł, z czego 96 
proc. stanowiło dofinansowanie z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg, z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podlaskiego oraz gminy Krasnopol. 

FO
T.

 P
O

W
IA

T 
SE

JN
EŃ

SK
I

Droga powiatowa Gryszkańce - Żegary - Dusznica. Inwestycja 
obejmowała odcinek o długości 3 km. Całkowity koszt tego 
zadania wyniósł ponad 2,47 mln zł i w całości został sfinanso-
wany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach 
przebudowy wykonano m.in. nową nawierzchnię, asfaltowe 
pobocza dla ruchu rowerowego, przebudowano zjazdy. 
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Droga Poćkuny – Berżniki na odcinku Berżniki – Folwark 
Berżniki. Inwestycja nie tylko obejmowała wymianę asfaltu, ale 
także remont przepustu na rzece Kunisianka. W ramach projek-
tu przebudowano odcinek Berżniki – Ogrodniki wraz z remon-
tem mostu na rzece Hołnianka. Dla zwiększenia bezpieczeństwa 
na poboczu drogi ustawione zostały odblaskowe słupki. 
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Ulica Ogrodowa w Sejnach. Wyremontowano odcinek 114 m 
od ul. Strażackiej do skrzyżowania z ul. Słowackiego. 
Inwestycja pochłonęła 161 226,87 zł, z czego aż 95 proc. stano-
wiło dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podlaskiego oraz miasta Sejny.
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Ulica Strażacka w Sejnach. Przebudowa kosztowała 1,8 mln zł. 
Nie tylko wymieniono nawierzchnię, ale i przebudowano kana-
lizację, zbudowano kanał technologiczny, nową linię oświetle-
niową. Inwestycja została dofinansowana z RPO WP 2014-
2020.

Droga Krasnopol - Gremzdel - Jegliniec - Wiatrołuża. Dzięki 
dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych oraz gminy 
Krasnopol żwirowy odcinek o długości 2,755 km zyskał asfalto-
wą nawierzchnię.
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a r s z t a t y   
Te rapii Za-
jęciowej w  
S e  j n a c h  
d z i a  ła ły  
od 2002 r. 

Otwarcie nowej placówki - Śro-
dowiskowego Domu Samopo-
mocy - zakończyło problemy 
lokalowe uczestników WTZ. 
Przez lata musieli oni zmieniać 
pomieszczenia. 

- Czekaliśmy na ten obiekt 
z wielkim utęsknieniem. Nasze 
dzieci błąkały się do tej pory, 
a od dziś mają swoje miejsce. 
One uwielbiają chodzić na te 
warsztaty, ten dom jest naszym 
zbawieniem - mówi mama jed-
nego z podopiecznych WTZ 
Stanisława Skrypko. 

Powiat sejneński od kilku 
lat zabiegał o pieniądze na bu-
dowę Środowiskowego Domu 
Samopomocy. Był bowiem jed-
nym z nielicznych powiatów 
w kraju, na obszarze którego 
nie funkcjonował żaden ośro-
dek wsparcia dla osób z zabu-
rzeniami psychicznymi, stano-
wiąc tzw. białą plamę na mapie 
Polski.  

- Na początku padały 
różne propozycje dotyczące lo-
kalizacji tego domu. Jedna 
z nich dotyczyła budynku 
po byłym przejściu w Ogrodni-
kach, później kolejne miejsce 
to budynek po byłej szkole 
w Berżnikach. Ostatecznie 
zdecydowaliśmy się na Sejny 
i to miejsce. Ogromnie cie-
szymy się z tej lokalizacji - po-
wiedział podczas uroczystego 
otwarcia Maciej Plesiewicz, 
starosta sejneński. 

Nie obyło się bez wsparcia 
Budowa obiektu przy ulicy Łą-
kowej kosztowała blisko 3 mi-
liony złotych. Od początku ini-

cjatywę budowy Środowisko-
wego Domu Samopomocy 
wspierali podlascy parlamenta-
rzyści: europoseł Krzysztof Jur-
giel i poseł Kazimierz Gwiaz-
dowski. Dzięki ich zaangażowa-
niu i determinacji powiat otrzy-
mał na budowę ŚDS ponad 2,5 
mln zł ze środków Ministerstwa 
Rodziny i Polityki Społecznej.  

- To bardzo potrzebna in-
westycja dla osób, które nie 
z własnej winy znajdują się 
w trudnej sytuacji, nie radzą so-
bie i potrzebują jeszcze więk-
szej opieki. Cieszę się, że mogli-
śmy ją wspierać i że możemy tu 
wszyscy się spotkać i cieszyć 
z tego sukcesu - mówił Krzysz-
tof Jurgiel, poseł do Parlamentu 
Europejskiego (PiS).  

Wsparcia finansowego 
udzielił również Urząd Mar-
szałkowski Województwa Pod-
laskiego. W maju 2022 r. Zarząd 
Województwa Podlaskiego 
przyznał na prace budowlane 
oraz związane z zagospodaro-
waniem terenu kwotę 151 
638,62 zł. 

- Te działania są bardzo 
ważne z punktu widzenia 
osób z niepełnosprawno-
ściami. Dzięki tego typu inwe-
stycjom osoby te będą mogły 
korzystać z obiektów sporto-
wych i kulturalnych, zyskają 
lepszy dostęp do edukacji - 
mówił w czerwcu tego roku 

marszałek Artur Kosicki pod-
czas specjalnie zorganizowa-
nej konferencji, przy podpisa-
niu umowy na otrzymanie do-
tacji z Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych (PFRON), która 
przyznawana jest przez zarząd 
województwa. 

Będą uczyć się zaradności 
Środowiskowy Dom Samopo-
mocy w Sejnach przy ulicy Łą-
kowej będzie placówką dzien-
nego pobytu docelowo dla 40 
osób z zaburzeniami psychicz-
nymi oraz osób z upośledze-
niem umysłowym. Uczestnicy 
będą korzystać z profesjonalnej 
pomocy w celu adaptacji do ży-
cia w środowisku rodzinnym, 
społecznym, zaradności życio-
wej i integracji społecznej. 
Na razie jednak, od 1 września 
tego roku, z nowych możliwo-
ści korzystać będzie trzydzieści 
osób. 

- Dom jest bardzo prze-
stronny, wyposażony w sprzęt 
rehabilitacyjny i terapeu-
tyczny. Nasi podopieczni są 
bardzo szczęśliwi, że mają 
w końcu swoje miejsce, swój 
dom, gdzie będą mogli przy-
chodzić, czuć się bezpiecznie 
i będą wiedzieli, że nikt ich już 
stąd nie wyprosi - podkreśliła 
podczas oficjalnego otwarcia 
Barbara Miszkiel, prezes Re-
gionalnego Stowarzyszenia 

na rzecz Osób Niepełnospraw-
nych w Sejnach.   

Nowy budynek jest dwu-
kondygnacyjny, niepodpiwni-
czony i ma ponad 400 m kw. 
powierzchni użytkowej. Nowo-
czesne sale i wyposażenie zna-
cząco wpłyną na pracę terapeu-
tyczną z podopiecznymi domu. 
Tu będą rozwijać swoje umie-
jętności i zainteresowania oraz 
uczyć się samodzielności oraz 
zaradności.  

- Mam nadzieję, że dzięki 
ofiarności i zaangażowaniu 
społecznemu ta placówka bę-
dzie jak najpełniej realizować 
oczekiwane zadania - powie-
dział Bohdan Paszkowski, wo-
jewoda podlaski.  

Zarząd powiatu sejneń s -
kie go zadecydował, by powie-
rzyć prowadzenie Środowisko-
wego Domu Samopomocy 
w Se jnach Regionalnemu Sto-
warzyszeniu na rzecz Osób Nie-
pełnosprawnych w Sejnach. 
Stowarzyszenie będzie prowa-
dzić placówkę do końca sierp-
nia 2027 roku. 

Niepełnosprawni otrzymali nową siedzibę
Osoby niepełnosprawne z terenu powiatu sejneńskiego uzyskają wsparcie terapeutyczne w Środowiskowym Domu 
Samopomocy. Na jego potrzeby został zbudowany nowoczesny budynek, w którym znajdują się sale do zajęć tera-
peutycznych i rehabilitacji. Placówka została uruchomiona 1 września tego roku.

W uroczystości otwarcia uczestniczyli m.in. europoseł Krzysztof Jurgiel, poseł Kazimierz 
Gwiazdowski, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, członek zarządu województwa podla-
skiego Wiesława Burnos, radni wojewódzcy oraz przedstawiciele lokalnych samorządów.
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Nowy budynek ma dwie kondygnacje i ponad 400 m kw. 
powierzchni użytkowej.
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Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonuje w nowo wybudowanym budynku przy ulicy 
Łąkowej w Sejnach. 
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Podczas oficjalnego otwarcia nie zabrakło symbolicznego przecięcia wstęgi przez przybyłych 
gości.

Od lewej: Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego, 
Maciej Plesiewicz, starosta sejneński.
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Nowe laboratorium, remont 
pralni, transgraniczny ośrodek 
zdrowia to ostatnie inwesty-
cje, przeprowadzone przez  
Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Sejnach, 
dzięki wsparciu pozyskanemu 
z funduszy unijnych.  

Pomieszczenia w laboratorium 
diagnostycznym  przeszły zu-
pełną modernizację funkcjo-
nalną oraz techniczną, by speł-
niać wymagania sanitarno-epi-
demiologiczne. Przedsięwzięcie 
miało na celu poprawić sytuację 
epidemiologiczną w związku 
z zagrożeniem spowodowanym 
przez koronawirusa. 

Dzięki remontowi labora-
torium zostało powiększone 
o ponad 34 m kw. Personel zy-
skał dostęp do pomieszczeń 
oraz możliwość dostarczania 
próbek do badania poprzez we-
wnętrzne przejście, bez ko-
nieczności wychodzenia na ze-
wnątrz budynku. Dzięki wpro-
wadzeniu prawidłowych czy-
stych i brudnych dróg, kie-
runku ruchu pacjentów jak 
i personelu szpitala, znacząco 
ograniczono przenoszenie za-
każeń. Szpital pozyskał na to 
zadanie 2,77 mln zł, zaś całość 
inwestycji pochłonęła 3,2 mln 
zł. W ramach przedsięwzięcia 
wykonano również prace zwią-
zane z przebudową i remontem 
pralni na punkt pralniczy, 
a także wymieniono windę 
w budynku szpitala. Inwestycja 
obejmowała także zakup sprzę -
tu do sterylizacji. 

Kolejnym projektem z do-
finansowaniem zewnętrznym 
było Wzmocnienie Transgra-
nicznego Systemu Gotowości 
i Reagowania na Choroby. W ra-
mach projektu zakupiony zo-
stał sprzęt medyczny, tj.: respi-
rator, aparat USG, diatermia 
elektrochirurgiczna, wiertarka 
szybkoobrotowa i aparat 
do znieczulenia. Całkowita 
wartość inwestycji wyniosła  

828.432,28 zł. Dofinansowanie 
stanowiło 85 proc. i pozyskano 
je z programu Interreg V-A. Pla-
cówka podjęła się także współ-
pracy  dla wysokiej jakości tran-
sgranicznej opieki zdrowotnej 
i mobilności pacjentów pogra-
nicza. Dzięki temu zostanie za-
kupiony sprzęt medyczny, 
m.in.  gastrofiberoskop, kolo-
noskop, kolumna endosko-
powa, kardiotokograf.

Miliony złotych na szpital w Sejnach 
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P
oseł do Parla-
mentu Europej-
skiego Krzysztof 
Jurgiel oraz poseł 
do Sejmu RP Kazi-
mierz Gwiazdow-

ski spotkali się w dniu 5 marca 
2022 roku z zarządem powiatu 
sejneńskiego, aby przedstawić 
możliwości finansowania dzia-
łań powiatu w nowej perspekty-
wie finansowej 2021 - 2027 oraz  
o finansowaniu rolnictwa. 

W spotkaniu oprócz Za-
rządu Powiatu udział wzięła 
Anna Siebert, radna powiatu 
sejneńskiego oraz Dyrektor  
ZSO w Sejnach Andrzej Małkiń-
ski. Już w sierpniu ubiegłego 
roku podczas konferencji w Sej-
nach europoseł Krzysztof Jur-
giel i poseł Kazimierz Gwiaz-
dowski podkreślali, że gminy 

i miasto Sejny potrzebują 
wsparcia finansowego gwaran-
tującego zrównoważony roz-
wój powiatu sejneńskiego.  

Podczas marcowego spotka-
nia poseł Kazimierz Gwiazdow-
ski podkreślał, że polska wieś rów-
nież potrzebuje rozwoju. 

- W nowej perspektywie fi-
nansowej są przewidziane 
duże środki na rozwój obsza-
rów wiejskich, to będzie około 
150 mld zł. Te pieniądze są 
przeznaczone głównie na roz-
wój małych miejscowości, 
na infrastrukturę lokalną, ale 
również na rozwój małych, ro-
dzinnych gospodarstw rolnych. 
Będą to duże środki finansowe 
i myślę, że warto z nich skorzy-
stać, żeby poprawił się poziom 
życia na terenach wiejskich – 
mówił Kazimierz Gwiazdow-

ski, podczas specjalnie zorgani-
zowanej konferencji prasowej, 
dotyczącej możliwości rozwoju 
powiatu sejneńskiego. Poinfor-
mował również, że pieniędzy 
będzie więcej niż do tej pory 
i jest szansa, że więcej niż do-
tychczas trafi na Sejneńszczy-
znę, ponieważ rząd stawia na wy-
równywanie szans, czyli rozwój 
małych gmin oraz miasteczek. 
Poseł Kazimierz Gwiazdowski 
przypomniał, że w krajowym 
programie zapisane są środki de-
dykowane wyłącznie małym sa-
morządom. Będą one mogły sko-
rzystać z dotacji na budowę wo-
dociągów czy kanalizacji. 

Spotkanie zarzą du po-
wiatu z politykami było też oka-
zją, by opowiedzieć o trwają-
cych inwestycjach, ale i o kon-
kretnych planach na rozwój. 

Już dzisiaj wiemy, iż inwe-
stycje, o których dyskutowano 
na spotkaniu, uzyskały dofinan-
sowanie w ramach Rządowego 
Funduszu Polski Ład – Program 
Inwestycji Strategicznych II edy-
cja. Powiat i gminy powiatu sej-
neńskiego otrzymały wsparcie 
w kwocie ponad 55 mln zł, 
z czego samorząd powiatu kwo- 
tę 13 mln 860 tys.  zł. W ramach 
tych środków zrealizowane zo-
staną 2 inwestycje drogowe oraz 
przebudowa kotłowni w ZSO 
w Sejnach oraz LO w Puńsku.  

W kolejnych naborach 
władze powiatu chcą apliko-
wać o pieniądze w zakresie po-
prawy infrastruktury drogowej 
prowadzącej do granicy PL-LT 
oraz przebiegającej przez te-
reny, na których funkcjono-
wały PGR-y.

Od lewej: poseł Kazimierz Gwiazdowski, europoseł Krzysztof 
Jurgiel, radna Anna Siebert oraz starosta Maciej Plesiewicz.
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Termomodernizacja budyn-
ków czy fotowoltaika to ważne 
inwestycje, bowiem nie tylko 
poprawiają komfort, niosą 
oszczędności, ale  i dbają o  śro-
dowisko.  

Powiat Sejneński otrzymał do-
finansowanie w wysokości 3 
mln 600 tys. zł z Rządowego 
Funduszu Polski Ład edycja II 
na poprawę efektywności ener -
getycznej Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących w Sejnach 
oraz Liceum Ogólnokształcą-
cego z Litewskim Językiem 
Nauczania im. 11 Marca w Puń-
sku. Prace remontowe wyko-
nane zostaną w budynku 
szkoły, sali gimnastycznej oraz 
kotłowni przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Sej-
nach oraz budynku szkoły, in-
ternatu, stołówki wraz kotłow-
nią przy Liceum Ogólnokształ-
cącym z Litewskim Językiem 
Nauczania im. 11 Marca w Puń-
sku. 

Kolejnym projektem, tym 
razem dofinansowanym z Re-
gionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Podla-
skiego na lata 2014 - 2020, było 
zamontowanie odnawialnych 
źródeł energii na obiektach 
użyteczności publicznej w Sej-
nach. Przedsięwzięcie doty-
czyło aż 4 budynków. Zespół 
Szkół Ogólnokształcących 
w Sejnach zyskał instalację 
o mocy 39,96 kW, Powiatowy 
Urząd Pracy w Sejnach - insta-

lację o mocy 15,91 kW, Liceum 
Ogólnokształcące z Litewskim 
Językiem Nauczania im. 11 
Marca w Puńsku - instalację 
o mocy 25,90 kW, zaś Starostwo 

Powiatowe w Sejnach - instala-
cję  o mocy 19,61 kW. Całkowita 
wartość projektu wyniosła po-
nad 400 tys. zł, a 82 proc. po-
kryła dotacja.

Odnawialne źródła energii pojawiły się także na dachu 
Powiatowego Urzędu Pracy.

Powiat Sejneński stawia na ekologię.  
Budynki wyposaża w fotowoltaikę

Budynek szkoły, jak i kotłownia przejdą gruntowną termomo-
dernizację. 

Laboratorium zostało powiększone o ponad 34 m kw., a perso-
nel zyskał dostęp do pomieszczeń przez wewnętrzne przejście.
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Dzięki dofinansowaniu w szpitalu przebudowano i wyremonto-
wano pralnię na punkt pralniczy.
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Szanse na zrównoważony 
rozwój Powiatu Sejneńskiego

Czerwiec 2022. Symboliczny czek na dofinansowanie z II edycji 
Polskiego Ładu - 13 mln 860 tys. zł  na 2 inwestycje drogowe 
i modernizację kotłowni w Sejnach oraz w Puńsku.
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S
tarostwo zapo-
wiada, że z infra-
struktury będzie 
mogła korzystać 
młodzież z lokal-
nych szkół, klu-

bów sportowych, jak również 
mieszkańcy z terenu całego po-
wiatu sejneńskiego. Wartość 
obiektu to ponad 10 mln zł. 

- Będą tam nie tylko boiska 
do piłki nożnej, siatkówki i ko-
szykówki. Zaplanowaliśmy 
również pomieszczenia, które 
będą do wykorzystania przez 
różne grupy – od przedszkola-
ków po niepełnosprawnych. 
Pojawi się tam zarówno ścianka 
do wspinaczki, jak i sala do re-
habilitacji oraz gimnastyki ko-
rekcyjnej. Będzie również si-
łownia, sala fitness i miejsce 
do ćwiczenia sportów walki. 
Planujemy więc szeroki wa-

chlarz możliwości, jeżeli chodzi 
o wykorzystanie tego budynku 
przez wszystkie sekcje spor-
towe funkcjonujące na terenie 
powiatu - zapowiada Maciej 
Plesiewicz, starosta sejneński. 

W związku z rozpoczę-
ciem budowy Centrum Sportu, 
24 maja ubiegłego roku, odsło-
nięto pamiątkową tablicę oraz 
posadzono dąb. Znaczenie 
przedsięwzięcia podkreślali 
obecni na uroczystości europo-
seł Krzysztof Jurgiel i poseł Ka-
zimierz Gwiazdowski, którzy 
od początku aktywnie włączyli 
się w inicjatywę budowy Po-
wiatowego Centrum Sportu 
w Sejnach i pozyskania na ten 
cel środków finansowych.  

- Już od kilku lat samorząd 
powiatowy zabiegał o wybudo-
wanie dużej hali sporto-
wej w Sejnach. Tego typu 

obiekt jest bardzo potrzebny 
w takim mieście. Musi rozwi-
jać się tutaj sport, a młodzież 
powinna mieć szansę na po-
prawianie swoich wyników 
sportowych. Myślę, że ta do-
tacja pozwoli zrobić miastu 
znaczny krok w rozwoju - mó-
wił Krzysztof Jurgiel, europo-
seł Prawa i Sprawiedliwości. 

Kilka źródeł finansowania 
Budowa hali sportowej finanso-
wana jest z kilku źródeł. Po pie -
rwsze z Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej - Programu 
Sportowa Polska - Program Roz-
woju Lokalnej Infrastruktury 
Sportowej – edycja 2020, pod-
czas której starostwo otrzymało 
dofinansowanie w wysokości 
4,5 mln złotych. Po drugie 
z Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych, gdzie dotacja 

wyniosła 3,5 mln złotych. 
Wkład własny powiatu w to 
przedsięwzięcie to ponad 2,71 
mln zł.  

W ramach budowy Powia-
towego Centrum Sportu po-

wstanie pełnowymiarowa hala 
sportowa o wymiarach 57 m x 
34 m wyposażona w sprzęt oraz 
boiska do uprawiania różnych 
dyscyplin sportowych. Po-
wstaną też szatnie - 4 pomiesz-

czenia z wyposażeniem, ła-
zienki przy każdej szatni oraz 
jedna wspólna, pokój trenera 
z WC oraz prysznicem, 4 po-
mieszczenia techniczne, spi-
kerka z wyposażeniem oraz 
sprzęt nagłośnieniowy, a także 
sauna i miasteczko ruchu dro-
gowego. Hala sportowa wypo-
sażona zostanie w niezbędny 
sprzęt sportowy. 

 Projekt obejmuje rów-
nież  zagospodarowanie te-
renu wokół hali oraz wykona-
nie parkingów. Powstanie 17 
miejsc dla samochodów, 
oświetlenie terenu. Powiat 
sejneński otrzymał na ten cel 
ponad 332 tys. zł dofinansowa-
nia. W ramach przedsięwzię-
cia powstanie także siłownia 
zewnętrzna. Wszystkie prace  
mają zakończyć się jesienią 
 2023 roku.  

Powstaje Powiatowe Centrum Sportu
Władze powiatu sejneńskiego do tej inwestycji przymierzały się od kilku lat. W sąsiedztwie Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących w Sejnach powstaje hala widowiskowo-sportowa, w której znajdą się boiska do gier zespołowych, a także si-
łownia, sauna, sala do fizykoterapii i rehabilitacji, sportów walki, gimnastyki korekcyjnej oraz sala do baletu.

Tablicę odsłoniły osoby najbardziej zaangażowane w budowę 
przedsięwzięcia.
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5 marca 2022 roku, poseł Kazimierz Gwiazdowski oraz europo-
seł Krzysztof Jurgiel, odwiedzili plac budowy inwestycji.
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Hala sportowa w trakcie budowy. Na zdjęciu widok od środka, 
gdzie mieścić się będą m.in. boiska do gier zespołowych. 
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To będzie największa na Sejneńszczyźnie pełnowymiarowa 
hala sportowa.
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Od prawie 30 lat zajmuję się polityką 
rozwoju Polski, szczególnie Podlasia. 

W tym okresie byłem prezydentem 
Białegostoku, przewodniczącym Sejmiku 
Województwa Podlaskiego, parlamenta-
rzystą i trzykrotnym ministrem rolnictwa 
i rozwoju wsi w rządach PiS, a obecnie 
walczę o polskie sprawy na arenie między-
narodowej jako poseł do Parlamentu Eu-
ropejskiego. 

Zawsze aktywnie współtworzy-
łem i wspierałem dokumenty strate-
giczne i programowe - dotyczące roz-
woju Polski, a szczególnie rozwoju ob-
szarów zapóźnionych, do których na-
leży obszar Polski Wschodniej, w tym Powiat Sej-
neński. 

W 2006 roku Sejm przyjął ustawę o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju kraju, w której okre-
ślono zespół wzajemnie powiązanych działań, po-
dejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia 
trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, spójno-
ści społeczno-gospodarczej, regionalnej i przestrzen-
nej, podnoszenia konkurencyjności gospodarki oraz 
tworzenia nowych miejsc pracy. 

 Przełom w programowaniu i re-
alizacji rozwoju Polski nastąpił w 2015 
roku, po objęciu władzy przez rząd PiS. 

Będąc ministrem rolnictwa i roz-
woju wsi, czynnie pracowałem 
nad podstawowymi dokumentami 
rozwojowymi UE i rządu RP, który 
przyjął zasadę, że w Polsce będzie reali-
zowany rozwój zrównoważony, a nie 
polaryzacyjno-dyfuzyjny, jaki prowa-
dził rząd PO-PSL w latach 2007-2015. 

W roku 2017 została przyjęta Stra-
tegia Odpowiedzialnego Rozwoju, 
w której głównym celem jest „tworze-
nie warunków dla wzrostu dochodów 

mieszkańców Polski, przy jednoczesnym wzroście 
spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym, 
środowiskowym i terytorialnym”. 

Prowadzona przez rząd polityka umożliwia re-
alizację szeregu zadań służących rozwojowi powiatu 
sejneńskiego. 

Chcę mocno podkreślić, że obecny samorząd 
powiatu sejneńskiego - wybrany w 2018 roku - jest 
bardzo aktywny i dzięki dobrej współpracy z orga-
nami władzy publicznej oraz parlamentarzystami 

zrealizował szereg zadań, które doprowadziły do po-
prawy jakości życia mieszkańców. 

Ukoronowaniem pracy Zarządu i Rady Powiatu 
było uchwalenie Strategii Rozwoju Powiatu Sejneń-
skiego, dokumentu, który obejmuje syntetyczną dia-
gnozę wspólnoty lokalnej, bilans strategiczny w kate-
goriach sił i słabości oraz szans i zagrożeń (analiza 
SWOT), a także rozstrzygnięcia strategiczne. 

W strategii określono wizję, misję, cele strate-
giczne i organizacyjne, kierunki działań oraz system 
zarządzania, wdrażania i monitoringu realizacji 
strategii.  Przyjęte cele obejmują: rozwój infrastruk-
tury, kształcenie, gospodarkę, ochronę środowiska. 

 Bardzo ważny jest udział w pracach nad stra-
tegią przedstawicieli wspólnoty samorządowej, or-
ganizacji publicznych, przedsiębiorców i lokalnych 
liderów życia społecznego. 

Jesteśmy w ważnym momencie możliwości dal-
szego przyspieszania rozwoju powiatu. W latach 
2023-2027 będą realizowane Ramy Finansowe UE 
na lata 2023-2027. 

Podstawowe dokumenty dotyczące rozwoju to 
umowa partnerstwa, Krajowy Plan Strategiczny, 
Krajowy Plan Odbudowy, programy rządowe sek-
torowe, fundusze dla województwa podlaskiego, 

programy samorządu województwa oraz środków 
jednostek samorządu terytorialnego. 

Na podstawie strategii rozwoju powiatu należy 
prowadzić aktywną politykę poprzez realizację za-
dań ze środków własnych powiatu, a także pozyski-
wanie środków ze źródeł zewnętrznych i budżetu 
państwa, środków z UE. 

Trzeba opracować i wdrożyć program gospo-
darki wodno-ściekowej dla gmin, podjąć niezbędne 
działania inwestycyjne na rzecz infrastruktury dro-
gowej oraz społecznej. 

Osobiście będę zabiegał o ustanowienie „Pro-
gramu ożywiania miasta Sejny” na wzór progra-
mów realizowanych w latach 60. w UE.   

Gratuluję wielu sukcesów i zachęcam do dal-
szej wzmożonej pracy. 

Dziękuję wszystkim osobom, z którymi współ-
pracuję, szczególnie Pani Annie Siebert - radnej po-
wiatu, która od wielu lat dba o rozwój wspólnoty sa-
morządowej. 

Wszystkim mieszkańcom powiatu życzę suk-
cesów i pomyślności w życiu osobistym, rodzinnym 
i zawodowym. 

Krzysztof Jurgiel 
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Krzysztof Jurgiel, 
Poseł do Parlamentu 
Europejskiego 



POWIAT SEJNEŃSKI6

Aktywny powiat sejneński w obiektywie

Chór Ziemi Sejneńskiej. Jego działalność jest dofinansowywana 
przez powiat sejneński już od kilku lat.

Wrzesień 2021 r. Zajęcia z gliny, dofinansowane przez powiat, 
prowadzone w klasach I-III w Szkole Podstawowej w Sejnach.

Luty 2022. Morsy Sejny w Mielnie. Wyróżnieni zostali w kon-
kursie na najoryginalniejszy Klub Hipisowskiej Parady Morsów.

Zespół Nachodne z Ośrodka Kultury w Sejnach otrzymał dofi-
nansowanie z powiatu w 2020 r. W 2021 r. zespół zajął II miejsce 
w kategorii „Zespół śpiewaczy” na 55. Ogólnopolskim Festiwalu 
Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym.

Sierpień 2022 r. Mistrzostwa Polski w Piłce Plażowej Juniorek 
w Wielkiej Nieszawce k. Torunia  - V miejsce duetu dziewcząt 
z SAS Sejny (Zuzanna Rabczyńska i Paulina Łabuz).

Grudzień 2021 r. 26 rodzin z powiatu sejneńskiego zostało 
obdarowanych w ramach akcji Szlechetna Paczka.

Projekt realizowany był przez 
Liceum Ogólnokształcące im. 
Szymona Konarskiego w Sej-
nach oraz Liceum Ogólno-
kształcące z Litewskim Języ-
kiem Nauczania im. 11 Marca 
w Puńsku w 2020 roku. 

W ramach jego realizacji prze-
prowadzone zostały różnego ro-

dzaju dodatkowe zajęcia dla 
uczniów. W Liceum Ogólno-
kształcącym im. Szymona Kon-
rarskiego w Sejnach były to: 
kółko literacko-czytelnicze, 
kółko angielski językiem inter-
netu, kółko z biologii, kółko z hi-
storii, kółko strzeleckie, zajęcia 
z matematyki. W Liceum Ogól-
nokształcącym im. 11 Marca 

w Puńsku z kolei odbywały się 
zajęcia z informatyki, zajęcia 
z biologii, zajęcia z matematyki, 
zajęcia z języka angielskiego, za-
jęcia z języka polskiego, zajęcia 
z języka litewskiego, zajęcia z hi-
storii, zajęcia z geografii, zajęcia 
z chemii. 

Ponadto szkoły kupiły po -
moce dydaktyczne do pro -

wadze nia zajęć - LO Sejny: 
z kompetencji społecznych, 
kółka literacko-czytelniczego, 
angielskie go językiem inter-
netu, biologii, hi storii, kółka 
strzeleckiego (strze lnica multi-
medialna z oprogramowaniem) 
oraz dla LO w Pu ń sku pomoce 
dydaktyczne z geografii, che-
mii, biologii (zestaw do badania 

fizjologii roślin), informatyki 
(sprzęt komputerowy do pra-
cowni informatycznej).  

W ramach realizacji projektu 
LO w Puńsku zorganizowało 
dwa wyjazdy edukacyjne: 
do Centrum Nauki Kopernik 
w Warszawie oraz na uni wersytet 
w Białymstoku. Projekt „Kompe-
tencje to nasza przyszłość” reali-

zowany był w okresie od 1.09.2020 
r. do 31.08.2021 r. 

Całkowita wartość pro-
jektu wyniosła 179.915,00 zł, 
w tym dofinansowanie w wy-
sokości 170.915,00 zł. Wkład 
własny powiatu sejneńskiego 
wyniósł 9.000,00 zł i był to 
wkład rzeczowy szkół do pro-
jektu.

Młodzież nie tylko uczestniczyła w dodatkowych zajęciach, ale i wzięła udział w dwóch wyjazdach edukacyjnych.

Kompetencje to nasza przyszłość. Młodzież chodziła na kółka i dodatkowe zajęcia

FO
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