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1. Wprowadzenie 

 

 Reforma podziału administracyjnego kraju wprowadzona w dniu 1 stycznia 

1999 roku powołała Powiat Sejneński.  

 W obecnych warunkach gospodarczych i ustrojowych, u progu wstąpienia 

Polski do Unii Europejskiej kluczową rolę odgrywa poznanie i wszechstronna analiza 

rzeczywistości prowadząca do wyznaczenia kierunków rozwoju naszego Powiatu. 

Poprzez obserwację trendów rozwojowych istnieje możliwość przewidywania dalszego 

prawdopodobnego rozwoju danego regionu. Można sterować jego przyszłością 

społeczno-gospodarczą w pożądanym kierunku. Dlatego też, do zadań polityki Powiatu 

należy wyznaczenie specjalizacji produkcyjnej i usługowej oraz kierunków rozwoju 

społecznego, zgodnie z możliwościami i potrzebami, a także interesami 

Sejneńszczyzny. 

Starostwo Powiatowe w Sejnach pierwsze prace nad sformułowaniem strategii 

społeczno-gospodarczej rozpoczęło w 1999 roku. 

 Strategia Rozwoju Powiatu Sejneńskiego to przedstawiony w formie dokumentu 

scenariusz działań zmierzających do długotrwałego i zrównoważonego rozwoju. Jest 

ona podstawowym narzędziem programowania rozwoju naszego Powiatu.  

 Pracownicy Starostwa Powiatowego w Sejnach i jednostek podległych 

Starostwu opracowali projekt tego dokumentu przy czynnym udziale samorządów 

gminnych i współpracy z różnymi instytucjami. Do najważniejszych należały: 

� Urząd Miasta Sejny, 

� Urząd Gminy Sejny, 

� Urząd Gminy Giby, 

� Urząd Gminy Krasnopol, 

� Urząd Gminy Puńsk, 

� SP ZOZ w Sejnach, 

� Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach. 

Ważną rolę w procesie tworzenia Strategii odegrało społeczeństwo Powiatu 

Sejneńskiego. Udział miejscowej społeczności w formułowaniu Strategii dokonywał się 

poprzez konsultacje wybranych problemów z określonymi instytucjami i środowiskami, 

a także na spotkaniach z mieszkańcami Sejn i gmin wiejskich.  
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 Rada Powiatu uchwala Strategię, która określa wizję Powiatu poprzez wyznaczenie 

priorytetów, celów i zadań realizacyjnych. 

 Realizację i koordynację wdrażania Strategii prowadzi Starostwo Powiatowe w 

Sejnach pod nadzorem Rady Powiatu, przy ścisłym współdziałaniu z Zarządem Powiatu 

i samorządami gminnymi.   

Główne zadania Strategii Rozwoju Powiatu Sejneńskiego to: 

� określenie wizji Powiatu, która zaktywizuje miejscowe społeczeństwo, do 

wspólnej pracy na rzecz własnego terenu, 

� zainicjowanie współpracy instytucji, stowarzyszeń narodowościowych, 

przedsiębiorców, organizacji społecznych, w wyrażaniu własnych opinii oraz w 

działaniu rozwojowym, 

� określenie merytorycznej i formalnej podstawy do tworzenia lokalnych 

programów i projektów rozwojowych, 

� przygotowanie samorządów, instytucji, przedsiębiorców do ubiegania się o 

środki wspierania rozwoju z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym z 

funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 

� stworzenie spójnego wizerunku Powiatu, jako podstawy do jego intensywnej 

promocji. 

 Przedstawiona Strategia nie jest jedynie dokumentem obligującym lokalne 

władze samorządowe. Jest to program rozwoju całej społeczności, w której 

uczestnikami społecznymi i instytucjonalnymi oprócz samorządów są organizacje 

społeczno – kulturalne i środowiskowe, podmioty gospodarcze oraz instytucje 

regionalne.  

 Strategia wpisuje się w koncepcję rozwoju regionu podlaskiego, podkreślając 

przede wszystkim działania ukierunkowane na społeczność Sejneńszczyzny.  

Strategia Powiatu formułuje zadania dla Starostwa Powiatowego w Sejnach, które 

oprócz funkcji administracyjnych wynikających z zapisów prawnych będzie 

przejmować szereg funkcji inicjujących, programujących i koordynujących działania 

obejmujące współdziałanie z gminami wchodzącymi w skład Powiatu. Nie jest to forma 

ingerencji w samorządność gmin, ale wspólne formułowanie rozwiązań oraz 

podejmowanie przedsięwzięć jednoczących ku pożytkowi całej społeczności.  

Strategię poprzedzono Diagnozą Stanu Powiatu Sejneńskigo, z oceną zmian i tendencji 

w głównych obszarach życia społeczno-gospodarczego.  
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 Strategia Rozwoju Powiatu obejmuje okres do 2013 roku (10 lat), ze 

szczególnym uwzględnieniem zadań na najbliższe trzy lata, czyli 2004-2006. Zawiera 

ona priorytety, główne cele rozwojowe oraz sposoby prowadzące do ich realizacji. 

Koncentruje się na podstawowych problemach Powiatu, warunkujących jego rozwój 

społeczny i gospodarczy. 

Strategia Rozwoju Powiatu Sejneńskiego to koncepcja systemowego działania władz i 

partnerów społecznych, która polega na: 

� formułowaniu perspektywicznych celów rozwojowych i ich modyfikacji w 

zależności od zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, 

� określaniu potrzebnych zasobów ludzkich, rzeczowych, finansowych i 

naturalnych, niezbędnych do realizacji przyjętych celów, 

� określaniu sposobów postępowania, reguł działania zapewniających realizację  

przyjętych celów rozwojowych oraz optymalne wykorzystanie i rozmieszczenie 

przestrzenne zasobów. 

Strategia Rozwoju Powiatu daje odpowiedź na pytanie: Co należy zrobić, aby Powiat 

Sejneński funkcjonował i rozwijał się w przyszłości i jednocześnie zaspokajał zbiorowe 

potrzeby lokalnej społeczności. 

Uzupełnieniem niniejszego dokumentu są strategie rozwoju następujących gmin: Giby, 

Puńsk i Sejny oraz miasta Sejny, a także programy rozwoju dotyczące różnych dziedzin 

gospodarki.  

Dokument ten będzie modyfikowany i wzbogacany w przyszłości w miarę zaistniałych 

potrzeb poprzez aneksy zatwierdzone przez Radę Powiatu w Sejnach. 
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2. Synteza diagnozy 
 
Dane podstawowe 

 

 Powiat Sejneński położony jest w północno-wschodniej części województwa 

podlaskiego. Obejmuje obszar o powierzchni 856 km2, co stanowi około 4,2 % obszaru 

województwa podlaskiego. W jego skład wchodzą 4 gminy wiejskie: Giby, Krasnopol, 

Puńsk, Sejny i jedna gmina miejska: Sejny. Dane dotyczące poszczególnych gmin 

Powiatu Sejneńskiego zamieszczono w poniższej tablicy. 

 
 Podział administracyjny powiatu sejneńskiego w 2002 roku. 
 

Nazwa gminy Rodzaj 
gminy Miejscowości ogółem Sołectwa ogółem Powierzchnia 

ogółem w km² 
Giby wiejska 54 27 323,57 

Krasnopol wiejska 42 37 171,63 

Puńsk wiejska 33 32 138,37 

Sejny wiejska 54 48 218,01 

Sejny miejska 1 x 4,49 

Powiat Sejneński x 185 144 856,07 

stan na 31.12.2002 r. 
x-wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe 

Powiat Sejneński graniczy z: 

- Republiką Litewską od północnego-wschodu,  

- Republiką Białoruską od wschodu,  

- Powiatem Augustowskim od południa,  

- Powiatem Suwalskim od zachodu. 

Struktura powierzchni  Powiatu Sejneńskiego przedstawia się następująco: 

- 48 % stanowią użytki rolne, 

- 42% stanowią lasy i grunty leśne, 

- 10 % stanowią akweny wodne i pozostałe tereny. 

 

Warunki meteorologiczno-hydrologiczne 

 

 Klimat Powiatu Sejneńskiego ma cechy przejściowo-kontynentalne. 

Charakteryzuje się dużą zmiennością pogody, niską przewagą opadów letnich nad 

zimowymi oraz wiosennych nad jesiennymi. Temperatura powietrza wynosi średnio 
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6,8oC, skrajne temperatury w latach 1971 – 2000 wynosiły: maksimum 35,2º C i 

minimum -30,6º C. Suma rocznych opadów stanowi ok. 637 mm. Dominują wiatry 

zachodnie i południowo-zachodnie ze średnią prędkością 3,3 m/s. Najsilniejsze wiatry 

występują w okresie zimy.  

Na zmienność lokalnego klimatu mają wpływ: zróżnicowana rzeźba terenu, rodzaj 

gruntu, liczne akweny wodne i zalesienie terenu.                       

Pod względem hydrologicznym Powiat należy do dorzecza Niemna. Do największych 

jezior należy zaliczyć: Pomorze, Gaładuś, Hołny, Boksze, Gremzdy, Zelwa, Długie, 

Sejneńskie i Żubrowo.  

 

Rys historyczny 

 

 Historia Powiatu Sejneńskiego jest bogata i różnorodna, co wynika z jego 

przygranicznego położenia. Jego centrum stanowiły Sejny. Początki osadnictwa na 

terenie dzisiejszych Sejn związane są z rozkwitem miast I Rzeczypospolitej i sięgają 

pierwszego ćwierćwiecza XVI wieku. Najważniejsze fakty z dziejów Sejneńszczyzny 

wyznaczają m. in. wojny szwedzkie, w wyniku których Sejny zostały spalone (ocalał 

jedynie zespół klasztorny i drewniany kościół p. w. Św. Jerzego); dominikanie 

zamieszkujący te tereny w latach 1602-1804; epidemia dżumy na początku XVIII 

wieku, Żydzi sprowadzeni tu w drugiej połowie XVIII wieku, przemarsze wojsk 

napoleońskich w latach 1807-1812, siedziba biskupstwa od 1818 do 1925 r., dwie 

wojny światowe XX wieku, a także niepokoje pogranicza w latach 1919-1920. 

Przy tym należy dodać, że Powiat Sejneński w roku 1999 został utworzony już po raz 

czwarty. Wcześniej istniał w wieku XVI i XVIII i w latach 1956-1975.   

 

Ludność 

 

 Liczba mieszkańców Powiatu Sejneńskiego wynosiła na dzień 31 grudnia 2002 

roku 21 699 osób, w tym: 

- 57% ludność w wieku produkcyjnym, 

- 26% ludność w wieku przedprodukcyjnym, 

- 17% ludność w wieku poprodukcyjnym. 

Podstawowe dane dotyczące ludności Powiatu Sejneńskiego przedstawiono w poniższej 

tablicy. 
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Podstawowe dane dotyczące ludności Powiatu Sejneńskiego. 
 

Liczba 
Gmina Powierzchnia 

[km 2] 
Liczba 

mieszkańców 
K M 

miejscowości 
wiejskie 

Gęstość 
zaludnienia 
[osób/km2] 

Giby 324 3063 1536 1527 54 9 
Krasnopol 172 3978 1939 2039 42 23 
Puńsk 138 4473 2240 2233 33 32 
Sejny 218 4158 1994 2164 54 19 
Miasto Sejny 4 6027 3126 2901 X 1506 

Powiat Sejneński 856 21699 10835 10864 183 25 
stan na 31.12.2002 r. 
x-wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe 
 
Do ważnych cech wyróżniających Powiat Sejneński należy zaliczyć skład 

narodowościowy. Najliczniejszą grupę stanowią Polacy-69,90%, Litwini-30% oraz 

Rosjanie-0,1%.  

 

Struktura zatrudnienia i bezrobocie 

 

 Strukturę zatrudnienia w Powiecie Sejneńskim przedstawiono na poniższym 

wykresie. Liczba pracujących w 2002 r. wynosiła nieco ponad 2000 osób. Z jego 

analizy wynika, że najwięcej osób zatrudnionych było w usługach nierynkowych, zaś 

najmniej w rolnictwie, łowiectwie, leśnictwie i rybołówstwie. Na terenie Powiatu 

działały przedsiębiorstwa, wśród których dominowały zakłady usługowe, małe 

znaczenie odgrywały zaś zakłady produkcyjne. 

Struktura zatrudnienia 
w Powiecie Sejneńskim w 2002 roku

57%
24%

13%
6%

usługi nierynkowe

usługi rynkowe

przemysł i
budownictwo

rolnictwo, łowiectwo,
leśnictwo i
rybołówstwo

 
Usługi rynkowe to: handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów mechanicznych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i 
domowego; hotele i restauracje, transport, gospodarka magazynowa i łączność; pośrednictwo finansowe; obsługa nieruchomości, 
wynajem, nauka i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej; pozostała działalność usługowa, komunalna, 
społeczna i indywidualna. 
Usługi nierynkowe to: administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne 
ubezpieczenia zdrowotne; edukacja; ochrona zdrowia i opieka społeczna. 
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 Stopa bezrobocia w Powiecie Sejneńskim wynosiła w 2002 r. – 20,20% liczby 

ludności czynnej zawodowo. Strukturę osób bezrobotnych według wykształcenia 

przedstawiono na poniższym wykresie.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stan na 31.12.2002 r. 
 
Poważny problem stanowi tzw. bezrobocie ukryte na wsi, które szacuje się na 5-7%. 

 

Edukacja i kultura  

 

 Dominującym ośrodkiem oświatowo-kulturalnym w Powiecie Sejneńskim są 

Sejny oraz Puńsk. W Sejnach znajdują się 2 gimnazja, 2 szkoły średnie, Ośrodek 

Kultury, Ośrodek ,,Pogranicze-sztuk, kultur, narodów”. Na omawianym terenie działają 

liczne stowarzyszenia. Do najważniejszych należą:  

� Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Sejneńskiej,  

� Stowarzyszenie Sołtysów Powiatu Sejneńskiego,  

� Stowarzyszenie Litwinów w Polsce z siedzibą w Sejnach,  

� Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sejn i Sejneńszczyzny ,,Ziemia Sejneńska”,  

� Stowarzyszenie Prywatnych Przedsiębiorców Ziemi Sejneńskiej z siedzibą w 

Sejnach,  

� Stowarzyszenie Litewskiej Kultury Etnicznej z siedzibą w Puńsku,  

� Stowarzyszenie Litwinów w Polsce z siedzibą w Puńsku,  

� Litewskie Towarzystwo Św. Kazimierza w Sejnach,  

Struktura bezrobotnych 
Powiatu Sejneńskiego   

 według wykształcenia w 2002 roku.

3,20%

21,10%

13,00%

28,30%

34,40%

wyższe

policealne i
średnie zawodowe

średnie
ogólnokształcące

zasadnicze
zawodowe

podstawowe
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� Wspólnota Litwinów w Polsce z siedzibą w Puńsku.  

W Sejnach i w Puńsku odbywa się wiele różnych, cyklicznych imprez kulturalnych i 

rozrywkowych, ukierunkowanych głównie na turystów. Do najważniejszych należą m. 

in.: 

� Spotkania Amatorskich Teatrów Lalkowych i Dziecięcych ,,Baltic-Satelid” w 

Sejnach, 

� Międzynarodowy Festiwal Organowy Młodych "Juniores Priores Organorium 

Sejnenis” w Sejnach, 

� Dni Sejn w Sejnach, 

� Dni Puńska w Puńsku, 

� Festiwal Teatrów Stodolnych w Puńsku. 

 

Opieka zdrowotna 

 

 W Powiecie Sejneńskim istnieje jeden Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Sejnach. W 2002 roku w jego strukturach pozostawały: 

1. Przychodnia Rejonowa w Sejnach, 

2. Szpital Powiatowy w Sejnach im. Dra Edwarda Rittlera, 

3. Specjalistyczna Przychodnia Powiatowa w Sejnach, 

4. Pogotowie Ratunkowe w Sejnach, 

5. Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy w Sejnach, 

6. Ośrodek Zdrowia w Puńsku. 

Liczba ludności objętej opieką zdrowotną w 2002 roku na omawianym obszarze w 

zasięgu SP ZOZ w Sejnach według danych Rejestru Usług Medycznych wynosiła 

ponad 23 000 osób. 

 

Baza hotelowa i agroturystyczna 

 

 W Powiecie istnieją: hotele, kwatery agroturystyczne, schroniska młodzieżowe, 

ośrodki wypoczynkowe, ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe, domki turystyczne, 

campingi i pola namiotowe. Charakteryzują się one w większości niskimi standardami 

oraz znaczącym wiekiem-część z nich pochodzi z lat 70-ych. Tylko nieliczne zostały 

zmodernizowane. 60% obiektów prowadziło obsługę ruchu turystycznego jedynie w 

sezonie letnim. 
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Stan bazy hotelowej i agroturystycznej przedstawiono w poniższych tablicach. 

 

Hotele i ośrodki wczasowo-wypoczynkowe w gminach powiatu sejneńskiego w 2002 r.. 
 

Nazwa gminy Rodzaj i nazwa bazy noclegowej Liczba miejsc 
noclegowych 

Lokalizacja 

Ośrodek Wypoczynkowy Pracowników Radia i 
Telewizji 

213 Posejnele 

Ośrodek Wypoczynkowy „Veritas” 240 Kukle 
Ośrodek Wypoczynkowy „NORBLIN” 80 Giby 
Ośrodek Wędkarski 75 Zelwa 

Giby 

Ośrodek Wypoczynkowy im. A. Węgierki 25 Posejnele 
Hotel „Gospoda” 13 Dusznica Sejny 
Ośrodek dydaktyczno-szkoleniowy Politechniki 
Białostockiej 

46 Hołny Mejera 

Hotel „U Henryka” 45 ul. Piłsudskiego Sejny – 
miasto Hotel „Dom Litewski” 42 ul. 22 lipca 

Powiat 
Sejneński 

X 779 X 

Stan na 31.12.2002 r.   
X – wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe 
 
 Stowarzyszenie „Ziemia Sejneńska” zrzesza rolników świadczących usługi 

agroturystyczne i jako agent turystyczny, pośredniczy w promocji i sprzedaży ofert 

rolników-kwaterodawców. W 2002 roku Stowarzyszenie zrzeszało 39 kwaterodawców 

z Powiatu Sejneńskiego, dysponujących 345 miejscami noclegowymi, w tym 36 kwater 

posiadało certyfikaty kategoryzacyjne, nadane przez Polską Federację Turystyki 

Wiejskiej. Na wymienioną bazę noclegową składają się: samodzielne jednostki 

mieszkalne oraz pokoje gościnne. W 1999 roku najwięcej kwater agroturystycznych 

posiadała gmina Giby, następnie gmina Sejny, gmina Puńsk, zaś najmniej gmina 

Krasnopol. 

Gospodarstwa agroturystyczne w gminach powiatu sejneńskiego w 2002 r.. 

 

Wyszczególnienie Liczba gospodarstw 
agroturystycznych 

Liczba miejsc ogółem 

Gmina Giby 16 142 
Gmina Krasnopol 10 121 

Gmina Puńsk 8 56 
Gmina Sejny 13 160 

Powiat Sejneński 47 479 

stan na 31.12.2002r. 
 

 

 

 



 12

3. Analiza SWOT i wnioski 

 

 Wnioski wypływające z Diagnozy Stanu Powiatu Sejneńskiego ujęto w analizie 

SWOT, która wskazała mocne i słabe strony Powiatu, szanse i zagrożenia oraz 

stanowiła podstawę do formułowania priorytetów i celów strategicznych. 

 

MOCNE STRONY 

1. Transgraniczne położenie na pograniczu z Litwą i Białorusią, wielokulturowość 

i wieloetniczność zamieszkującej tu ludności. 

2. Niskie skażenie środowiska, duża powierzchnia lasów, mnogość jezior, liczne 

walory krajobrazowe. 

3. Sąsiedztwo międzynarodowych, tranzytowych dróg komunikacyjnych oraz 

znaczących miast Podlasia, jakimi są Augustów i Suwałki. 

4. Wyróżniający się wizerunek Sejneńszczyzny, jako krainy leżącej na styku 

,,sztuk, kultur, narodów”. Wizerunek ten podkreśla wielokulturowość, 

wieloetniczność i wielowyznaniowość, które są czynnikami wbogacającymi. 

5.  Dobrze rozwinięta sieć kwater agroturystycznych i turystyki wiejskiej. 

6. Znacząca baza oświatowa sięgająca do tradycji szkolnictwa polskiego i 

litewskiego. 

7. Istnienie zasobów surowcowych wodnych i leśnych, które mogą być podstawą 

do produkcji markowych, ekologicznych produktów regionalnych. 

 

 

Mocne strony Sejneńszczyzny wynikają z historycznych tradycji i 

wielokulturowości tego regionu. Wielokulturowość i wielonarodowość są źródłem 

inicjatyw i spojrzeń na współczesne procesy, stając się czynnikiem wzbogacającym 

o elementy nie spotykane w społecznościach monoetnicznych. Tradycja kulturowa 

i historyczna, położenie geograficzne, walory krajobrazowe, zasób surowców 

naturalnych, rolnictwo, rybołówstwo oraz cechy mieszkających tu ludzi tworzą 

potencjał rozwojowy Sejneńszczyzny i wyznaczają kierunki ekspansji 

produkcyjnej i usługowej.  
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SŁABE STRONY 

1. Niski stopień samoorganizacji społecznej wokół wspólnych celów 

gospodarczych i rozwojowych. 

2. Niedostateczna ilość kapitałów własnych (publicznych i prywatnych) 

przeznaczonych na inwestycje infrastrukturalne. 

3. Słabo rozwinięta gospodarka wodna i ściekowa. 

4. Rosnące bezrobocie i związane z nim postępujące ubożenie mieszkańców miasta 

i ludności wiejskiej oraz wzrastająca liczba patologii społecznych, a także 

pojawiające się zjawiska depresji społecznej. 

5. Postępująca dekapitalizacja zabudowy miejskiej, szczególnie widoczna w 

centrum Sejn. 

6. Niedostateczny stan hotelowej bazy noclegowej i żywieniowej. 

7. Uboga oferta usług turystycznych. 

8. Niska jakość gleb i niedogodne warunki klimatyczne dla wysokowydajnego 

rolnictwa. 

9. Niski poziom wykształcenia i kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych. 

 

Słabe strony Powiatu Sejneńskiego to głównie dezintegracja społeczna, ubogie 

społeczeństwo i niedorozwinięta infrastruktura techniczna. Cechy te poważnie 

osłabiają potencjał rozwojowy Sejneńszczyzny.  

  

SZANSE 

1. Zwiększenie możliwości wymiany gospodarczej i turystycznej poprzez 

integrację europejską, otwarcie na Litwę i później na Białoruś. 

2. Możliwość częściowego obsłużenia tranzytowego ruchu samochodowego – 

sąsiedztwo Via Baltica. 

3. Rosnąca popularność turystyki kulturowej uprawianej w dużym stopniu przez 

młodzież, a także starszych turystów. 

4. Istnienie atrakcyjnego zaplecza kulturowego w postaci Wilna, Kowna i Grodna. 

5. Sąsiedztwo miejscowości wypoczynkowo – sanatoryjnych: Augustowa i 

Druskiennik, a także Wigierskiego Parku Narodowego i Puszczy 

Augustowskiej. 

6. Dostępność do funduszy Unii Europejskiej. 
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Szanse Sejneńszczyzny to czynniki i procesy zachodzące w otoczeniu. Sprowadzają 

się one do korzystnych dla nas zmian w zakresie gustów, preferencji turystów i 

konsumentów naszych produktów spożywczych. Istnienie wokół nas bogatego 

zaplecza kulturowego i przyrodniczego w istotny sposób uzupełnia i wzbogaca 

naszą ofertę turystyczną. Okoliczności te mogą wzmocnić przyśpieszenie rozwoju 

Sejneńszczyzny. 

 

 ZAGROŻENIA  

1. Odpływ osób młodych, wykształconych, które osiedlają się i znajdują pracę w 

bardziej atrakcyjnych regionach kraju. 

2. Konkurencja sąsiednich powiatów w zakresie oferowanych usług turystycznych.  

3. Konkurencja producentów markowej, zdrowej żywności z innych regionów 

Polski. 

4. Niekorzystne zmiany kulturowe, wzrost znaczenia masowej rozrywki letniej, 

wzrost przestępczości zagrażającej turystom i mieszkańcom. 

5. Postępujące ubożenie społeczeństwa, co może np. poważnie ograniczyć popyt 

na żywność ekologiczną. 

6. Niestabilna polityka państwa w zakresie wspierania rozwoju regionalnego, także 

w zakresie wspomagania finansowego w realizowaniu projektów dotyczących 

rozbudowy i modernizacji infrastruktury służącej wzmacnianiu 

konkurencyjności regionu.  

 

W zagrożeniach dla rozwoju Powiatu Sejneńskiego przedstawiono czynniki 

zewnętrzne, na które nie mamy wpływu, które w sposób istotny mogą opóźnić 

procesy rozwojowe. Okoliczności te utrudniaj ą osiągnięcie zamierzonych celów. 

 
 
Wnioski - podsumowanie diagnozy stanu istniejącego 
 
 Istniejące zagospodarowanie omawianego obszaru kształtowało się w ciągu 

długiego okresu czasu. W obecnej sytuacji, niezbędne jest realizowanie nowych 

inwestycji modyfikujących i rozwijających już istniejący potencjał gospodarczy. 

Konieczne jest powstawanie małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą 
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zapewnić nowe miejsca pracy oraz dodatkowe źródła dochodów dla miejscowej 

ludności. 

 Powiat Sejneński należy do nisko zurbanizowanych obszarów kraju. Posiada 

niedostatecznie rozwiniętą infrastrukturę techniczną i bardzo słabo rozwinięty przemysł, 

z dominacją przetwórstwa rolno-spożywczego. Głównymi miejscami pracy oprócz 

rolnictwa są placówki oświatowe i służby zdrowia oraz urzędy. Funkcjonujące na rynku 

podmioty gospodarcze charakteryzują się niezadowalającą sytuacją finansową. Nie 

mogą intensywnie inwestować w dalszy rozwój i ograniczają zatrudnienie. Barierą 

utrudniającą powstawanie nowych zakładów pracy są małe zasoby kapitałów 

własnych i brak napływu kapitału z zewnątrz .  

 Uwarunkowania rozwoju gospodarczego wynikające z przeanalizowanych 

czynników sprzyjających i ograniczających rozwój wskazują konieczność 

wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Umożliwiłoby to wykorzystanie 

istniejących szans oraz likwidację głównych problemów, które są m. in. skutkami 

transformacji gospodarczej. Powiat Sejneński boryka się z typowym problemem dla 

obszarów peryferyjnych, jakim jest brak sprecyzowanej własnej ścieżki rozwoju. 

 Kierunki rozwoju Powiatu są wyznaczone przez potrzeby życia ludności. 

Możliwości zaspokojenia tych potrzeb warunkuje wiele elementów m. in. czynniki 

historyczno-gospodarcze, warunki przyrodnicze, położenie geograficzne, postawy 

społeczne, możliwości surowcowe, jakość gleb, klimat itp.  

Dotychczasowym kierunkiem rozwoju Powiatu Sejneńskiego była produkcja żywności. 

Warunki przyrodnicze stymuluj ą rozwój hodowli bydła oraz w mniejszych 

ilościach trzody chlewnej, owiec i drobiu. Przypuszczalnie także w przyszłości będą 

odgrywać duże znaczenie w rolnictwie omawianego obszaru. To z kolei określa zakres 

produkcji roślinnej, która winna zapewnić paszę dobrej jakości i odpowiedniej ilości, a 

także zaspokoić potrzeby konsumpcyjne ludności. Należy również dążyć do 

modernizacji już istniejących i powstawania nowych zakładów przemysłu rolno-

spożywczego, co przyczyniłoby się do zwiększenia produkcji artykułów 

konsumpcyjnych i wymusiłoby konieczność pozyskiwania nowych rynków zbytu. 

W przyszłości ważną rolę odegra rolnictwo ekologiczne. Rozwojowi tej formy 

rolnictwa w Powiecie Sejneńskim sprzyja niskie nawożenie mineralne i tradycyjne 

metody uprawy roślin i hodowli zwierząt. Jego rozwój pomoże realizować koncepcję 

wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich (towarzyszy mu powstanie licznych, 

małych zakładów przetwórczych). 
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Kierunki rozwoju rolnictwa w krajach Unii Europejskiej, struktura ludności wiejskiej 

Powiatu Sejneńskiego, warunki klimatyczno-glebowe uruchomią proces zmniejszenia 

się areału upraw na rzecz zalesień oraz zmian struktur upraw. W miejsce upraw 

dotychczasowych zaczną wchodzić uprawy roślin, które są źródłem komponentów 

biopaliw (np. rzepaku) oraz uprawy roślin zaliczanych do grupy roślin odnawialnych 

źródeł energii, takich jak np. wierzba energetyczna. 

Priorytetowe znaczenie w rozwoju ekonomicznym Powiatu odegra turystyka, 

której sprzyja ekologiczno-przyrodniczo-kulturowa przestrzeń omawianego 

terenu. Jej rozwój wymaga jednak wzbogacenia obecnej oferty poprzez rozszerzenie 

zaplecza turystyki wodnej i agroturystyki oraz jej służącej infrastruktury technicznej.  

W takiej sytuacji należy zadbać o modernizację już istniejącego i budowę nowego 

systemu stanic wodnych, wytyczenie kolejnych szlaków turystycznych pieszo-

rowerowych i kąpielisk. Przy obecnym niedoborze bazy noclegowej i gastronomicznej 

powstaną nowe hotele, schroniska, pola namiotowe, restauracje, bary i inne obiekty 

infrastruktury turystycznej. Należy łączyć produkty turystyczne Sejneńszczyzny z 

dziedzictwem krajobrazowym, przyrodniczym i kulturowym tego terenu, także dla 

bardziej wymagających turystów. 

Jednocześnie zwróci się szczególną uwagę na zachowanie i racjonalne wykorzystanie 

walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego. Można to osiągnąć poprzez 

inwestycje proekologiczne. W obecnej rzeczywistości trzeba zadbać o intensywną 

promocję wizerunku Powiatu Sejneńskiego poprzez m. in. uczestnictwo w targach i 

wystawach turystycznych oraz reklamę poprzez internet. 

Ożywienie ruchu turystycznego będzie wsparte przez władze powiatowe i gminne w 

tworzeniu wspólnej powiatowej polityki, zaistnienia w systemie informacji, pomocy w 

tworzeniu nowych podmiotów gospodarczych tej branży i organizacji szkoleń. 

Zainicjowanie indywidualnej działalności gospodarczej podejmowanej przez 

mieszkańców, a w następnej kolejności działań inwestycyjnych, będzie wspierane przez 

wskazanie zachęcających przykładów z następujących dziedzin: turystyka, rolnictwo, 

ochrona środowiska. 

 Podsumowując analizę słabych stron i zagrożeń, jakie występują w Powiecie 

Sejneńskim, wytypowano ,,gorące”, czyli najbardziej wrażliwe problemy i miejsca, 

których rozwiązanie warunkuje realizację celów określonych w Strategii. 
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,,Gorące” problemy Powiatu Sejneńskiego 

1. Brak jednoznacznej, wspólnie wypracowanej przez wszystkie szczeble 

samorządu terytorialnego ścieżki rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu 

Sejneńskiego. 

2. Brak skoordynowanej z sąsiednimi, silniejszymi powiatami wspólnej polityki w 

zakresie wybranych dziedzin rozwoju gospodarczego. 

3. Niedostateczny i stale ,,odpływający” na zewnątrz Powiatu kapitał 

społeczny, którego nośnikiem jest na miejscu kształcona młodzież, 

charakteryzująca się mobilnością i otwartością na wyzwania współczesności. 

4. Brak zorganizowania środowisk gospodarczych, w tym także producentów 

rolnych, w celu ustalenia zakresów kooperacji produkcyjnej, rozpoznania 

potencjalnych rynków zbytu dla miejscowych produktów, głównie rolno-

spożywczych, a także dla pozyskania kapitałów inwestycyjnych. 

5. Niedostatecznie dostosowany aktualny profil kształcenia zawodowego do 

przyszłych potrzeb lokalnego rynku pracy (głównie w zakresie różnych usług 

turystycznych). 

6. Brak lokalnego forum-miejsca spotkań różnych środowisk, stowarzyszeń, 

młodzieży, ale także ośrodka wymiany myśli, generowania pomysłów 

rozwojowych, budowania kapitału społecznego. 

7. Niedostateczne działania na rzecz ekologicznej ochrony środowiska (gospodarka 

śmieciami, lokalne oczyszczalnie). 

,,Gorące” miejsca Powiatu Sejneńskiego 

1. Rewitalizacja centrum Sejn, ze szczególnym uwzględnieniem Zespołu 

Klasztornego, Pałacu Biskupiego oraz pozostałości zabytkowych fragmentów 

architektonicznych i budowlanych. 

2. Zagospodarowanie dworu w Krasnogrudzie i byłej strażnicy straży 

granicznej w Hołnach Wolmera, z jednoczesnym uwzględnieniem funkcji, 

jakie mogą spełnić mieszkańcom Sejneńszczyzny (nie należy tworzyć 

wyizolowanej enklawy przeznaczonej wyłącznie środowiskom zewnętrznym). 

3. Zdefiniowanie lokalnych funkcji przejścia granicznego w Ogrodnikach wraz 

z przylegającym pasem nadgranicznym, ze szczególnym uwzględnieniem 

jego zadań w rozwoju ruchu turystycznego obejmującego Litwę, Białoruś i dalej 

Rosję, Łotwę, Estonię i kraje skandynawskie.  
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4. Przebudowa kotłowni węglowych i przystosowanie ich do spalania biomasy, 

dalsza modernizacja układów wodno-kanalizacyjnych oraz rozwiązanie 

problemów technicznych w oczyszczalni ścieków w Sejnach. 

5. Sukcesywna modernizacja sieci dróg, ze szczególnym uwzględnieniem ich roli 

w rozwoju ruchu turystycznego i obsługą rolnictwa. 
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4. Cel długofalowy Strategii Rozwoju Powiatu Sejneńskiego 

  

 Ocena stanu wyjściowego, określenie głównych problemów do rozwiązania, a 

także analiza uwarunkowań zewnętrznych pozwala na sformułowanie następującego 

długofalowego celu rozwojowego: 

 

,,Przy wykorzystaniu walorów kulturowych i 

przyrodniczych Ziemi Sejneńskiej, przy pobudzonej 

aktywności jej mieszkańców, zaakceptowanej wspólnoty 

interesów – zainicjowanie i późniejsze utrzymanie trwałego 

rozwoju Sejneńszczyzny, satysfakcjonującego jej wszystkich 

obywateli” 

 

W tak sformułowanym celu podkreśla się posiadane walory i atuty, które tworzą 

potencjał rozwojowy. Wykorzystanie tego potencjału, uwarunkowane jest 

wyzwoleniem niezbędnej aktywności społecznej, aktualnie niezadawalającej.  

W tej sytuacji wszystkie szczeble samorządu Powiatu będą dążyć do pobudzania 

aktywności obywatelskiej, przygotowując jednocześnie własne struktury do 

absorpcji funduszy strukturalnych UE przeznaczonych na rozwój lokalny i 

regionalny. 
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5. Priorytety rozwoju, cele strategiczne i zadania realizacyjne 

 

 Realizacji celu długofalowego Powiatu służą wyznaczone priorytety, cele 

strategiczne i zadania realizacyjne. 

 Przedstawione priorytety i cele są m. in. wynikiem społecznej dyskusji nad 

przyszłością Powiatu Sejneńskiego. Dyskusja ta wywiązała się m. in. na łamach 

,,Przeglądu Sejneńskiego” w cyklu wystąpień i artykułów pt. ,,Sejneńszczyzno-co 

dalej?”. Strategia ta uwzględnia część postulatów młodzieży zgłoszonych w trakcie 

konkursu uczniowskiego na temat: ,,Przyszłość Sejneńszczyzny i moje w niej miejsce”. 

Priorytety  określają pożądane, przyszłe stany i procesy rozwojowe. Są one zbieżne z 

priorytetami strategii poszczególnych gmin wchodzących w skład Powiatu, oraz ze 

Strategią Województwa Podlaskiego, w której określono następujące priorytety: 

Priorytet 1. Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej województwa. 

Priorytet 2. Wzmocnienie bazy ekonomicznej województwa. 

Priorytet 3. Rozwój instytucji i urządzeń infrastruktury społecznej o zasięgu i znaczeniu 

regionalnym i ponadregionalnym w dziedzinie zdrowia, opieki społecznej i 

kultury oraz podwyższenia w ten sposób rangi i pozycji ośrodków 

regionalnych województwa i jego integracji wewnętrznej.         

Priorytet 4. Zrównoważone gospodarowanie przestrzenią województwa z zachowaniem 

ważnych w skali krajowej i europejskiej walorów przyrodniczych i 

kulturowych , a także z ich racjonalnym wykorzystaniem dla 

przyśpieszonego rozwoju. 

Priorytet 5. Rozwój międzynarodowych kontaktów regionalnych i wymiany, w tym 

współpracy przygranicznej i transgranicznej województwa z regionami 

Białorusi i Litwy , a także międzynarodowa promocja regionu. 

Powiat Sejneński ma wszelkie atuty, aby być jednym z liderów w województwie 

podlaskim, przy realizacji Priorytetu 5. 

Cele strategiczne są wynikiem społecznej dyskusji nad przyszłością Powiatu 

Sejneńskiego. Dyskusja ta wywiązała się podczas prac na strategią. Mają one charakter 

ogólny i wyznaczają pożądane kierunki zmian. 

Cele strategiczne są zbieżne z celami i zasadami Strategii Gmin wchodzących w skład 

Powiatu oraz oficjalnymi dokumentami programowymi Województwa Podlaskiego. 
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Określone cele strategiczne zbieżne są z priorytetami wyznaczonymi do realizacji w 

Narodowym Planie Rozwoju 2004-2006, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 14 

stycznia 2003 r.. Tak więc do realizacji tych celów mogą być wykorzystane środki Unii 

Europejskiej przekazane do Polski w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 

Rozwoju Regionalnego, który uwzględnia specyficzne cechy, zasoby, uwarunkowania i 

predyspozycje rozwojowe regionów. Zgodnie z zasadą funkcjonowania ZPORR do 

współfinansowania przez fundusze strukturalne mogą być zgłaszane zadania, które 

umożliwi ą osiągnięcie celów i priorytetów wyznaczonych w strategiach rozwoju i 

programach narodowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. 

Zadania realizacyjne wskazują zakres prac, który należy wykonać, aby osiągnąć dany 

cel strategiczny. 

 

5.1.  PRIORYTETY ROZWOJU 

 

Priorytet 1. Rozwój turystyki i rekreacji przy wykorzystaniu posiadanych walorów 

przyrodniczych, tradycji wielokulturowych i położenia przygranicznego. 

Priorytet 2. Restrukturyzacja rolnictwa w kierunku rozwoju rolnictwa ekologicznego, 

wspieranie leśnictwa, rybołówstwa, przetwórstwa rolnospożywczego, 

drobnej wytwórczości. 

Priorytet  3. Dążenie do samowystarczalności energetycznej Powiatu. 

Priorytet 4. Poprawa jakości życia mieszkańców, głównie w zakresie edukacji, 

zdrowia, kultury, sportu i pomoc rodzinom wymagającym wsparcia. 

Priorytet 5. Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej, służącej rozwojowi 

turystyki i modernizującemu się rolnictwu. 

Priorytet 6. Rozwój współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej. 

 

5. 2. CELE STRATEGICZNE I ZADANIA REALIZACYJNE 

 
Priorytet 1. Rozwój turystyki i rekreacji przy wyko rzystaniu 

posiadanych walorów przyrodniczych, tradycji wielokulturowych i 

położenia przygranicznego. 

 



 22

Cel 1. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Powiatu poprzez rozwój różnych 

form turystyki (przyrodniczej, kulturowej, aktywnej , agroturystyki i turystyki 

wiejskiej). 

 

Zadanie 1. Zbudowanie kompleksowego programu rozwoju turystyki i rekreacji, 

uwzględniającego uwarunkowania przyrodnicze, kulturowe, historyczne oraz 

przygraniczne położenie Powiatu Sejneńskiego. 

 

Czas realizacji: 2004 rok 

 

Zadanie 2. Utworzenie lokalnego programu motywacji, zachęt, preferencji 

finansowych, ułatwień administracyjnych dla wszystkich przedsiębiorców 

inwestujących w turystykę, oferujących markowe usługi turystyczne, produkty 

gastronomiczne, organizujących imprezy kulturowe, rozrywkowe, sportowe i inne. 

 

Czas realizacji: 2008 rok 

 

Zadanie 3. Opracowanie programu promocji i marketingu oferty turystycznej Powiatu, 

przy ścisłym współdziałaniu z gminami, stowarzyszeniami, ośrodkami kultury, 

organizacjami i przedsiębiorstwami branży turystycznej. 

 

Czas realizacji: lata 2004/2005 

 

Zadanie 4. Uatrakcyjnienie wyglądu stolicy Powiatu poprzez rewitalizację centrum 

Sejn, ze szczególnym uwzględnieniem Zespołu Klasztornego, Pałacu Biskupiego oraz 

pozostałości zabytkowych fragmentów architektonicznych i budowlanych. 

 

Czas realizacji: lata 2003-2013 /etap I lata 2004-2006/ 

 

Cel 2. Rozwój infrastruktury towarzyszącej, w tym szlaków turystycznych. 

 

Zadanie 1. Opracowanie systemu infrastruktury wspierającej rozwój turystyki 

(informacja, dostępność do różnych obiektów zabytkowych i kulturalnych, serwis 

techniczny, wypożyczalnie sprzętu, obsługa osób niepełnosprawnych itp.). 
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Czas realizacji: 2005 rok 

 

Zadanie 2. Opracowanie koncepcji szlaków turystycznych w powiązaniu z sąsiednimi 

powiatami oraz przejściami granicznymi poprzez aktywne uczestnictwo w 

przygotowaniu i realizacji projektu ,,Zintegrowany system zagospodarowania i  

wykorzystania szlaków turystycznych Suwalszczyzny – trasy rowerowe” 

prowadzonych przez SIRT – Suwałki. 

 

Czas realizacji: lata 2003/2004 

 

Cel 3. Rozwój współpracy turystycznej z Litwą i Białorusią. 

 

Zadanie 1. Nawiązanie sprawczych kontaktów oraz opracowanie wspólnej koncepcji 

rozwoju turystyki transgranicznej, nawiązującej do tradycji Litwy i Białorusi oraz 

istniejących walorów przyrodniczych, klimatycznych i krajobrazowych. 

 

Czas realizacji: 2004 rok 

 

Zadanie 2. Opracowanie i uruchomienie programu wspólnej promocji turystycznej 

Powiatu Sejneńskiego oraz terenów przygranicznych. 

 

Czas realizacji: 2005 rok 

 

Priorytet 2. Restrukturyzacja rolnictwa w kierunku rozwoju rolnictwa 

ekologicznego, wspieranie leśnictwa, rybołówstwa, przetwórstwa 

rolnospożywczego, drobnej wytwórczości. 

 

Cel 1. Dostosowanie rolnictwa Powiatu do wymagań oraz norm Unii Europejskiej. 

 

Zadanie 1. Opracowanie kompleksowego planu zmian w rolnictwie Powiatu. 

 

czas realizacji: rok 2004 
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Zadanie 2. Usprawnienie istniejącego systemu doradztwa rolnego w zakresie: 

� poprawy jakości produktów rolnych, 

� poprawy technologii przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych, 

� poprawy inwestycji w gospodarstwach rolnych,  

� restrukturyzacji produkcji mleka, 

� modernizacji gospodarstw specjalizujących się w produkcji bydła mięsnego, 

� modernizacji produkcji trzody chlewnej, 

� zwiększenia różnorodności produkcji gospodarstw rolnych, 

� propagowania przedsiębiorczości. 

 

Czas realizacji: sukcesywnie, przy rozliczaniu zadań w okresach jednorocznych 

 

Zadanie 3. Stworzenie systemu wspierania grup producenckich rolników w zakresie 

produkcji rolnej, chowu bydła mlecznego oraz innych silnych organizacji rolniczych. 

 

Czas realizacji: 2005 rok 

 

Cel 2. Rozwój promocji regionalnych produktów pochodzenia rolnego, w tym 

,,zdrowej żywności” (tzw. rolnictwa ekologicznego). 

 

Zadanie 1. Stworzenie systemu promocji powiatowych produktów rolnych. 

 

Czas realizacji: 2005 rok 

 

Zadanie 2. Pomoc przedsiębiorcom w uzyskaniu certyfikatów (znaków jakości) dla 

miejscowych, markowych produktów żywnościowych, w tym dla: sękacza, kartaczy, 

soczewiaków, czynaków. 

 

Czas realizacji: sukcesywnie od 2004 roku 

 

Cel 3. Rozwój przemysłu drzewnego, leśnictwa, rybołówstwa i drobnej 

wytwórczości. 
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Zadanie 1. Stworzenie systemu wsparcia dla rozwoju przemysłu drzewnego, leśnictwa, 

rybołówstwa i drobnej wytwórczości. 

 

Czas realizacji: lata 2004/2005 

 

Zadanie 2. Zintensyfikowanie oczyszczania jezior i rzek. 

 

Czas realizacji: sukcesywnie od 2005 roku 

 

Priorytet 3. Dążenie do samowystarczalności energetycznej Powiatu. 

 

Cel 1. Rozwój niekonwencjonalnych źródeł energii – wykorzystanie zielonej masy, 

odpadów z gospodarki drzewnej do produkcji ciepła i przez to zatrzymanie 

znaczącej części środków finansowych wydawanych na węgiel w Powiecie 

Sejneńskim. 

 

Zadanie 1. Modernizacja kotłowni węglowej w ZSO w Sejnach i przystosowanie jej do 

spalania biomasy.  

 

Czas realizacji: lata 2003/2004 

 

Zadanie 2. Termorenowacja budynku szkoły oraz przebudowa kotłowni w budynkach 

szkół w Puńsku. 

 

Czas realizacji: lata 2003-2008 

 

Zadanie 3. Uruchomienie produkcji biomasy paliwowej dla potrzeb Powiatu 

Sejneńskiego i innych obszarów poprzez promocję zagospodarowywania nieużytków, w 

tym także uruchomienie pilotażowej plantacji roślin energetycznych.  

 

Czas realizacji: 2005 rok 
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Zadanie 4. Uruchomienie produkcji kotłów i urządzeń wykorzystujących biopaliwa z 

myślą o zaspokojeniu potrzeb Powiatu i innych rynków. 

 

Czas realizacji: sukcesywnie od 2005 roku 

 
Priorytet 4. Poprawa jakości życia mieszkańców, głównie w zakresie 

edukacji, zdrowia, kultury, sportu i pomoc rodzinom wymagającym 

wsparcia. 

 
Cel 1. Ograniczenie bezrobocia. 

 

 Zadanie 1. Opracowanie realnego i lokalnie uwarunkowanego programu 

przeciwdziałania bezrobociu, w szczególności bezrobociu długotrwałemu 

uwzględniającego następujące rozwiązania: 

� Wsparcie dla aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. Władze położą 

większy nacisk na rozwijanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, 

szczególnie w postaci prac interwencyjnych, staży, robót publicznych oraz 

szkoleń i przekwalifikowań w zawodach, na które istnieje zapotrzebowanie na 

rynkach pracy, 

� Poprawa przepływu informacji o rynkach pracy w innych regionach Polski i za 

granicą, 

� Wsparcie dla dialogu społecznego. Dołoży się starań na rzecz większego udziału 

partnerów społecznych, w szczególności związków zawodowych i 

pracodawców przy podejmowaniu decyzji, co do działań na rzecz poprawy 

sytuacji na rynku, 

� Ułatwienie przejścia między szkołą a zatrudnieniem. Poprawa funkcjonowania 

własnego systemu szkolnictwa w taki sposób, aby zmniejszyć liczbę osób, które 

po ukończeniu szkoły nie są w stanie znaleźć zatrudnienia w swoim zawodzie, 

� Podjęcie działań na rzecz otwarcia rynków pracy dla osób stale lub okresowo z 

niego wykluczonych, a w szczególności dla takich grup społecznych, jak 

niepełnosprawni i bezrobotni z terenów wiejskich, 

� Wykorzystanie nowych możliwości tworzenia miejsc pracy. Podjęcie 

aktywnych działań na rzecz poszukiwania nowych dziedzin produkcyjnych i 
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usługowych, w których mogą być tworzone nowe miejsca pracy. Ustalenie 

preferencji: ulg podatkowych itp. dla lokalnych przedsiębiorców, 

� Wzmocnienie systemu ustawicznego kształcenia dorosłych. 

 

Czas realizacji: sukcesywnie od 2004 roku 

 

Zadanie 2. Inicjowanie i wspieranie programów edukacyjnych służących poszerzeniu 

zdolności adaptacyjnych młodzieży po ukończeniu kształcenia oraz przekwalifikowaniu 

dorosłych. 

 

Czas realizacji: sukcesywnie od 2004 roku 

 

Zadanie 3. Wspieranie rozwoju organizacji społecznych, a zwłaszcza prowadzących 

działalność na rzecz powiatu i jego mieszkańców poprzez wydzielenie i zlokalizowanie 

miejsca spotkań, obrad itp. wraz z koniecznym wyposażeniem. 

 

Czas realizacji: 2004 rok 

 

Zadanie 4. Dostosowanie struktury kształcenia do wymogów lokalnego rynku pracy 

m.in. poprzez zwiększenie różnorodności form i treści nauczania. 

 

Czas realizacji: lata 2004/2005 

 

Zadanie 5. Utworzenie systemu stypendiów dla uczniów zdolnych z uwzględnieniem 

młodzieży wywodzącej się z rodzin mających problemy finansowe. 

 

Czas realizacji: lata 2004/2005 

 

Cel 2. Poprawa jakości usług medyczno–ratowniczych, edukacyjnych. Poprawa 

stanu bezpieczeństwa, rozwój opieki geriatrycznej. 

 

Zadanie. 1. Powstanie Centrum Ratownictwa i Centrum Zarządzania Kryzysowego w 

Powiatowej Komendzie Straży Pożarnej w Sejnach. 
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Czas realizacji: lata 2003 – 2005 

 

Zadanie 2. Powstanie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gibach, 

Krasnopolu i Puńsku. 

 

Czas realizacji: lata 2003 – 2005. 

 

Zadanie 3.  Kontynuacja modernizacji SP ZOZ w Sejnach. 

 

Czas realizacji: lata 2003/2004. 

 

Zadanie 4. Powstanie nowych miejsc w domach spokojnej starości oraz wprowadzenie 

nowych form opieki geriatrycznej w układzie społecznym i komercyjnym. 

 

Czas realizacji: lata 2004-2005 

 

Zadanie 5. Budowa budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Puńsku. 

 

Czas realizacji: lata 2004-2006 

 

Zadanie 6. Termomodernizacja i budowa kotłowni na biomasę w budynkach Zespołu 

Szkół Techniczno-Rolniczych w Sejnach i budynku internatu Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących z Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku. 

 

Czas realizacji: lata 2007-2008 

 
Priorytet 5. Modernizacja i rozwój infrastruktury t echnicznej służącej 

rozwojowi turystyki i modernizuj ącemu się rolnictwu oraz ekologii. 

 

Cel 1. Poprawa stanu ochrony środowiska w powiecie. 

 

Zadanie 1. Budowa nowoczesnego wysypiska śmieci ze składowiskiem odpadów 

resztkowych i niebezpiecznych, w szczególności azbestu i eternitu zaspokajającego 

potrzeby całego Powiatu. 
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Czas realizacji: 2004-2013 

 

 Zadanie 2. Opracowanie i budowa systemów zarządzania odpadami stałymi oraz 

systemów wodno-kanalizacyjnych. 

 

Czas realizacji: lata 2004-2007 

      

Zadanie 3. Propagowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 

gospodarstwach rolnych, a w szczególności agroturystycznych; opracowanie projektów. 

 

Czas realizacji: sukcesywnie, w latach 2004-2006 

 

Zadanie 4. Włączenie ścieków z Gminy Giby i Krasnopol do oczyszczalni ścieków w 

Sejnach. 

 

Czas realizacji: lata 2003-2008 

 

Zadanie 5. Podnoszenie świadomości ekologicznej ludności, w szczególności w 

zakresie minimalizacji wytwarzania odpadów, selektywnej zbiórki odpadów, 

wykorzystania alternatywnych źródeł energii. 

 

Czas realizacji: sukcesywnie, w latach 2004-2013 

 
Zadanie 6. Utworzenie Gminnych i Wiejskich Punktów Gromadzenia Odpadów 
 
Czas realizacji: 2004-2007 
 

Cel 2 .  Poprawa stanu infrastruktury drogowej. 

 

GMINA KRASNOPOL  

Zadanie 1. Ułożenie dywanika asfaltowego o długości 6,851km na drodze powiatowej 

Nr 1157B Krasnopol-Gremzdel-Jegliniec-Wiatrołuża. 

 

Czas realizacji: lata 2006-2013 
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Zadanie 2. Wykonanie regeneracji odcinka asfaltowego o długości 1,149 km na drodze 

powiatowej Nr 1157B Krasnopol-Gremzdel-Jegliniec-Wiatrołuża. 

 

Czas realizacji: lata 2006-2013 

 

Zadanie 3. Ułożenie dywanika asfaltowego na drodze gminnej Linówek-Jegliniec o 

długości 7 km.  

 

Czas realizacji: lata 2006-2013 

 

Zadanie 4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1173B Krasnopol-Żłobin-Jeziorki z 

wykonaniem robót ziemnych i nawierzchni żwirowej o długości 5,280 km. 

 

Czas realizacji: lata 2004-2013 

 

Zadanie 5. Ułożenie dywanika asfaltowego na drodze powiatowej Nr 1173B 

Krasnopol-Żłobin-Jeziorki o długości 1,100 km. 

 

Czas realizacji: lata 2004/2005 

 

Zadanie 6. Ułożenie dywanika asfaltowego na drodze gminnej Żłobin-Łapuchowo-

Skustele o długości 5 km. 

 

Czas realizacji: lata 2006-2013 

 

Zadanie 7. Regeneracja odcinka asfaltowego na drodze powiatowej Nr 1171B 

Ryżówka-Mikołajewo-Maćkowa Ruda o długości 6,200 km.  

 

Czas realizacji: lata 2006-2013 

 

Zadanie 8. Budowa drogi żwirowej, gminnej Mikołajewo-Czerwony Krzyż o długości 

6 km. 
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Czas realizacji: lata 2006-2013 

 

Zadanie 9. Ułożenie dywanika asfaltowego na drodze gminnej Skustele-Michnowce o 

długości 3,800 km. 

 

Czas realizacji: lata 2006-2013 

 

Zadanie 10. Ułożenie dywanika asfaltowego na drodze gminnej Żłobin-Łopuchowo o 

długości 3,900 km. 

 

Czas realizacji: lata 2006-2013 

 

Zadanie 11. Ułożenie dywanika asfaltowego na drodze gminnej Krasnopol-

Żubronajcie-Remieńkiń o długości 7,500 km. 

 

Czas realizacji: lata 2006-2013  

 

Zadanie 12. Ułożenie dywanika asfaltowego na drodze gminnej Kopiec-Buda Ruska o 

długości 2,500 km. 

 

Czas realizacji: lata 2006-2013 

 

Zadanie 13. Ułożenie dywanika asfaltowego na drodze gminnej Kopiec-Krasne o 

długości 1 km.  

 

Czas realizacji: lata 2006-2013 

 

GMINA PUŃSK 

Zadanie 14. Ułożenie dywanika asfaltowego o długości 4 km na drodze powiatowej Nr 

1159B Szołtany-Puńsk-Wojtokiemie. 

 

Czas realizacji: lata 2005-2013 

 

Zadanie 15. Wykonanie dywanika asfaltowego na następujących drogach gminnych: 
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� Wołyńce-Buraki o długości 0,6 km 

� Szołtany-Szlinokiemie o długości 4,0 km 

� Żwikiele-Taklinowo-Nowinniki o długości 1,2 km 

� Nowinniki-Pełele-Dziedziule-Wiłkopedzie o długości 9,0 km 

� Wojtokiemie-Ogórki-PGR Pełele o długości 5,4 km 

 

Czas realizacji: lata 2004-2013 

 

Zadanie 16. Wykonanie regeneracji nawierzchni asfaltowej o długości 3,084 km oraz 

ułożenie dywanika asfaltowego o długości 1,5 km na drodze powiatowej Nr 1160B 

Puńsk-Wojciuliszki-Budzisko. 

 

Czas realizacji: lata 2005-2013 

 

Zadanie 17. Ułożenie dywanika asfaltowego o długości 1,874 km i wykonanie 

regeneracji o długości 8,426 km na drodze powiatowej Nr 1162B Trakiszki-Poluńce-

Widugiery. 

 

Czas realizacji: lata 2005-2013 

 

Zadanie 18. Wykonanie regeneracji drogi powiatowej Nr 1163B Sejwy-Widugiery-

Sankury o długości 11,368 km.  

 

Czas realizacji: lata 2005-2013 

 

Zadanie 19. Ułożenie dywanika asfaltowego o długości 1,9 km na drodze gminnej 

Pełele-Przystawańce. 

 

Czas realizacji: lata 2004-2010 

 

Zadanie 20. Ułożenie dywanika asfaltowego o długości 4,5 km na drodze gminnej 

Oszkinie-jezioro Sejwy. 

 

Czas realizacji: lata 2005-2010 
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GMINA GIBY  

Zadanie 21. Ułożenie dywanika asfaltowego o łącznej długości 8,090 km na 

następujących drogach gminnych: 

� Pomorze-Posejnele o długości 3 km 

� Giby-Pomorze o długości 2,690 km 

� Degucie-Kukle o długości 2,400 km 

 

Czas realizacji: lata 2005-2013 

 

Zadanie 22. Budowa drogi gminnej, żwirowej Karolin-Pogorzelec o długości 1,250 

km.  

 

Czas realizacji: lata 2005/2006 

 

Zadanie 23. Ułożenie dywanika asfaltowego o długości 3 km na drodze gminnej 

Daniłowce-Iwanówka-Posejny. 

 

Czas realizacji: lata 2008-2013 

 

Zadanie 24. Ułożenie dywanika asfaltowego o długości 6,440 km na drodze 

powiatowej Nr 1202B Wysoki Most-Sarnetki-Frącki. 

 

Czas realizacji: lata 2004-2008 

 

Zadanie 25. Ułożenie dywanika asfaltowego o długości 1,100 km na drodze 

powiatowej Nr 1205B Frącki-Dworczysko-Łoski-Mikaszówka. 

 

Czas realizacji: lata 2005/2006 

 

GMINA SEJNY I MIASTO SEJNY  

Zadanie 26.  Przebudowa ulic w ciągu drogi powiatowej Nr 1176B Poćkuny-Berżniki 

w miejscowości Berżniki - wykonanie robót ziemnych, kanalizacji, chodników i 

nawierzchni asfaltowej na długości 0,8 km. 
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Czas realizacji: lata 2006-2010 

 

Zadanie 27. Przebudowa i ułożenie dywanika asfaltowego na drodze powiatowej Nr 

1175B Sejny-Bosse-Bierżałowce o długości 6,2 km. 

 

Czas realizacji: lata 2005-2013 

 

Zadanie 28. Przebudowa wraz z ułożeniem dywanika asfaltowego na drodze 

powiatowej Nr 1165B Krasnowo-Burbiszki-Żegary o długości 3,5 km. 

 

Czas realizacji: lata 2005-2010 

 

Zadanie 29. Ułożenie dywanika asfaltowego o długości 4,8 km na drodze powiatowej 

Nr 1165B Krasnowo-Burbiszki-Żegary. 

 

Czas realizacji: lata 2004-2006 

 

Zadanie 30. Modernizacja następujących ulic powiatowych w Sejnach: 

� Przebudowa ulicy Zawadzkiego, która polegać będzie na ustawieniu nowych 

krawężników ulicznych, chodników oraz ułożenie warstwy wyrównawczej i 

ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej. 

 

Czas realizacji: lata 2004-2006 

 

� Przebudowa ulicy Konopnickiej polegająca na wykonaniu kanalizacji ściekowej i 

burzowej, wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej, wykonanie chodników z 

betonowej kostki brukowej. 

 

Czas realizacji: lata 2006-2013 

 

Zadanie 31. Asfaltowanie  następujących ulic w Sejnach zarządzanych przez Urząd 

Miasta w Sejnach: Broniewskiego, Cisowej, Nowotki, części ulicy Wojska Polskiego i 

ulic przyległych. 
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Czas realizacji: 2004-2013 

 
 
Priorytet 6. Rozwój współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej. 
 
Cel 1. Zwiększenie roli i znaczenia Powiatu Sejneńskiego w regionie północno-

wschodnim w zakresie współpracy międzynarodowej 

 

Zadanie 1. Opracowanie kompleksowego programu współpracy transgranicznej 

szczególnie uwzględniającego problemy turystyki, rolnictwa i wymiany kulturalnej. 

 

Czas realizacji: 2004 rok 

 

Zadanie 2. Powołanie komisji roboczej na szczeblu powiatu i odpowiednich urzędów 

za granicą do realizacji programu współpracy przygranicznej. 

 

Czas realizacji: 2004 rok 

 

Cel 2. Rozwój współpracy międzyregionalnej. 

 

Zadanie 1. Inicjowanie nowych i wspieranie dotychczasowych kontaktów z regionami 

Unii Europejskiej, doświadczonymi w programowaniu rozwoju regionalnego w 

kontekście przyszłych, wspólnych programów kulturalnych i gospodarczych. 

 

Czas realizacji: sukcesywnie od 2004 roku 

 

Zadanie 2. Kontynuowanie kontaktów z regionami Europy Wschodniej. 

 

Czas realizacji: sukcesywnie od 2004 roku 
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6. Źródła finansowania 
 

 Źródłami finansowania zadań będą: 

1) Budżet Starostwa Powiatowego w Sejnach, 

2) Budżet Miasta Sejny, 

3) Budżet Gminy Sejny, 

4) Budżet Gminy Giby, 

5) Budżet Gminy Krasnopol, 

6) Budżet Gminy Puńsk, 

7) Kredyty, obligacje gminne, 

8) Środki zewnętrzne np. kontrakt wojewódzki, Euroregion Niemen, środki 

pomocowe Unii Europejskiej, krajowe fundusze celowe, fundacje celowe, zewnętrzny 

kapitał inwestycyjny pozyskiwany na zasadach komercyjnych. 
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7. Monitoring Strategii Rozwoju Powiatu Sejneńskiego 

 

 Strategię opracował zespół powołany przez Starostę Sejneńskiego, przy 

czynnym udziale samorządów gminnych i przy współpracy z różnymi instytucjami. 

 Realizację i koordynację wdrażania Strategii prowadzi Starostwo Powiatowe w 

Sejnach, pod nadzorem Rady Powiatu, przy ścisłym współdziałaniu z samorządami 

gminnymi. 

 Strategia wdrażana będzie poprzez realizację poszczególnych zadań 

wynikających z celów strategicznych. 

 Obserwacja wdrażania poszczególnych zadań prowadzona będzie przez 

wyznaczoną jednostkę organizacyjną Starostwa Powiatowego w Sejnach. Należeć będą 

do niej następujące funkcje: 

� bieżąca ocena stopnia wdrożenia poszczególnych zadań, 

� składanie półrocznych raportów i sprawozdań z realizacji zadań Zarządowi 

Powiatu oraz przygotowywanie materiałów informacyjnych i sprawozdawczych 

na Radę Powiatu, 

� wnioskowanie aneksów do Strategii, 

� ocena całościowa osiągania założonych efektów poszczególnych zadań, jak i 

całej Strategii Rozwoju Powiatu Sejneńskiego. 
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8. Załączniki 
 
8.1. Załącznik Nr 1-Wykaz ważniejszych postulatów zgłoszonych przez młodzież ze 

szkół ponadgimnazjalnych w trakcie I Edycji Konkursu w roku 2003 na temat 

,,Przyszłość Sejneńszczyzny i moje w niej miejsce” 

 

Najważniejsze postulaty zgłoszone przez Alicję Chmielewską: 

1. Brak nowych miejsc pracy jest dla Sejn śmiertelną trucizną, która, co prawda powoli, 

ale zabija. Dlatego niezwykle ważne jest, aby jak najwięcej ludzi potrafiło odnaleźć 

się w tej dość trudnej sytuacji. Nie wystarczy siedzieć i czekać, aż ktoś, kto ,,jest od 

tego” stworzy 30 lub 40 nowych miejsc pracy, bo wiadomo, że to nieosiągalne, 

przynajmniej w krótkim czasie. Trzeba zmienić sposób myślenia na innowacyjny, 

dojrzeć walory i możliwości regionu i wykorzystać je. 

2. Naszemu miastu, szczególnie w długie zimowe wieczory przydałyby się takie 

rozrywki jak kino czy teatr. Oczywiście są występy teatrów sejneńskich i to się 

bardzo chwali, ale brakuje takiego miejsca, które byłoby centrum takich atrakcji i 

ludzie, organizując czas na weekendowy wieczór pomyśleliby właśnie o nim. Ono 

zawsze miałoby coś do zaoferowania.  

Myślę, że takim miejscem mogłaby być sala Ośrodka Kultury. Wystarczyłoby, aby 

przedstawiciele organizacji kulturalnych Sejn postanowili wspólnie dbać, aby 

scena  na tej sali jak najczęściej błyszczała w światłach reflektorów. 

3. Myśląc o przyszłości tak małego miasteczka, jak nasze, warto korzystać z niektórych 

pomysłów już rozwiniętych turystycznie ośrodków. Wizyta we Francji nie jest ważna 

bez zobaczenia Wieży Eiffla, czy w Krakowie, bez podziwiania pięknego Wawelu. 

Dla Sejn takim znakiem charakterystycznym jest na pewno Bazylika Nawiedzenia 

NMP, ale można stworzyć także inny, typowo świecki symbol naszego miasta.  

Moja propozycja, mimo że kosztowna, może byłaby warta zainteresowania. W 

centrum Sejn można by było postawić owalną, kształtem podobną do krzywej wieży 

w Pizie, kilkunastometrową wieżyczkę z punktem widokowym na szczycie. 

Wewnętrzne ściany ozdobiono by obrazami przedstawiającymi historię naszego 

miasta, w czym na pewno chętnie pomogliby młodzi sejneńscy plastycy. Na górze 

rozpościerałby się przepiękny widok na okolicę. Taka budowla zapewne jeszcze 

bardziej zachęciłaby turystów do odwiedzenia nas, ale można by jej jeszcze w tym 

pomóc. 
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4. Z mojego punktu widzenia najbardziej trafne byłoby utworzenie w Pałacu Biskupim 

muzeum sztuki regionalnej, które, jestem przekonana, bardzo chętnie uzupełniliby 

lub nawet w całości wyposażyli mieszkańcy Sejneńszczyzny. 

5. Istnieje już Balic Satelid, który pozwala porównać umiejętności naszych teatrów z 

innymi grupami, są też inne imprezy, ale uważam, że jest ich za mało, a myślę tak 

dlatego, bo życie kulturalne Sejn często jest zamknięte dla osób z zewnątrz lub 

nie dość dostępne. 

 

Najważniejsze postulaty zgłoszone przez Annę Kochańską: 

1. Na Sejneńszczyźnie jest jeszcze wiele do zrobienia. Żeby wyrwać się z tego 

marazmu powinniśmy najpierw określić kierunki rozwoju gospodarczego. 

2. Dla regionu Sejneńszczyzny przyszłość to turystyka. Z tą dziedziną wiążą się 

dwie sprawy: przejście graniczne i agroturystyka. Nasze położenie geograficzne 

daje nam wielkie szanse. I te szanse powinniśmy wykorzystać. 

3. Otworzyłabym granicę dla wspólnych odpraw w Budzisku. Zlikwidowałabym 

tamte kolejki. W tym celu należałoby odblokować drogę Poćkuny-Giby-

Augustów. Konieczna jest współpraca samorządu sejneńskiego z 

augustowskim. Gdybym działała w tym samorządzie postarałabym się nawiązać 

taką współpracę. Dopóki nie będzie zgody i współpracy trudno liczyć na poprawę 

sytuacji gospodarczej i pomyślnie rozwiązanie sprawy.  

Powołałabym specjalną komórkę, której zadaniem byłoby dysponowanie 

unijnymi środkami pomocowymi i współpraca transgraniczna.  

W realizacji tych celów możemy liczyć, bowiem na pomoc Unii Europejskiej. 

Tam są dotychczas niewykorzystane pieniądze przeznaczone właśnie na ten cel. 

4. Samorządy: sejneński, suwalski i augustowski powinny podjąć się wspólnego 

dzieła rozbudowy infrastruktury technicznej i bazy turystycznej. Swoimi 

działaniami starałabym się do tego doprowadzić. 

5. Przyszłością dla naszego regionu może okazać się także rolnictwo ekologiczne i 

przetwórstwo produktów rolnych. Zajęłabym się pomocą dla gospodarzy, bo 

ich trzeba poinformować o możliwości korzystania z dopłat oferowanych przez 

Unię Europejską. Produkty ekologiczne są w cenie. U nas można je produkować, 

trzeba tylko zatroszczyć się o zbyt. 

6. Rozwój gospodarczy regionu to także wykorzystanie zasobów ludzkich. 

Chciałabym brać udział w pracach Rady Powiatu. Opracowałabym wtedy 
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programy aktywizacji zawodowej, zorganizowałabym jakieś miejsca pracy dla 

bezrobotnych np. w ramach robót publicznych. Starałabym się o uzyskanie 

środków z unijnych funduszy PHARE i SAPARD.  

Warto też utworzyć jakiś punkt doradczy dla drobnych przedsiębiorców. 

Dobrze byłoby też, aby służył on pomocą finansową. Pracowałabym nad 

zapewnieniem korzystnej polityki finansowej dla inwestorów. Dla budżetu miasta, 

to straty, ale z tego w przyszłości mogą być zyski.  

7. Uważam też, że przy Radzie Powiatu można utworzyć komitety doradcze w 

sprawach młodzieżowych. I tak bym właśnie zrobiła, zatrudniłabym 2-3 osoby w 

młodym wieku. To dałoby młodzieży szansę na prezentowanie swoich pomysłów 

i wpływanie na politykę regionu. 

8. Zreformowałabym również nasz regionalny ,,Przegląd Sejneński”.  Pismo jest 

zbyt ,,oficjalne”, za mało uniwersalne. Ogłosiłabym jakiś konkurs na młodego 

dziennikarza czy coś w tym stylu. Potrzebni są nowi ludzie i nowe pomysły. 

Gdyby wnieśli trochę życia i koloru do pisma, to może zaczęłoby się lepiej 

sprzedawać. 

9. Starałabym się przyciągnąć do Sejn światłych ludzi poprzez zapewnienie miejsc 

pracy najlepszym studentom. Tych miejsc pracy nie ma zbyt wiele, ale czasami 

warto posunąć się do czynów nieco drastycznych dla dobra społeczeństwa. Mam 

tu na myśli zwolnienie osób starszych i wysłanie ich na wcześniejszą 

emeryturę. 

10. Rozwinęłabym wymianę uczniowską i to nie tylko ze szkołami z kraju, ale także z 

zagranicznymi. Ta sprawa również wymaga wspólnych działań samorządu 

sejneńskiego i samorządów litewskich. 

11. Bardzo dobrze byłoby, gdyby np. Rada Powiatu zorganizowała niepłatne (albo za 

minimalną zapłatę) zajęcia nauki języka angielskiego. To miejsce pracy dla 

lektorki i szansa dla tych, których nie stać na drogie kursy prywatne. 

12. Postarałabym się, aby sejneńska poczekalnia była czynna przez całą dobę, a 

przynajmniej do 2000. 

13. Nie można też zapomnieć o ochronie środowiska. Ciekawym pomysłem jest 

utworzenie specjalnej komórki sprzątającej w powiecie. To byłaby praca dla 

kilku osób, dla reszty-czyste środowisko. Utworzyłabym taką komórkę. 

14. Mało popularna jest też w nas działalność charytatywna. Przeprowadza się zbiórki 

odzieży czy żywności, ale wolontariat w pełnym tego słowa znaczeniu to to nie 
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jest. Gdybym miała takie możliwości utworzyłabym jakiś urząd zajmujący się 

właśnie tymi sprawami. Zgromadziłabym osoby, które w wolnym czasie 

opiekowałyby się dziećmi lub osobami starszymi. Nad tymi osobami 

sprawowałby się jakiś nadzór.  

Przydałaby się jakaś pozarządowa instytucja opieki społecznej. Na jej konto 

wpłacać pieniądze mogliby wszyscy ludzie dobrej woli i wszyscy mogliby 

zwracać się do niej o pomoc. To umocniłoby poczucie solidarności między 

ludźmi. 

15. W Sejnach nie ma właściwie miejsca, gdzie młodzież mogłaby się spotkać, 

poczytać, porozmawiać, zjeść coś. Utworzyłabym coś na kształt świetlicy czy 

klubu , to może młodzi ludzie przestaliby przesiadywać w sklepach czy blokować 

klatki schodowe. 

 

Najważniejsze postulaty zgłoszone przez Michała Grygucia: 

1. Ponieważ leżymy w regionie ,,zielonych płuc Polski”, już ten fakt jest reklamą 

naszych produktów. Aby je sprzedać, potrzebny jest odpowiedni system 

pośrednictwa pomiędzy rolnikami a potencjalnymi nabywcami. Wymaga to 

stworzenia na Sejneńszczyźnie kilku organizacji skupiających rolników w grupy 

związane z ich produkcją. 

2. Podobnej organizacji wymagają inne dziedziny Sejneńskiej gospodarki. 

Producenci połączeni w spółki mają większe możliwości zaspokojenia potrzeb 

rynku, ale także zareklamowania się i dyktowania cen. 

3. Brak hoteli może z powodzeniem zaspokoić tańsza i dobrze zorganizowana 

agroturystyka. Na obszarze Sejneńszczyzny istnieje dziś zaledwie kilkanaście 

gospodarstw agroturystycznych. Tymczasem jest to możliwość na sięgnięcie do 

naszego powiatu po niższych cenach turystów i zapoznanie ich jednocześnie z 

miejscową kulturą i tradycjami. Zdrowa, domowa żywność, świeże powietrze i 

cisza to atuty gospodarstw naszego powiat, które podbiją serca turystów z całej 

Europy. 

4. Sejny, jako ,,miasto pogranicza”, powinny odgrywać wiodącą rolę w organizacji 

imprez o charakterze kulturowym i międzynarodowym. Oprócz ,,Dnia Sejn” czy 

festiwalu ,,Baltic Satelid” powinny pojawiać się inne imprezy reklamujące naszą 

różnorodność i międzynarodowy charakter miasta. Moja propozycja to np. 
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,,Dzień pola”-święto wsi i rolników połączone z festiwalem kulturowym, ale 

również reklamą regionu. 

5. Nasza wielokulturowość i wielonarodowość to atuty społeczeństwa powiatu 

sejneńskiego. Poznanie kultury regionu umożliwia praca z Państwem Witaszczyk 

czy Ośrodkiem ,,Pogranicze”. Polega ona nie tylko na poznawaniu kultury 

naszych sąsiadów, ale na jej aktywnym tworzeniu i rozumieniu, co wzmacnia 

więzi międzyludzkie. Dlatego też trzeba tworzyć jak najwi ęcej projektów 

angażujących młodzież w czynne poznawanie swojego regionu. 

6. Mieszkańcom naszego regionu brakuje poczucia odpowiedzialności za Powiat 

Sejneński. Ludzie nie wychodzą z nowymi inicjatywami gospodarczymi i 

kulturowymi, przez co niemożliwy jest rozwój Sejneńszczyzny. Wiodącą rolę w 

organizacji gospodarki powinny przejąć władze miasta i powiatu. 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 


