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S£OWO WSTÊPNE

Dononie, jednym g³osem!

Spis treci

Dobre wiadomoci zawsze
ciesz¹, szczególnie na pocz¹tku
roku. 20 stycznia w Pa³acu W³adców w Wilnie grupa dzia³aczy spo³ecznych rejonu solecznickiego odebra³a nagrody i wyró¿nienia im.
Wielkiego Ksiêcia Litewskiego Giedymina. Dyrektor ejszyskiego ¿³obka
 przedszkola Halina Antropik zosta³a
odznaczona br¹zowym medalem,
za listy dziêkczynne za aktywnoæ
spo³eczn¹ otrzymali: Zofia Griaznowa (starosta gminy jaszuñskiej), Jelena Rutkowska (kierownik muzeum
krajoznawczego w Szkole redniej
im. P. K. Brzostowskiego w Turgielach), Jerzy Micha³ Borkowski
(przedsiêbiorca, radny samorz¹du
rejonu solecznickiego), Daniela Laimute li¿ewska (dyrektor Centrum
Pierwszej Pomocy Medycznej w Solecznikach) oraz Laima ilaliene
(prezes jedzieckiego klubu sportowego Pasaga). 30 stycznia nagrodê Polak roku 2010 odebra³ prezes Solecznickiego Oddzia³u Rejonowego Zwi¹zku Polaków na Litwie, mer Zdzis³aw Palewicz, który zdecydowanie zwyciê¿y³ w plebiscycie organizowanym przez
dziennik Kurier Wileñski. Wszystkim im nale¿¹ siê jak gratulacje, tak
i s³owa uznania za wysi³ek i rozs³awianie Ziemi Solecznickiej.
Bez w¹tpienia wydarzeniem roku
dla rejonu stan¹ siê wybory samorz¹dowe, które odbêd¹ siê 27 lutego. Partie ju¿ u³o¿y³y listy kandydatów, opracowa³y programy wyborcze i przyst¹pi³y do zdobycia sympatii wyborców. W tegorocznych
wyborach do Rady samorz¹du o
poparcie elektoratu bêdzie walczy³a

tak¿e dwójka kandydatów niezale¿nych. O wzglêdy wyborców ubiega
siê te¿ 8 partii politycznych, które tradycyjnie walcz¹ o miejsca w solecznickiej radzie. Ogó³em mo¿na bêdzie
wybieraæ ze 180 kandydatów. Tak
wiêc o jeden mandat statystycznie
ubiega siê 7,2 pretendenta. Liczba tegorocznych kandydatów jest nieco
mniejsza ni¿ w wyborach z 2007 roku.
Wówczas listy wystawi³o 10 partii.
Znalaz³o siê na nich 197 kandydatów.
Dotychczasowa historia wszystkich kampanii politycznych wiadczy
o wysokim poparciu wyborców wobec Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, która zarz¹dza rejonem nieprzerwanie od 15 lat. W³odarze solecznickiego stawiaj¹ na osi¹gniêcia w dziedzinie samorz¹dnoci oraz aktywn¹
politykê inwestycyjn¹. Samorz¹d tylko w ci¹gu ostatnich czterech lat zrealizowa³ 12 projektów, na ogóln¹
kwotê ponad 28 mln litów. Jedn¹ z
najwiêkszych inwestycji w dziedzinie
gospodarki sta³ siê Program Inwestycji w Gospodarkê Wodoci¹gow¹ Górnego Basenu Rzeki Niemen (rozwój
wodoci¹gu i sieci ciekowych w Solecznikach, Ejszyszkach i Jaszunach), na kwotê blisko 18 mln litów.
Inwestycje ogarnê³y ca³y rejon i ich
nie w sposób nie zauwa¿yæ. Pod
wzglêdem wykorzystania europejskiej
pomocy finansowej rejon solecznicki
jest w czo³ówce w skali kraju.
Jak ka¿dej kampanii politycznej,
tegorocznym wyborom samorz¹dowym na Wileñszczynie towarzysz¹
nagonki na wiêkszoæ rz¹dz¹c¹ w rejonach wileñskim i solecznickim. Do
tego da³o siê ju¿ przyzwyczaiæ. Trudno natomiast znaleæ logiczne wyt³u-

maczenie presji politycznej wywieranej ogólnie na spo³eczeñstwo polskie na Litwie, szczególnie przed
wyborami. Nie ustaje walka Komisji
jêzyka pañstwowego z dwujêzycznymi tablicami ulic, po raz kolejny
trzeba broniæ przysz³oci polskich
szkó³. W³anie broniæ, bowiem tylko ten czasownik oddaje stopieñ zagro¿enia, w którym znalaz³a siê polska owiata na Litwie. Minister
owiaty i nauki Gintaras Steponavièius, podczas wizyty w rejonie solecznickim, potwierdzi³ decyzjê kierowanego przez niego resortu, domagaæ siê od Sejmu przyjêcia projektu nowej Ustawy o owiacie, która stawi krzy¿ na przysz³oci wielu
polskich szkó³ na Wileñszczynie. W
ramach kampanii wyborczej odbywa siê akcja zbierania podpisów w
obronie szkó³ polskich. W ci¹gu miesi¹ca planuje siê zebraæ 50 tys. podpisów, które, miejmy nadziejê,
wp³yn¹ na zmianê stanowiska propagatorów Ustawy o owiacie na
korzyæ interesów mniejszoci narodowych. Jednak najwa¿niejszym
krokiem, którego mo¿e dokonaæ ka¿dy wyborca troszcz¹cy siê o przysz³oæ polskiego szkolnictwa, respektowanie praw mniejszoci narodowych, jest udzia³ w g³osowaniu. Od nas samych zale¿y na ile g³ono zadwiêczy nasz wspólny g³os.
Andrzej Ko³osowski
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FELIETON

Takie s¹ realia, takie s¹ parytety
Minister owiaty i nauki Litwy Gintaras Steponavièius podczas swojej styczniowej wizyty w rejonie solecznickim owiadczy³, ¿e ka¿da decyzja kierowanego przez niego resortu odnonie
owiaty polskiej na Litwie bêdzie zale¿a³a od stosunku w³adz RP
do owiaty litewskiej w Polsce. Wszystko powinno odbywaæ siê
na zasadach parytetu, owiadczy³ minister.

W

³anie zasadami parytetu t³umaczy³ dyrektorom rejonowych
szkó³ G. Steponavièius, koniecznoæ
wprowadzenia w szko³ach mniejszoci narodowych jêzyka pañstwowego, jako drugiego wyk³adowego.
Pad³a propozycja nauczania po litewsku historii i geografii Litwy. Propozycja spotka³a siê ze szczerym
zdziwieniem dyrektorów szkó³. Od
lat maturzyci szkó³ mniejszoci
sk³adaj¹ egzaminy z wy¿ej wymienionych przedmiotów w jêzyku pañstwowym, na zasadach ogólnych dla
wszystkich placówek owiatowych
Litwy. Sk³adaj¹, i to z powodzeniem!
Mówi¹c o parytetach ministrowi nale¿a³oby raczej wspomnieæ o
tym, jak¹ ochronê prawn¹ w Polsce ma litewska owiata. Jeszcze
w 2001 roku przy aktywnym udziale litewskiej mniejszoci w Polsce
zosta³a opracowana Strategia rozwoju owiaty mniejszoci litewskiej, która okrela lokalizacjê
szkó³, zasady ich finansowania, system oceniania i egzaminowania.
Polski parytet polega na tym, ¿e
zgodnie z przepisami rozporz¹dzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 7 wrzenia 2004 r. w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i
s³uchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szko³ach
publicznych uczniowie szkó³ lub oddzia³ów z jêzykiem nauczania mniejszoci narodowej lub etnicznej, w których
zajêcia s¹ prowadzone w tym jêzyku,
przystêpuj¹ do sprawdzianu, egzaminu
gimnazjalnego lub odpowiedniej czêci
tego egzaminu w jêzyku polskim albo
w jêzyku danej mniejszoci narodowej
lub etnicznej. Rzeczowe i zrozumia³e
prawo wyboru jêzyka, w którym
uczeñ chce sk³adaæ egzamin.
Strategia rozwoju owiaty mniej-

szoci litewskiej gwarantuje tak¿e
szko³om litewskim wiêksze ni¿ w
szko³ach polskich finansowanie.
Szko³y mniejszoci narodowych w
Polsce otrzymuj¹ wiêksze finansowa-

nie ni¿eli szko³y polskie. Na dodatek
jeszcze w 2006 r. decyzj¹ Ministerstwa owiaty i sportu Polski podniesiona zosta³a waga dla ma³ych szkó³
dla mniejszoci narodowych i etnicznych. Zgodnie z przyjêtymi zmianami subwencja, któr¹ otrzymuj¹ organy prowadz¹ce takie szko³y zosta³a
zwiêkszona do 150 proc. (waga 20
proc. dla pozosta³ych szkó³ mniejszociowych zosta³a utrzymana na niezmienionym poziomie). Na Litwie
wiejskie szko³y z polskim jêzykiem
nauczania otrzymuj¹ dla przyk³adu
jedynie 110 proc. subwencji. Takie s¹
realia i parytety w dziedzinie owiaty.
Mówi¹c o parytetach nie w sposób pomin¹æ i innych dziedzin ¿ycia,
takich jak pisownia nazwisk w dowodach osobistych oraz u¿ywania jêzyka mniejszoci narodowej w nazewnictwie ulic i miejscowoci.

W styczniu w szeregu mediów litewskich ukaza³y siê artyku³y na temat pogl¹du polskich Litwinów na
problemy mniejszoci polskiej na Litwie. Wójt gminy Puñsk Witold Liszkowski, wyrazi³ szczere zdziwienie
tym, ¿e Polacy na Litwie tak za¿arcie
broni¹ dwujêzycznych tablic ulicznych. U nich w Puñsku ich nie ma i
dobrze im bez nich siê ¿yje. Teraz byæ
mo¿e i nie ma, mo¿e faktycznie pozdejmowali, ale to, ¿e wisia³y jeszcze
kilka lat temu, to na pewno. Zreszt¹
nie chodzi o to, ¿e nie ma, lecz dlaczego nie ma. W Polsce u¿ywanie
jêzyków mniejszoci narodowych
reguluje uchwalona w 2005 roku
Ustawa o mniejszociach narodowych i etnicznych oraz jêzyku regionalnym. Ustawa polska g³osi, ¿e
je¿eli 20 proc. mieszkañców gminy
stanowi¹ przedstawiciele mniejszoci narodowej, konieczne s¹ konsultacje spo³eczne w kwestii u¿ywania jêzyka niepañstwowego. Litwini w gminie Puñsk z danego prawa skorzystali. W 2009 roku nowe
tablice dwujêzyczne pojawi³y siê w
30 miejscowociach gminy Puñsk
na pograniczu polsko-litewskim. Na
wymianê tablic gmina Puñsk otrzyma³a z Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji 85 tys. z³.
Takie s¹ realia, takie parytety.
Ju¿ drugie dziesiêciolecie Polacy
na Litwie bezskutecznie walcz¹ o poprawn¹ pisowniê swoich nazwisk w
dowodach litewskich. ¯adnego postêpu nie da³o siê osi¹gn¹æ. Temida litewska oraz w³adza polityczna stoj¹
murem. W litewskim dowodzie tylko
po litewsku. W Polsce, obywatel narodowoci litewskiej w celu zapisania jego nazwiska w polskim dowodzie w jêzyku litewskim musi z³o¿yæ
w odpowiednim urzêdzie jedynie stosowne podanie, wraz z dokumentem
potwierdzaj¹cym narodowoæ. I zapisany zostanie nie jako Antoni lecz
Antanas. I litewskie czcionki , è
b¹d  polski urzêdnik znajdzie w
swoim komputerze bez problemu.
Takie s¹ parytety, takie s¹ realia.
Andej Kolosovski
Styczeñ 2011
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GOSPODARKA

CZYSTE
INWESTYCJE

Ekosystem wodny Solczy w
roku bie¿¹cym bêdzie bardziej
zdrowy i czysty. Zawa¿¹ na tym
inwestycje zainicjowane przez
samorz¹d w roku ubieg³ym.

J

esieni¹ w Solecznikach zosta³ zakoñczony pierwszy etap rekonstrukcji miejskiego stawu. Wybudowany w 1977 roku staw ju¿ dawno wymaga³ rekultywacji. Nale¿a³o zmieniæ
tamê, umocniæ brzegi i wyczyciæ dno,
w zwi¹zku z czym w ostatnich latach
intensywnie zabiegano o rodki na
przeprowadzenie tych prac.
W 2007 roku komisja Ministerstwa Rolnictwa Litwy wyda³a
owiadczenie o koniecznoci renowacji stawu miejskiego w Solecznikach. W 2008 roku lokalne w³adze
z³o¿y³y wniosek do Programu Rozwoju Wsi. Zosta³ on zaaprobowany
i na rekultywacjê zbiornika przyznano 1,5 mln litów. Nowa tama zosta³a
wybudowana wed³ug obecnych
przepisów in¿ynierii hydrologicznej.
Ponadto jej brzegi by³y nie tylko
wzmocnione, ale i zasiane muraw¹.
W ramach rekultywacji stawu prowadzona jest rekonstrukcja kana³u
wodnego prowadz¹cego do oczka
wodnego, po³o¿onego w samych
Solecznikach. Brzegi kana³u tak¿e
zostan¹ wzmocnione i upiêkszone.
Kolejn¹ inwestycj¹ wodn¹, i to
znacznie wiêksz¹ finansowo, sta³a siê
budowa nowej oczyszczalni cieków
w centrum rejonowym. Nowy obiekt
ca³kowicie odpowiada ekologicznym
standardom Unii Europejskiej, która
zreszt¹ wspiera³a finansowo budowê
oczyszczalni. Koszta nowej oczyszczalni cieków opiewa³y na 12,5 mln
litów. Pomoc pochodzi³a ze rodków
Funduszu Spójnoci Unii Europejskiej,
bud¿etu pañstwowego Litwy oraz inwestycji ZSA Vilniaus vandenys.
Projekt zosta³ zrealizowany dziêki
udzia³owi samorz¹du solecznickiego
w europejskim projekcie Górny ba-
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sen Niemna, I pakiet, I etap.
Oczyszczalnia cieków wodnych
w Solecznikach sta³a siê drugim na
Litwie, po wiêcianach, takim obiektem. Nowoczesne technologie daj¹
mo¿liwoæ bardziej g³êbokiego
oczyszczania wody z ró¿nego rodzaju organicznych zanieczyszczeñ. Na
nowym obiekcie stosowana jest biologiczna metoda oczyszczania cieków
wodnych, która polega g³ównie na utlenianiu (spalaniu na mokro). Najistotniejsze znaczenie w tym procesie odgrywaj¹ bakterie tlenowe (aerobowe).
Proces oczyszczania w warunkach tlenowych polega na zatrzymaniu przez
powierzchniê mikroorganizmów zanieczyszczeñ organicznych, rozpuszczonych lub koloidalnych, zawartych w
ciekach. Do degradacji organicznych
osadów ciekowych i stê¿onych organicznych cieków przemys³owych stosuje siê metodê beztlenowego rozk³adu biologicznego. Tego typu oczyszczalnie od lat z powodzeniem dzia³aj¹ w krajach skandynawskich, w
tym w Szwecji.
Specjalici spó³ki wznieli nowy
obiekt w rekordowo krótkim okresie. Prace zosta³y rozpoczête 8
kwietnia, za 15 grudnia komisja pañ-

stwowa ju¿ przyjê³a obiekt. Równolegle z budow¹ oczyszczalni cieków
specjalici spó³ki Statovita wybudowali w centrum rejonowym 460
metrów komunikacji wodno-kanalizacyjnych oraz ponad 300 metrów
wodoci¹gu. Mer rejonu solecznickiego Zdzis³aw Palewicz podczas ceremonii otwarcia wyrazi³ nadziejê na
dalsz¹ wspó³pracê ze spó³kami w
dziedzinie rekonstrukcji systemu komunikacji wodnych rejonu.
 Wierzê, ¿e w przysz³oci wspó³praca samorz¹du solecznickiego ze
spó³kami Statovita i Vilniaus vandenys zaowocuje powstaniem nowych oczyszczalni cieków w innych
miejscowociach rejonu solecznickiego  powiedzia³ mer Z. Palewicz.
W roku bie¿¹cym samorz¹d solecznicki zamierza tak¿e przeprowadziæ rekonstrukcjê odcinka kana³u
rzeki Wersoka, kosztem funduszu
prac melioracyjnych. 33 tys. hektarów ziemi uprawnej rejonu nale¿¹ do
gruntów melioracyjnych. Ich stan
uprawny wymaga ci¹g³ych inwestycji, których wymiar, niestety, z pocz¹tkiem kryzysu finansowego w
pañstwie, drastycznie zmala³. Samorz¹d inicjuje powstanie asocjacji farmerskich u¿ytkowników gruntów
melioracyjnych, które bêd¹ mog³y
pozyskaæ europejsk¹ pomoc finansow¹ na przeprowadzenie prac melioracyjnych. Pierwsze asocjacje
zosta³y za³o¿one w Taboryszkach
oraz Montwiliszkach.
Andrzej Ko³osowski
Fot. autor

WYWIAD
Wszyscy ¿yjemy w otoczeniu samorz¹dów. W tym sensie
wybory samorz¹dowe s¹ wa¿niejsze od jakichkolwiek innych.
W wyborach samorz¹dowych kierujemy siê g³ównie trosk¹ o
te rzeczy, które widzimy za naszymi oknami. O samorz¹dnoci, kampanii wyborczej i o tym iæ, czy nie iæ na wybory,
rozmawiamy z Bogus³awem Gru¿ewskim, profesorem, dyrektorem Instytutu Pracy i Badañ Spo³ecznych w Wilnie.

Przed nami
najwa¿niejszy wybór
Jak¹ rolê odgrywaj¹ samorz¹dy w
ustroju demokratycznym?
Samorz¹d to prawo i zdolnoæ spo³ecznoci lokalnych do zarz¹dzania swoimi prawami. Faktycznie nale¿y stwierdziæ, ¿e samorz¹dy s¹ podstaw¹ ustroju
demokratycznego. Nie mo¿e byæ mowy
o demokracji, je¿eli cz³owiek nie czuje siê
pewny i bezpieczny w swoim miejscu zamieszkania, albo w miejscu zatrudnienia.
Ponad 80 proc. czasu obracamy siê w
opcji samorz¹dowej. To dom, szko³a, instytucje po¿ytku publicznego, urzêdy,
itd. Wszystko, co sprawia nam przyjemnoæ b¹d k³opot, jest w du¿ej mierze
regulowane na poziomie samorz¹du.
Niestety mo¿emy stwierdziæ, ¿e rozumienie demokracji na Litwie jak te¿ w
innych krajach obozu postkomunistycznego jest nieco zniekszta³cone. W kontekcie demokracji zauwa¿amy tylko
struktury na poziomie narodowym 
parlament, urz¹d prezydenta  za samorz¹d, który najbardziej decyduje o jakoci naszego ¿ycia, jest czêstokroæ
ignorowany. Nie potrafimy dostrzec, ¿e
w³anie tu le¿y zal¹¿ek wielkiej demokracji i bezpieczeñstwa narodowego w kontekcie spo³ecznym.
Samorz¹dy nie obni¿¹ naszych podatków ani nie podwy¿sz¹ emerytur. O
czym wiêc zadecyduj¹ nasze g³osy?
Po pierwsze nazwa³bym samorz¹dy
szko³¹ demokracji. Tu formuje siê demokracja nie partyjna, nie strukturalna, a
demokracja spo³eczna, czyli prawdziwa.
W samorz¹dzie chodzi o konkret. W wyborach lokalnych kierujemy siê g³ównie
trosk¹ o te rzeczy, które widzimy wychodz¹c z domu. Codziennie korzystamy z
lokalnej infrastruktury, chodzimy do szko³y, przedszkola, szpitala. W tym sensie
wybory samorz¹dowe s¹ wa¿niejsze od
parlamentarnych. Ponadto ka¿dy z nas
jest bli¿szy osoby, która jest wybierana,
ma szansê bezporedniego wp³ywu na
decyzje, które w nastêpstwie zadowa-

laj¹ lub nie. Mo¿e wymagaæ realizacji
obietnic przedwyborczych.
Jakie s¹ przyczyny tego, ¿e wybory
samorz¹dowe ciesz¹ siê najmniejszym
zainteresowaniem wyborców? Co nale¿y zrobiæ by to odmieniæ?
W wielu przypadkach ludzie doznaj¹
zawodu. Ostatnio g³ono by³o w mediach
o nadu¿yciach finansowych, o powi¹zaniach korupcyjnych. Fakty te odra¿aj¹
obywateli od aktywnoci spo³ecznej. Niektórzy s¹dz¹, ¿e od nich nic nie zale¿y i
ca³kiem dobrze siê z tym czuj¹. Jest to mniemanie b³êdne, poniewa¿ na szczeblu samorz¹dowym ta zale¿noæ jest ogromna.
Nieefektywny samorz¹d, to nieefektywna
gospodarka. Realizacja ogromu decyzji
podejmowanych na poziomie pañstwa
wraca na szczebel lokalny. Je¿eli tu nic siê
nie dzieje, mechanizm siê nie krêci, nawet
najlepsze pomys³y odgórne mog¹ byæ
spalone na panewce. By to odmieniæ
nale¿y skonkretyzowaæ sposoby odwo³ania osób wybranych na stanowisko, a
które siê nie sprawdzi³y. Bardziej kategoryczne winne byæ narzêdzia kontroli dzia³alnoci radnych. Wreszcie nale¿y zadbaæ
o szacunek do wyborcy przed wyborami,
natomiast po wyborach szacunek ten powinien urosn¹æ do kwadratu.
Wileñszczyzna ma to do siebie, ¿e
wykazuje siê bodaj¿e najwy¿sz¹ frekwencj¹ w wyborach do rad samorz¹dowych. Z czym Pan to wi¹¿e?
W kontekcie tego, co powiedzia³em
wy¿ej, w samorz¹dach rejonu solecznickiego i wileñskiego jest wiêksza prê¿noæ.
Ludzie czuj¹, ¿e s¹ s³yszani. Mo¿na rzec,
¿e sprawy codzienne mieszkañców maj¹
ogromne odzwierciedlenie w polityce
¿yciowej, prowadzonej przez w³odarzy
tych samorz¹dów. Kiedy polityka struktur rz¹dz¹cych odpowiada interesom
zwyk³ego zjadacza chleba, wówczas osoba chêtniej uto¿samia siê ze struktur¹ i
jest bardziej aktywna podczas wyborów.
Prê¿noæ samorz¹dów solecznickiego i

wileñskiego z powodzeniem mo¿e s³u¿yæ
recept¹ rozwoju samorz¹dnoci dla ca³ej
Litwy. Mówiê o tym z ca³¹ pewnoci¹.
Czy jest szansa, ¿e frekwencja bêdzie wy¿sza ni¿ w poprzednich latach?
W zwi¹zku z kryzysem wp³yw samorz¹dów na rozwi¹zania gospodarcze
znacznie siê pomniejszy³. Wielu wyborców przebywa w nastroju pesymistycznym, co nie wp³ynie dodatnio na frekwencjê. Warto odnotowaæ, ¿e nie zwa¿aj¹c na up³ywaj¹cy czas, nie widaæ aktywnej kampanii wyborczej. Niektóre
partie polityczne nawet siê nie pofatygowa³y, by zaprezentowaæ programy
wyborcze. wiadczy to o tym, ¿e nie maj¹
co zaproponowaæ. Gdy nie ma ciekawych pomys³ów, ciekawych opcji i rozwi¹zañ, wystarczy pasywna pozycja.
Termin zbli¿aj¹cych siê wyborów
jest o tyle wyj¹tkowy, ¿e w³anie minê³o
20 lat od funkcjonowania samorz¹dnoci na Litwie. Jak Pan ocenia te dwudziestolecie?
Oceniam doæ pozytywnie. Powsta³a
kultura samorz¹dnoci, instytucja lokalnej w³adzy siê wzmocni³a. Wy³onili siê liderzy. Samorz¹dy wyda³y wielu znanych
polityków. Szczególnie na Wileñszczynie samorz¹dy maj¹ wielki wp³yw na zachowanie kultury, rozwój sfery ekonomicznej. W³adza lokalna funkcjonuje
mimo ró¿nych trudnoci i galopuj¹cych
reform. Samorz¹dnoæ siê sprawdzi³a,
choæ mamy pewne k³opoty w kontekcie
uprawnieñ samorz¹dów i zbyt du¿ego
uzale¿nienia od struktur pañstwowych.
Wiêc iæ, czy nie iæ?
Iæ! Zdecydowanie! Gdy narzekamy,
¿e co nie funkcjonuje, to radzi³bym zapytaæ u siebie samego: co zrobi³em, by
by³o inaczej? W tym wypadku nale¿y
pójæ i oddaæ g³os. Powinnimy wp³ywaæ na sk³ad rady, która bêdzie zarz¹dza³a przez kolejne 4 lata.
Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³a Bo¿ena Lenkiewicz
Styczeñ 2011
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27 lutego odbêd¹ siê kolejne wybory samorz¹dowe. Od czasu
pierwszych wyborów samorz¹dowych w niepodleg³ej Litwie, tryb
g³osowania, wymagania dla startuj¹cych w wyborach partii i kandydatów uleg³y zmianie.
Nowoci¹ w tegorocznych wyborach jest to, ¿e oprócz kandydatów partyjnych walczyæ o mandaty
radnych mog¹ równie¿ kandydaci
niezale¿ni. Sami wyborcy w tym
roku nie otrzymaj¹ zawiadczeñ o
prawie do g³osowania, lecz karty
wyborców, które bêd¹ wrêczane od
1 do 19 lutego.
 Je¿eli nie da siê karty wyborcy wrêczyæ osobicie, to mo¿e byæ
ona odebrana przez osobê z rodziny. W przypadku, gdy przedstawiciel komisji wyborczej nie zastanie
nikogo w miejscu zamieszkania,
kartê wyborcz¹ mo¿e zostawiæ u
s¹siada lub w skrzynce pocztowej
.
 mówi Jolanta Norkuniene
 przewodnicz¹ca solecznickiej komisji
wyborczej. Gdyby karta nie zosta³a
wrêczona w ¿aden wy¿ej wymieniony sposób, osoby uprawnione do
g³osowania mog¹ dzwoniæ pod numer tel. 1855, gdzie otrzymaj¹ konkretne informacje i instrukcje dotycz¹ce odbioru karty wyborcy.
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NOWOCI W TEGOROCZNYCH WYBORACH
SAMORZ¥DOWYCH JEST DU¯O

Nowoci¹ jest te¿, ¿e karta nie
bêdzie potrzebna dla tych, którzy
g³osuj¹ w swoich dzielnicach wyborczych. Przedstawicielom komisji wyborczych nale¿y przedstawiæ jedynie dowód to¿samoci.
Karty wyborców bêd¹ obowi¹zkowe jednak dla tych, którzy zamierzaj¹ g³osowaæ przedterminowo lub
drog¹ pocztow¹.
W rejonie solecznickim wybory przedterminowe odbêd¹ siê w
dniach 23  24 lutego w gmachu
samorz¹du rejonu solecznickiego.
G³osowaæ bêdzie mo¿na od godziny 8 do 20. Z g³osowania w domu
mog¹ skorzystaæ obywatele, którzy osi¹gnêli wiek 70 lat i osobi-

cie nie mog¹ stawiæ siê do dzielnic wyborczych. Chêæ uczestniczenia w g³osowaniu w domu wyborcy powinni zg³osiæ przedstawicielom komisji wyborczych w
dniu odbioru karty wyborcy. G³osowanie w domu odbêdzie siê 2526 lutego.
Dla ka¿dego wyborcy wa¿ne
jest rankingowanie swoich kandydatów w czasie g³osowania. Osoby, które w rankingu partyjnym s¹
na ni¿szych pozycjach, dziêki g³osom swoich wyborców mog¹ siê
znaleæ na pozycjach wy¿szych i
tym samym zdobyæ mandat radnego. Oddaæ swój g³os mieszkañcy
rejonu bêd¹ mogli w 37 dzielnicach
wyborczych na terenie ca³ego rejonu solecznickiego. Lokale
otworz¹ podwoje o godzinie 7 i
bêd¹ czynne do godziny 20.
.
Jak podkrela Jolanta Norkuniene,
w tych wyborach zostanie zorganizowany dojazd wyborców z bardziej oddalonych zak¹tków rejonu
solecznickiego do dzielnic wyborczych. O terminach odjazdu transportu bêd¹ informowaæ poszczególne starostwa.
 Cieszy nas fakt, ¿e samorz¹d
rejonu solecznickiego prê¿nie
wspó³pracuje z komisjami wyborczymi. Z poród 37 dzielnic wyborczych w rejonie, 26 zosta³o zaopatrzonych w sprzêt komputerowy.
Dziêki takiej pomocy wybory przebiegn¹ znacznie sprawniej  pod.
krela Jolanta Norkuniene
 przewodnicz¹ca solecznickiej komisji
wyborczej.
Wstêpne wyniki wyborów do
rad samorz¹dowych poznamy w kilka godzin po zamkniêciu lokali wyborczych. Zatwierdzenie oficjalnych wyników odbêdzie siê w tydzieñ po wyborach.
Zdzis³aw Palewicz Junior

SPO£ECZEÑSTWO

Udzia³ w wyborach  prawo i obowi¹zek
Krystyna LEWANOWICZ,
emerytka, Soleczniki
Chodzê na wybory dowolnego
szczebla, samorz¹dowe nie s¹ wyj¹tkiem. Jeli chodzi o wybory do w³adz
lokalnych, poczuwam siê do wiêkszego obowi¹zku, poniewa¿ chcê decydowaæ o tym co siê dzieje w moim
rejonie. Oddajê swój g³os, poniewa¿
nie chcê, by kto decydowa³ za mnie.
Uwa¿am, ¿e osoba, która rezygnuje
ze swego prawa wyborczego, jest
troszkê niepowa¿nym cz³owiekiem.
Dla mnie wybory samorz¹dowe, to
co zupe³nie innego ni¿ wybory do parlamentu, bowiem na najni¿szym szczeblu w³adzy czêsto znamy kandydatów
i wiemy jaki maj¹ program, na co
zwróc¹ uwagê podczas swojej pracy
w samorz¹dzie.
Halina ANTROPIK,
dyrektorka
¿³obka-przedszkola
P³omyczek w Ejszyszkach
Zawsze ca³¹ rodzin¹ idziemy na
wybory, niezale¿nie, czy s¹ to samorz¹dowe, sejmowe czy prezydenckie.
W moim przekonaniu jest to powa¿na sprawa: przecie¿ od nas, od ca³ego spo³eczeñstwa zale¿y, kogo wybierzemy, jak bêdziemy dalej ¿yæ i
pracowaæ. Ka¿dy wiêc musi dobrze
siê nad tym zastanowiæ, a nastêpnie
 oddaæ g³os. Wa¿ny jest sam udzia³.
S¹dzê, ¿e obowi¹zkiem ka¿dego obywatela jest udzia³ w wyborach.
Jan KUCZYÑSKI,
prawnik, Soleczniki
Biorê udzia³ w wyborach, bo uwa¿am, ¿e w obecnych czasach musimy
jak najaktywniej uczestniczyæ w wyborze naszych reprezentantów, tym
bardziej, w wyborach samorz¹dowych. Mylê, ¿e w ten sposób realizujemy swoje prawo g³osu. Oddaj¹c
g³os na konkretn¹ partiê i polityków,
potwierdzamy, ¿e kochamy swój rejon, dbamy o jego przysz³oæ, d¹¿ymy
do tego, by by³ jak najpiêkniejszy, a
ka¿dy z nas te¿ by³ szczêliwszy.
Osobicie, chcia³bym, ¿eby te

Mieszkañcy rejonu solecznickiego z tego prawa korzystaj¹, maj¹ te¿ wiadomoæ
obywatelskiego obowi¹zku.
Potwierdzeniem tego s¹ dane
statystyczne. W wyborach samorz¹dowych w 2007 roku
frekwencja wynios³a 58,83
proc., podczas gdy rednia
krajowa stanowi³a 41, 3 proc.
W wyborach prezydenckich w
2009 roku ogólna frekwencja
wynios³a 51,67 proc., natomiast w rejonie solecznickim
- 56,57 proc. W 2009 roku w
uzupe³niaj¹cych wyborach do
Sejmu w okrêgu jednomandatowym Wilno - Soleczniki, w
których zdecydowane zwyciêstwo odniós³ kandydat AWPL
Leonard Talmont, frekwencja
stanowi³a 42,81 proc. Zawdziêczaj¹c postawie obywatelskiej wyborców bud¿et pañstwa zaoszczêdzi³ ponad 150
tysiêcy litów, gdy¿ druga tura
wyborów okaza³a siê zbêdna.
Nie trzeba nawet szukaæ potwierdzenia w cyfrach. Mieszkañcy rejonu, którzy zgodzili
siê udzieliæ miesiêcznikowi
Soleczniki wypowiedzi, zgodnie zapewniaj¹, ¿e 27 lutego
odwiedz¹ lokale wyborcze.
wybory przynios³y nam prawdziwy
 jeli tak mo¿na powiedzieæ  festiwal obietnic: kandydaci musz¹
spotkaæ siê z mieszkañcami rejonu,
wypowiedzieæ siê, zarazem wys³uchaæ jakie s¹ ich potrzeby, obiecaæ
ich spe³nienie i, oczywicie, wywi¹zaæ siê z podjêtych zobowi¹zañ.
Osoby, które zostan¹ wybrane do
Rady samorz¹du  to musz¹ byæ
najlepsi z najlepszych, ludzie, którzy
maj¹ wiadomoæ tego, jakie jest
codzienne ¿ycie zwyk³ego cz³owieka, mieszkaj¹cego w naszym rejonie. Uwa¿am, ¿e potrzebny jest dialog z mieszkañcami, przede wszystkim na wsi. Wa¿ne, by kandydaci

dotarli nawet do najodleglejszych
zak¹tków, ¿eby w³adza nie by³a w
stronie, a ludzie pozostawieni sami
sobie. A mieszkañcy nie powinni siê
baæ pukaæ do drzwi w³adzy i mówiæ
o swoich oczekiwaniach.
Kazimierz BOGDZIUN,
rolnik i przedsiêbiorca,
Ejszyszki
Z regu³y zawsze biorê udzia³ w
wyborach, bo uwa¿am, ¿e trzeba
korzystaæ z praw obywatelskich, w
myl maksymy: nic o nas bez nas.
Uwa¿am, ¿e to wietny sposób wyraziæ swoje opinie, swoje uwagi,
oczekiwania. Zazwyczaj wiêc korzystam z tej mo¿liwoci, a jeli w
dniu wyborów mam zaplanowany
jaki wyjazd, koniecznie wczeniej
stawiam siê na poczcie i oddajê g³os
w wyborach przedterminowych.
Co bym powiedzia³ osobom, które nie uczestnicz¹ w wyborach, bo
s¹dz¹, ¿e ich g³os nic nie zmieni? Jeli
kto lubi sobie ponarzekaæ i wymaga czego od innych, to musi sobie
uwiadomiæ, ¿e wymagaæ powinien
przede wszystkim od siebie. I powinien siê zastanowiæ, co sam mo¿e
uczyniæ. A mo¿e wiele: pójæ do urny
wyborczej i oddaæ g³os. W sposób
suwerenny, wiadomy wypowiedzieæ siê za lub przeciw, pamiêtaj¹c
o tym, ¿e nieobecni nie maj¹ racji.
W szczególnoci apelujê o aktywnoæ wyborcz¹ do m³odzie¿y. W dobie technologii informacyjnych ka¿dy mo¿e na bie¿¹co ledziæ wydarzenia w kraju i rejonie, zagl¹daæ do
ró¿nych róde³, pos³uchaæ wypowiedzi kandydatów, uzyskaæ wszelkie
informacje na temat ich dzia³alnoci
i wypracowaæ swoje obiektywne
zdanie, a nastêpnie - samodzielnie
podj¹æ decyzjê, na kogo g³osowaæ.
G³osuj¹c w wyborach, rankingujê kandydatów. Jest to o tyle
³atwiejsze, ¿e znam te osoby z ¿ycia
codziennego, z ich dzia³alnoci, pracy zawodowej i spo³ecznej, sukcesów osobistych.
Dokoñczenie na str. 10
Styczeñ 2011
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danie przez Urz¹d Miasta i Gminy
Wschowa kalendarza na rok 2011,
w którym znalaz³y siê najciekawsze
obiekty turystyczne rejonu solecznickiego. Czêæ nak³adu kalendarza
dotar³a do Solecznik.
r W dniach 9-12 stycznia w
¿³obku  przedszkolu P³omyczek
w Ejszyszkach gocili przyjaciele z
Kamierza. Prezes Towarzystwa
Mi³oników Wilna i Ziemi Wileñskiej
FOT. IRENA KO£OSOWSKA

r 5 stycznia do Pa³acu Prezydenckiego w Wilnie zaproszeni zostali uczniowie, którzy reprezentowali Litwê na miêdzynarodowych
olimpiadach przedmiotowych oraz
ich nauczyciele. Wród zaproszonych na uroczystoæ byli równie¿
laureaci 21. olimpiady literatury i jêzyka polskiego, którzy w kwietniu
2010 roku reprezentowali Litwê na
olimpiadzie ogólnopolskiej w Warszawie. W gronie tym by³y te¿ przedstawicielki rejonu solecznickiego: El¿bieta Aleksandowicz ze Szko³y redniej im. Micha³a Baliñskiego w Jaszunach i Barbara Waskiewicz z
gimnazjum w Ejszyszkach oraz ich
nauczycielki Janina Kury³o i Zenona Minakowska.
r W dniach 6-8 stycznia w Solecznikach goci³a delegacja Miasta
i Gminy Wschowa na czele z burmistrzem Krzysztofem Grabk¹. W roku
bie¿¹cym przypada 5. rocznica podpisania umowy partnerskiej pomiêdzy dwoma samorz¹dami. Wspó³praca ma wymierne wyniki: na zaproszenie w³adz Wschowy dzieci i m³odzie¿ z rejonu solecznickiego co roku
wyje¿d¿a na kolonie do Polski, natomiast Soleczniki goci³y wschowian,
zespo³y artystyczne uczestniczy³y w
imprezach kulturalnych Ziemi
Wschowskiej, a publicznoæ rejonu
solecznickiego oklaskiwa³a artystów
z Lubuskiego, odbywa³y siê równie¿
wspólne przedsiêwziêcia sportowe.
Podczas pobytu wschowian w Solecznikach mer rejonu solecznickiego Zdzis³aw Palewicz i burmistrz
Wschowy Krzysztof Grabka omówili plan dzia³añ na rok 2011. Mi³ym
prezentem noworocznym by³o wy-

Zbigniew Maciejczyk przywióz³ 120
wi¹tecznych paczek dla przedszkolaków. W transporcie z prezentami
znalaz³y siê te¿ ksi¹¿ki dla Domu
Polskiego i biblioteki publicznej przes³ane przez wójta gminy Kamierz
Wies³awa W³odarczaka.
Podczas spotkania ze starost¹
gminy ejszyskiej Tadeuszem Zimiñskim i dyrektorem Gimnazjum w Ejszyszkach Robertem li¿ewskim
zosta³y omówione kierunki wspó³pracy na rok bie¿¹cy, a przede wszystkim sprawy organizacji kolonii w
Kamierzu dla dzieci z Ejszyszek.
r 10 stycznia do Gimnazjum im.
Jana niadeckiego przyjechali gocie
z Sandomierza, którzy przywieli 250
paczek ze s³odyczami dla najm³odszych uczniów. Akcjê zbiórki prezentów dla Solecznik w Sandomierzu
prowadzi Ponadgimnazjalny Zespó³
Szkó³ Ekonomicznych im. E. Kwiatkowskiego na czele z dyrektor Sabin¹ M³odo¿eniec. W akcji uczestniczy zarówno zespó³ pedagogiczny
placówki, jak te¿ wychowankowie
szko³y i ich rodzice. Delegacja z Sandomierza w towarzystwie radnej
Rady samorz¹du rejonu solecznickiego, nauczycielki Gimnazjum im.

niadeckiego £ucji Dudojæ spotka³a
siê z merem rejonu solecznickiego
Zdzis³awem Palewiczem.
r wi¹teczny transport z Tarnowa Podgórnego trafi³ do Domu Dziecka i Gimnazjum im. Jana niadeckiego w Solecznikach oraz starostwa w
Jaszunach. Jak co roku z okazji wi¹t
Bo¿ego Narodzenia w gminie Tarnowo Podgórne zosta³a zorganizowana zbiórka pomocy dla mieszkañców
rejonu solecznickiego. Tym razem z
bo¿onarodzeniowymi prezentami do
Solecznik przyjecha³a delegacja na
czele z zastêpc¹ przewodnicz¹cego
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
Wojciechem Janczewskim.
r Od 10 do 16 stycznia w Butrymañcach goci³a m³odzie¿ z Olecka, uczestnicy realizowanego przez
Szko³ê redni¹ im. Anny Krepsztul
w Butrymañcach oraz Zespó³ Szkó³
Technicznych z Olecka projektu
Wspó³praca Olecko  Butrymañce. W poszukiwaniu wspólnej historii, pasji i przyjani, finansowanego
przez Fundusz Ma³ych Projektów,
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego ,,S¹siedzi w dzia³aniu.
W ramach drugiego etapu projektu
pod has³em Wspólna pasja  sport,
który rozpocz¹³ siê 10 stycznia 2011
roku, m³odzie¿ Zespo³u Szkó³ Technicznych z Olecka, Gimnazjum Tysi¹clecia Litwy w Solecznikach,
Szko³y redniej im. Ludwika Narbutta
w Kolenikach oraz Szko³y redniej
im. Anny Krepsztul w Butrymañcach
zmierzy³a si³y w tradycyjnym turnieju siatkarskim im. Stanis³awa Mikonisa. 13 stycznia 2011 roku w sali
Szko³y Sportowej im. A. Ratkiewicza
w Ejszyszkach odby³ siê turniej pi³ki
no¿nej halowej powiêcony 20. rocznicy tragicznych wydarzeñ w Wilnie.
Od 16 do 22 stycznia grupa uczniów
szko³y im. Krepsztul w Butrymañcach przebywa³a w Olecku.
r 13 stycznia w Solecznickim
Centrum Kultury odby³a siê uroczysta akademia z okazji Dnia Obroñców
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Wolnoci. Wyst¹pi³ Pañstwowy Zespó³
Pieni i Tañca Lietuva. Okazjonalne wystawy zorganizowane zosta³y w
salach imprez w Janczunach i Dziewieniszkach oraz Turgielach.
r 20 stycznia w Pa³acu W³adców w Wilnie odby³a siê uroczystoæ
wrêczenia nagród WKL Giedymina,
przyznawanych osobom, które w
2010 roku przyczyni³y siê do rozwoju
regionu wileñskiego. Nagrody s¹
przyznawane w 4 nominacjach. Kandydatów zg³asza 8 samorz¹dów regionu wileñskiego, laureatów typuje komisja, sk³adaj¹ca siê z przedstawicieli
tych samorz¹dów, zwi¹zków zawodo-

wych i Konfederacji Przemys³owców
Litwy. W tym roku do nagrody zg³oszonych zosta³o 59 kandydatów, reprezentuj¹cych ró¿ne rodowiska. W gronie laureatów by³o szeciu przedstawicieli rejonu solecznickiego. Br¹zowy medal w nominacji Za osi¹gniêcia w dziedzinie rozwoju kapita³u ludzkiego otrzyma³a Halina Antropik,
kierowniczka ejszyskiego ¿³obka 
przedszkola P³omyczek.
Pismo gratulacyjne za osi¹gniêcia w dziedzinie rozwoju kapita³u
ludzkiego otrzyma³y Laima ilaliene
 prezes klubu jedzieckiego Pasaga i Jelena Rutkowska  nauczycielka Turgielskiej szko³y r. im. Brzostowskiego, kierowniczka szkolnego

muzeum krajoznawczego. W nominacji Za osi¹gniêcia w dziedzinie
rozwoju kapita³u spo³ecznego (obywatelskoci) dyplom otrzyma³a starocina gminy jaszuñskiej Zofia Griaznowa. W nominacji Za osi¹gniêcia w dziedzinie umacniania kapita³u finansowo-produkcyjnego  radny samorz¹du rejonu solecznickiego,
dyrektor spó³ki Olkusjana Jerzy
Micha³ Borkowski, natomiast w
nominacji Za osi¹gniêcia w rozwoju infrastruktury socjalnej  lekarz
Daniela Laimute li¿ewska, kierowniczka przychodni solecznickiej.
r 23 stycznia kociele pw. w.
Piotra w Solecznikach zosta³a odprawiona msza wiêta dziêkczynna z
okazji pierwszej rocznicy og³oszenia
Aktu Intronizacji Chrystusa Króla w
rejonie solecznickim.
r Od 22 do 31 stycznia 15osobowa grupa studentów dzia³aj¹cej w Solecznikach Polskiej Akademii Teatru Niezale¿nego na Litwie uczestniczy³a w warsztatach teatralnych w Sopocie. Podczas pobytu w Polsce uczestnicy warsztatów
mogli rozwijaæ swoje zdolnoci aktorskie, obok uruchomienia plastyki
cia³a, pracowali nad g³osem, rytmik¹,
gestem scenicznym, interpretacj¹ tekstu, improwizacj¹, podstawami tañca
klasycznego i wspó³czesnego, a tak¿e choreografi¹. Zajêcia teoretyczne
obejmowa³y filozofiê, historiê teatru
polskiego oraz podstawy dramaturgii.
28 stycznia na deskach Sopockiej
Sceny Off de BICZ zosta³ zaprezentowany spektakl dyplomowy I roku
Polskiej Akademii Teatru Niezale¿nego na Litwie pt. Spowied, na podstawie sztuki Jana Wilkowskiego.
r 27 stycznia br. przed spo³ecz-

noci¹ Szko³y redniej im. Ludwika
Narbutta w Kolenikach gocinnie
wyst¹pili wychowankowie Szko³y
Muzycznej w Ejszyszkach. W wykonaniu chóru brzmia³y zarówno liryczne, jak te¿ weso³e i skoczne piosenki.
Wyst¹pili m³odzi akordeonici, pianici i skrzypkowie. Wród wychowanków szko³y muzycznej jest sporo
uczniów szko³y w Kolenikach.
r 28 stycznia odby³o siê posiedzenie Rady solecznickiego samorz¹du. Rada podjê³a decyzjê o subsydiowaniu dla mieszkañców do koñca sezonu grzewczego kosztów
ogrzewania i gor¹cej wody. Samorz¹d pokryje ze swego bud¿etu koszty zu¿ycia energii cieplnej w wysokoci 2,12 ct za kWh, gor¹cej wody
 1,20 Lt za m szeæ. Miesiêcznie
samorz¹d przeznaczy na ten cel ok.
50 tys. litów.
r 29 stycznia w Wilnie odby³ siê
Konwent Wyborczy AWPL, który
zapocz¹tkowa³ kampaniê wyborcz¹
polskiej partii do wyborów samorz¹dowych. Wziê³o w nim udzia³ ok.
800 osób, w tym liczna grupa przedstawicieli rejonu solecznickiego.
r 30 stycznia w Domu Kultury
Polskiej w Wilnie odby³a siê uroczystoæ uhonorowania najbardziej popularnych i zas³u¿onych Polaków
Roku 2010. W 13. plebiscycie dziennika Kurier Wileñski zwyciê¿y³
Zdzis³aw Palewicz, mer rejonu solecznickiego. G³osowa³o na niego
3781 osób sporód 8 tys. uczestników plebiscytu. W plebiscycie Polak roku prym wiod¹ ostatnio w³anie przedstawiciele rejonu solecznickiego. W 2008 roku tytu³ ten zdoby³ Antoni Jankowski, by³y wieloletni kierownik rejonowego wydzia³u
owiaty i dyrektor Solecznickiego
Domu Dziecka. W 2009 roku Polakiem Roku zosta³ og³oszony Leonard
Talmont, by³y mer, obecnie pose³ na
Sejm. W 2010 roku zwyciê¿y³ Zdzis³aw Palewicz, a w dziesi¹tce laureatów konkursu znalaz³ siê równie¿
Stefan Dudojæ, by³y wieloletni dyrektor Gimnazjum im. Jana niadeckiego w Solecznikach.
Opr. Barbara Sosno
Styczeñ 2011
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Udzia³ w wyborach  prawo i obowi¹zek
Dokoñczenie ze str. 7

Nie ukrywam, ¿e moje oczekiwania w tych wyborach samorz¹dowych
s¹ zwi¹zane z konkretn¹ si³¹ polityczn¹.
Oddajê na ni¹ g³os, tak jak wiêkszoæ
mieszkañców naszego rejonu, bo doceniam to, co robi¹. Wystarczy podaæ
przyk³ad z naszego, ejszyskiego podwórka: widzimy, jak zmienia siê nasze miasto. Ostatnio wyremontowana zosta³a g³ówna ulica Ejszyszek,
Wileñska, gruntownie odnowiony zosta³ most. To s¹ sprawy codzienne, ale
ludzie doceniaj¹ to, widz¹ wysi³ki w³adzy, która dzia³a w trudnej sytuacji gospodarczej, a jednak uwzglêdniaj¹c
nawet obecne mo¿liwoci finansowe,
ma konkretne wyniki pracy. Ludzie s¹
wiêc wietnie zorientowani w sytuacji
i maj¹ instynkt polityczny.
Czego oczekujê od Rady nowej
kadencji? Kontynuacji rozpoczêtych
prac. S¹ przecie¿ realizowane projekty d³ugoterminowe, s¹ pozyskiwane fundusze unijne, szykowane nowe
projekty, których realizacja nast¹pi w
nastêpnej kadencji Rady samorz¹du.
Równie wa¿na jest prowadzona przez
w³adze rejonowe polityka owiatowa
- oczekujemy, ¿e nasze postulaty w
tej kwestii zostan¹ spe³nione.
Teresa WOJTUKOWICZ,
nauczycielka, so³tys
lidzkiego so³ectwa
gminy jaszuñskiej
Oczywicie, ¿e zawsze uczestniczê w wyborach, tak jak wszyscy moi
bliscy, a ponadto - namawiam do tego
mieszkañców mojego so³ectwa. Wynios³am to z rodziny: rodzice i dziadkowie, choæ ¿yli w innych czasach,
zawsze powtarzali, ¿e oddaj¹c g³os,
spe³niamy swój obywatelski obowi¹zek. Sama uwa¿am, ¿e ka¿dy obywatel ma PRAWO g³osu. Owszem,
ludzie s¹ ró¿ni, maj¹ ró¿ne podejcie
do tych spraw, s¹ sceptycy, którzy
uwa¿aj¹, ¿e nic siê nie zmieni, niemniej rozmawiam ze wszystkimi, dyskutujemy i chyba niejednego uda³o siê
przekonaæ do moich racji.
Kiedy zna siê ludzi, kandyduj¹-
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cych w wyborach, wybranie godnych osób nie stanowi problemu.
Cieszê siê, ¿e s¹ wród nich osoby
m³ode, aktywne. Zarazem, dobrze,
¿e s¹ równie¿ starsze, dowiadczone, które wiele ju¿ zdzia³a³y i wiele
jeszcze mog¹ zrobiæ.
Wszyscy jestemy wiadkami pozytywnych zmian, które ju¿ zasz³y.
Choæby w naszej wsi Czetyrki mamy
ju¿ asfalt, czêciowo równie¿ owietlenie, bogate ¿ycie kulturalne, ci¹gle
odbywaj¹ siê jakie imprezy, ludzie
anga¿uj¹ siê, przychodz¹ na organizowane wiêta, ale te¿ pomagaj¹ w
przygotowaniach.
S¹dzê, ¿e ci, którzy w sposób demokratyczny zostan¹ wybrani do
Rady samorz¹du, bêd¹ chcieli pracowaæ dla naszego rejonu. A korzystaj¹c z okazji, chcia³abym podziêkowaæ
mieszkañcom so³ectwa lidzkiego za
dotychczasow¹ aktywnoæ i zachêciæ
wszystkich mieszkañców rejonu, by 27
lutego udali siê do urn. To nasze prawo, z którego nale¿y korzystaæ.
Renata STAÑCZYK,
ekspedientka, Rudnia
Na wybory koniecznie przyjdê, to
mój obywatelski obowi¹zek. To po
pierwsze. Po drugie, bêdê g³osowaæ
na swoich ludzi, znajomych i znanych
ze swej sumiennoci i pracowitoci.
Feliks WASILEWSKI,
bezrobotny,
gmina dziewieniska
Wybory s¹ wa¿n¹ spraw¹. Ca³¹
rodzin¹ bêdziemy g³osowaæ, ale na
swoich, obcych nam nie trzeba.
Janina WASILEWSKA,
nauczycielka, Dziewieniszki
Wybory samorz¹dowe uwa¿am za
najbardziej maj¹ce sens. Oddajemy
g³osy na kandydatów, którzy znaj¹
nasze problemy i ludzi, i mog¹ pomóc,
a nie tylko obiecaæ. Wielce doceniam
pracê obecnej Rady, to s¹ odpowiedzialni i sumienni ludzie. W przysz³ych
wyborach nie zmieniê swego zdania.
G³os oddam na zaufanych.

W³adys³aw Rakowski,
lekarz, Soleczniki
G³osuj¹c, spe³niam swój obywatelski obowi¹zek. Po drugie, w zasadzie
w ten sposób realizujemy demokracjê.
Czego oczekujê po tych wyborach? Oczekiwania, z którymi idziemy na wybory, nie zawsze spe³niaj¹
siê. Chcia³oby siê, ¿eby rozwój ekonomiczny by³ szybszy, druga sprawa
 to za³atwienie spraw polskich. Zawsze by³em zwolennikiem wprowadzenia jêzyka polskiego jako urzêdowego na Wileñszczynie. S¹ przecie¿
w Europie przyk³ady, jak mo¿na to
urzeczywistniæ. Przy obecnym stanie
rzeczy tracimy my, Polacy, traci na
tym ogromnie równie¿ Litwa. Nie
wiem, czego brakuje, by rozstrzygn¹æ
kwestiê wprowadzenia drugiego jêzyka urzêdowego na wzór Finlandii
czy Szwecji: czy to nam nie wystarcza determinacji, czy pomocy ze strony Polski, czy te¿ wyobrani naszym
wspó³obywatelom Litwinom. Dla
mnie kwestia jêzyka polskiego jako
urzêdowego jest zasadnicza  chcê,
¿eby zosta³o na tej ziemi co polskiego i dlatego chodzê na wybory.
Mylê, ¿e od naszych polskich
w³adz mo¿emy i musimy ¿¹daæ wiêcej
ni¿, powiedzmy, w innych regionach
Litwy. W³adza musi byæ bli¿ej ludzi  a
ludzie wiadomi swoich oczekiwañ.
Niestety, w naszym spo³eczeñstwie jest
za du¿o apatii, czêæ osób, nawet id¹c
na wybory, nie wie, na kogo g³osuje i
czego oczekuje od osób, które zostan¹
wybrane, a potem  nie rozlicza ich z
przedwyborczych obietnic. Idê na wybory i chcê otwartej dyskusji o problemach. Z nadziej¹, ¿e w³adzy nigdy nie
zakrêci siê w g³owie. Ludzie, którzy
d¹¿¹ do w³adzy, musz¹ pamiêtaæ, ¿e
robi¹ to nie dla spe³nienia w³asnych ambicji, lecz po to, by co dobrego zrobiæ,
¿eby poci¹gn¹æ za sob¹ innych, wyci¹gn¹æ z apatii. Przecie¿ my, lekarze pracujemy za grosze, a przecie¿ s¹ wród
nas sumienni, oddani pracy, staraj¹cy
siê. Tego samego oczekujemy od naszych wybrañców.
Opr. Barbara Sosno

RELIGIA
Ka¿dy ma prawo do wspó³decydowania w sprawach swojej spo³ecznoci

Katolik a ¿ycie polityczne
C

i¹gle pytamy, czy co zmienimy
w naszym ¿yciu przez udzia³ w
wyborach, b¹d poprzez aktywne
¿ycie polityczne oraz spo³eczne, czy
to odpowiada naszemu powo³aniu?
Koció³ przypomina, ¿e jego pos³annictwo nie ma charakteru politycznego, gospodarczego czy spo³ecznego,
lecz ma charakter religijny.
Prawem i obowi¹zkiem wszystkich katolików wieckich jest uczestnictwo w ¿yciu politycznym oraz spo³ecznym, motywowane szczer¹
trosk¹ o dobro wspólne ca³ej rodziny
ludzkiej. W³anie za porednictwem
ludzi wieckich w ró¿nych sektorach
¿ycia spo³ecznego, poprzez ich zaanga¿owanie, Koció³ jest obecny w
sferach politycznych, spo³ecznych i
kulturalnych.
Obowi¹zkiem ka¿dego katolika jest
wp³ywanie na kszta³t otaczaj¹cego go
wiata. Inaczej pozwalamy innym decydowaæ za nas o otaczaj¹cym nas
wiecie, a wiêc tak naprawdê przestajemy byæ obywatelami swego kraju. W
niektórych krajach osoby nie uczestnicz¹ce w g³osowaniu maj¹ pewne ograniczenia, jak np. musz¹ zap³aciæ grzywnê lub trac¹ mo¿liwoæ w pe³ni korzystaæ z praw obywatelskich danego kraju. Przyznajê temu racjê, albowiem skoro
mi nie zale¿y na swojej ojczynie, na
jakiej podstawie wówczas mam prawo
czego wymagaæ?
Koció³ naucza, ¿e wieccy nie
mog¹ zrezygnowaæ z udzia³u w polityce, która w sposób organiczny
s³u¿y wzrastaniu wspólnego dobra.
Dlatego te¿ Kongregacja Nauki Wiary 24 listopada 2002 r. wyda³a Notê
doktrynaln¹ o niektórych aspektach
dzia³alnoci i postêpowania katolików w ¿yciu politycznym, która
przede wszystkim skierowana jest
do katolików, powo³anych do czynnego udzia³u w ¿yciu politycznym.
Katolikom nie wolno g³osowaæ na te
osoby, które nie bêd¹ respektowaæ
prawa Bo¿ego lub maj¹ byæ manipulowane czy zinstrumentalizowane dla
celów politycznych.

Katolik, obdarzony talentem do
dzia³alnoci politycznej, winien w ni¹
siê anga¿owaæ, nie myl¹c o w³asnej
wygodzie lub zyskownym stanowisku. Jak¿e czêsto w praktyce, tak¿e
katolicy wkraczaj¹c w politykê maj¹
ca³kiem inne motywy: zysk, wygodê, ³atwe ¿ycie. Polityka, bêd¹ca
sztuk¹ trudn¹, ale i wielce szlachetn¹,
wymaga wczeniejszego przygotowania, a tak¿e pewnej odwagi. Jak¿e
dziwnie wygl¹da, kiedy to w politykê
wchodz¹ osoby ewidentnie nie odpowiednie, nie znaj¹ce siê ca³kiem na
ekonomii, prawie, kulturze, nawet nie
umiej¹ce poprawnie sformu³owaæ
zdania, a obiecaj¹, ¿e zmieni¹ wiat.
W³anie brak odpowiedzialnoci b¹d
obojêtnoæ przy g³osowaniu, a nawet
sprzedanie w³asnej godnoci i sumienia za kilka groszy, pozwala takim osobom obj¹æ stanowisko, którego tak
naprawdê nie s¹ godni.
Katolik zaanga¿owany w ¿ycie polityczne podejmuje swoj¹ dzia³alnoæ
we w³asnym imieniu, jednoczenie nie
zapominaj¹c o autonomii, jaka przys³uguje polityce. Wymaga to uznania
wieckiego charakteru polityki, który oznacza, ¿e polityka posiada w³asn¹
to¿samoæ, prawa i narzêdzia wpisane w jej istotê.
Katolik nie wnosi gotowej doktryny politycznej i nie ma tak¿e recepty
na najlepsze rozwi¹zania polityczne.
Z racji wiary w Jezusa Chrystusa nie
otrzymuje tak¿e ¿adnego boskiego
pos³annictwa w dziedzinie polityki.
Musi wraz z innymi ludmi, ró¿nych
orientacji religijnych i politycznych,

trudziæ siê nad poszukiwaniem metod budowy bardziej sprawiedliwego
wiata. Mówi¹c o moralnym obowi¹zku uczestnictwa w wyborach,
nie mo¿na pomin¹æ kwestii, komu
nale¿y powierzaæ urzêdy w samorz¹dach, pañstwie. Katolik powinien
udzieliæ poparcia kandydatom gwarantuj¹cym kompetentne realizowanie
wskazañ spo³ecznego nauczania Kocio³a. Katolik nie mo¿e popieraæ si³ i
ruchów politycznych, które nie respektuj¹ moralnego i spo³ecznego nauczania Kocio³a. Nale¿y badaæ ¿ycie
i pogl¹dy ka¿dego kandydata, aby jak
najlepiej rozpoznaæ jego wiatopogl¹d.
Koció³ nie uto¿samia siê z ¿adn¹
parti¹ polityczn¹ i ¿adna z nich nie ma
legitymacji do reprezentowania Kocio³a, jednak wskazuje, ¿e katolik
winien anga¿owaæ siê w partie polityczne, których pogl¹dy nie s¹
sprzeczne z nauczaniem Ewangelii.
Katolicy mog¹ anga¿owaæ siê zarówno w istniej¹ce w spo³eczeñstwie partie polityczne, jak te¿ tworzyæ nowe
partie chrzecijañskie. Na Litwie, obok
tradycyjnych partii, powsta³a Partia
Chrzecijan, którzy podczas debat
wykazali siê pe³n¹ nieznajomoci¹
doktryn chrzecijañskich, nawet Dekalogu. Prawdopodobnie, opieraj¹c siê
na nazwie chrzecijañskiej, pragnêli
zdobyæ jak najwiêcej g³osów, rozumuj¹c, ¿e mieszkaj¹ w spo³eczeñstwie
chrzecijañskim. Jest to w³anie rodzaj manipulacji politycznej. Jak¿e
wa¿ne jest rozpoznaæ takie, b¹d inne
manipulacje.
Gdy partia zmierza do celów przeciwnych wierze i moralnoci chrzecijañskiej i stawia w³asn¹ korzyæ nad
dobro wspólne, katolicy nie mog¹ do
niej nale¿eæ ani na ni¹ g³osowaæ.
Reasumuj¹c nale¿y podkreliæ, ¿e
ka¿dy z nas jest odpowiedzialny za
losy swego kraju. Nie uczestnicz¹c
w g³osowaniu, okazujemy brak patriotyzmu i poczucia odpowiedzialnoci
za swoj¹ ojczyznê, niejako stajemy siê
zdrajcami ojczyzny.
Ks. Miros³aw Dowda
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Seniorzy prze³amuj¹ stereotypy
W

rejonie solecznickim powsta³
Uniwersytet Trzeciego Wieku  popularna na wiecie forma aktywnoci ludzi w wieku emerytalnym. Jak mówi Antoni Jankowski,
by³y wieloletni kierownik wydzia³u
owiaty, by³y dyrektor Solecznickiego Domu Dziecka, a obecnie  prezes Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Solecznikach, seniorzy
chc¹ i mog¹ uczestniczyæ w ¿yciu
spo³ecznym.  Chodzi o to, by prze³amaæ stereotyp, ¿e emeryci do niczego ju¿ nie s¹ zdolni, tylko siedz¹
w domu, co najwy¿ej  wychowuj¹
wnuki albo zajmuj¹ siê praktykami
religijnymi. To nie jest tak. Rzesza
seniorów z ka¿dym rokiem siê powiêksza, ludzie ci maj¹ du¿y baga¿
dowiadczenia, oni na prawdê jeszcze chc¹ i mog¹ byæ przydatni zarówno w tych miejscach pracy,
gdzie przedtem pracowali i ogólnie
rzecz bior¹c  w rozwoju naszego
etosu tu, na Wileñszczynie.
Konferencja za³o¿ycielska odby³a
siê 15 stycznia, poprzedzi³ j¹ szereg
spotkañ grupy inicjatywnej, podczas
których zosta³ opracowany statut organizacji, poczyniono niezbêdne starania w celu upowszechnienia pomys³u i przygotowania dokumentów do
rejestracji, które obecnie ju¿ s¹ z³o¿one, i oficjalna rejestracja jest tylko
kwesti¹ czasu.
Do grupy inicjatywnej nale¿¹
Regina Buæko, Stefan Dudojæ, Weronika Duchniewicz, Bogdan Komolubio, Henryka Bogdanowicz, Tadeusz Sudnicki oraz Teresa Czu³kiewicz. Ju¿ na wstêpie do dzia³alnoci
w³¹czy³o siê 80 osób. Powsta³y cztery ko³a: najliczniejsze, bo 40-osobowe  w Solecznikach, oko³o 20 osobowe  w Ejszyszkach, 15-osobowe w Jaszunach, w Dziewieniszkach niewielkie, 3-osobowe. Jest to
dopiero pocz¹tek, pomys³odawcy
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w
Solecznikach nie w¹tpi¹, ¿e takie
ko³a zrzeszaj¹ce m³odych duchem
seniorów powstan¹ w ka¿dej wiêk-
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szej miejscowoci.  Po prostu nie
do wszystkich jeszcze dotar³a ta wiadomoæ i nie wszyscy jeszcze zrozumieli sens takiej integracji  uwa¿a Antoni Jankowski.
Gros s³uchaczy uniwersytetu
stanowi inteligencja  byli nauczyciele, lekarze, in¿ynierowie, pracownicy bibliotek, domów kultury,
ale s¹ te¿ przedstawiciele innych
zawodów, którzy maj¹ jeszcze zdrowie i chêci dzia³ania.

EMERYCI
CHC¥ BYÆ U¯YTECZNI

Dzia³alnoæ tego typu organizacji polega na samokszta³ceniu, poznawaniu rodowiska, poszerzaniu
wiedzy i umiejêtnoci, wype³nieniu
wolnego czasu, utrzymywaniu wiêzi towarzyskich, ale te¿ wykonywaniu spo³ecznie u¿ytecznych dzia³añ.
Seniorzy wci¹¿ czuj¹ wiêzi emocjonalne z poprzednim miejscem pracy
i wci¹¿ mog¹ tam byæ u¿yteczni. 
Szko³y, szpitale, inne placówki i i instytucje mog³yby przecie¿ wykorzystaæ dowiadczenie swoich by³ych
pracowników.  Antoni Jankowski
jest przekonany, ¿e osoba, która
przecie¿ ma baga¿ wiedzy zawodowej i ¿yciow¹ m¹droæ, zawsze mo¿e
s³u¿yæ rad¹ i pomoc¹, mo¿e byæ

mediatorem w sytuacjach trudnych,
konfliktowych, które zdarzaj¹ siê w
ka¿dym zespole.
 Mamy zamiar pracowaæ na
rzecz odrodzenia tradycji naszej Ziemi Wileñskiej, g³êbszego poznawania historii, dziejów naszej Ma³ej Ojczyzny  Antoni Jankowski przyznaje, ¿e np. byli nauczyciele, którzy ca³e ¿ycie przepracowali gdzie
w Kolenikach czy Ejszyszkach, w
zasadzie nie znaj¹ okolic, powiedzmy, Dziewieniszek. Owszem, w
okresie aktywnoci zawodowej,
wyje¿d¿ali na konferencje, seminaria do innych miejscowoci, ale zwykle nie mieli okazji zobaczyæ tam co
wiêcej, ni¿ szko³a. Teraz, wyje¿d¿aj¹c na wycieczki krajoznawcze,
bêd¹ poznawaæ ró¿ne miejsca, zg³êbiaæ dzieje tych miejscowoci i w ten
sposób rozszerzaæ swoje horyzonty.
Najbli¿sza taka wyprawa planowana jest 20 lutego  seniorzy udadz¹
siê do Taboryszek na uroczystoci z
okazji 79. rocznicy urodzin .p. Anny
Krepsztul, a przy okazji zwiedz¹ ten
zak¹tek Ziemi Solecznickiej.

WSPÓ£PRACA

Jednym z kierunków dzia³alnoci
ma byæ wspó³praca z podobnymi instytucjami zarówno na Litwie, jak te¿
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poza granicami kraju. W grudniu
cztery osoby z rejonu solecznickiego by³y w Olsztynie, na integracyjnym zjedzie uniwersytetów trzeciego wieku. Zosta³y tam nawi¹zane
kontakty z prezesami podobnych organizacji dzia³aj¹cych w Grodnie,
Brzeciu, Lwowie, szeregu miast
polskich. Polski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Solecznikach wspó³pracuje z Klubem Nauczycieli Se-

niorów dzia³aj¹cym
w DKP w Wilnie,
by³ ju¿ wspólny wyjazd do Pu³tuska w
koñcu 2010 roku.
 Te kontakty
bêdziemy rozszerzaæ, bo w mi³ej konwersacji, w przyjacielskiej dyskusji
oprócz przyjemnoci, dostaje siê pewien baga¿ wiadomoci, poszerza siê
wiatopogl¹d  zapewnia prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Solecznikach.
S³uchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku zamierzaj¹ organizowaæ równie¿ spotkania towarzyskie,
wieczorki tematyczne. W marcu
planowane jest spotkanie z poetami wileñskimi.
Zamiarem pomys³odawców powo³ania w Solecznikach uniwersytetu trzeciego wieku jest nie tylko
samokszta³cenie siê, poznawanie

bli¿szych i dalszych miejsc, spêdzanie czasu w gronie interesuj¹cych
osób. Czasem chodzi te¿ o pomoc
wzajemn¹, wsparcie, u³atwianie kontaktów z instytucjami takimi jak s³u¿ba zdrowia, orodki socjalne, bo
przecie¿ niektórzy emeryci ju¿ nie
maj¹ najbli¿szych osób. Plany i zamiary s¹ wiêc rozleg³e i ambitne.
Polski Uniwersytet Trzeciego
Wieku w Solecznikach ma poparcie
rejonowego oddzia³u Zwi¹zku Polaków na Litwie, w³adz samorz¹du,
wydzia³u owiaty. Mer Zdzis³aw
Palewicz zadeklarowa³ pomoc w
znalezieniu lokum, gdzie mo¿na by³oby siê spotykaæ, gdzie dzia³a³oby
swoiste centrum dowodzenia. Takie miejsce w budynku samorz¹du
seniorzy ju¿ maj¹. Do dzia³alnoci
mog¹ w³¹czyæ siê wszyscy chêtni.
Kontakt z seniorami mo¿na nawi¹zaæ za porednictwem wydzia³u
owiaty, mo¿na te¿ osobicie zwróciæ siê do pana Antoniego Jankowskiego, tel. 8 614 17620.
Barbara Sosno
Fot. Andrzej Ko³osowski

Jedn¹ z cech wspó³czesnego spo³eczeñstwa krajów rozwijaj¹cych siê jest starzenie siê ludnoci.
Ronie d³ugoæ ¿ycia ludzi, przybywa ludzi w wieku poprodukcyjnym, maleje przyrost naturalny.
Departament Statystyki podaje, ¿e ju¿ w 2008 roku na Litwie liczba osób w wieku ponad 60 lat
przekroczy³a liczbê dzieci do 18 lat. Wród osób starszych najszybciej ronie liczba osób powy¿ej 80
roku ¿ycia. W krajach cz³onkowskich Unii Europejskiej co czwarty obywatel ma ponad 60 lat, na
Litwie  co pi¹ty. Prognozuje siê, ¿e na pocz¹tku 2030 roku seniorzy bêd¹ stanowili niemal jedn¹
trzeci¹ ogó³u spo³eczeñstwa kraju (28,9 proc.). Obecnie w rejonie solecznickim na ponad 23 tys.
mieszkañców w wieku produkcyjnym przypada ponad 7 tys. emerytów.
Badania wskazuj¹, ¿e starzenie siê jest w wiêkszym stopniu procesem zachodz¹cym w psychice,
a nie jest warunkiem biologicznym. Emerytura bynajmniej nie powinna sprowadzaæ siê do spêdzania czasu na tapczanie i wizyt u lekarza. Dzisiejsi seniorzy w m³odym wieku czêstokroæ musieli
z³o¿yæ w³asne potrzeby poszerzania wiedzy i umiejêtnoci, wykonywania spo³ecznie u¿ytecznych dzia³añ, realizacji marzeñ na o³tarzu potrzeb rodziny, dzieci. Bêd¹c na emeryturze mog¹ to nadrobiæ.
Aktualizuj¹c swoj¹ wiedzê, aktywnie uczestnicz¹c w zachodz¹cych w spo³eczeñstwie procesach, zachowuj¹ sprawnoæ intelektualn¹, psychiczn¹ i fizyczn¹.
W wyniku starañ o w³¹czenie ludzi starszych do systemu kszta³cenia rozpoczêto powo³ywanie
tzw. Uniwersytetów Trzeciego Wieku  najpopularniejszej w ostatnich latach formy edukacji ludzi
starszych.
Pierwszy Uniwersytet tego typu powsta³ we Francji. Utworzy³ go w 1973 roku profesor nauk
spo³ecznych Pierre Vellas. Wkrótce zaczê³y powstawaæ inne uniwersytety we Francji i w innych
krajach Europy i wiata. W Polsce pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku powsta³ ju¿ w latach 70, a
dok³adnie w 1975 roku w Warszawie. Obecnie w Polsce dzia³a blisko 110 Uniwersytetów Trzeciego
Wieku, które ³¹cznie zrzeszaj¹ 25 tysiêcy s³uchaczy. Polski Uniwersytet Trzeciego Wieku od 1995
roku dzia³a w Wilnie.
Styczeñ 2011
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ZDROWIE
Grypa zatacza coraz szersze krêgi i dopada coraz wiêcej ludzi. W styczniu stan epidemii og³oszono w 11 samorz¹dach kraju. W pierwszym miesi¹cu roku odnotowano 10 zgonów na wiñsk¹ grypê.
W rejonie solecznickim alarmu na razie nie ma, choæ liczba zachorowañ powoli wzrasta.

EPIDEMIA NAS NIE DOTKNIE?

 W tym sezonie odnotowujemy
spóniony atak grypy i zapaleñ górnych dróg oddechowych. By³y takie
lata, gdy bylimy w czo³ówce rejonów, gdzie og³aszano stan epidemii
.
 mówi Vilma Vlasoviene.  Pierwszy atak grypy odnotowalimy w 2.
tygodniu roku, gdy liczba zachorowañ wzros³a do 90 przypadków na
10 tys. mieszkañców. Dramatyczny
wzrost chorych nast¹pi³ w 3. tygodniu  liczba zachorowañ zwiêkszy³a siê do 122 na 10 tys. W ostatnim,
4. tygodniu stycznia, mielimy ju¿
stabiln¹ sytuacjê, z minimalnym spadkiem do 121,7 przypadków. W
pierwszym miesi¹cu roku zarejestrowalimy 25 przypadków grypy. U 19
chorych pobrano próbki, które zbadano w Wilnie, w Centrum Chorób
Zakanych i AIDS. Badania ujawni³y, ¿e dwie osoby choruj¹ na tak
zwan¹ wiñsk¹ grypê AH1N1.
.
Vilma Vlasoviene uspokaja, ¿e w
tym sezonie, grypa pandemiczna, która by³a postrachem w 2009 roku, ma
typowy, lekki lub umiarkowany przebieg, a wirus AH1N1 staje siê wirusem sezonowym. Dwie osoby, które
przesz³y tê grypê w solecznickim (jedna doros³a i jedno dziecko), mia³y w³anie ³agodny przebieg choroby i nawet nie potrzebowa³y hospitalizacji.
Na pytanie, czy jestemy zagro¿eni
epidemi¹, kierowniczka solecznickiego oddzia³u Wileñskiego Centrum
Zdrowia Publicznego powiedzia³a, ¿e
nie mo¿e z pewnoci¹ stwierdziæ, ¿e
epidemii da siê unikn¹æ. Liczba chorych, choæ stopniowo, ale spada, decyduj¹cy w tej kwestii mo¿e byæ prze³om lutego  marca. Epidemia jest
og³aszana, gdy liczba chorych przekracza 100 na 10 tys. mieszkañców,
a przypadki grypy stanowi¹ 30 proc.
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SZCZEPIONKI
NIE PRZEKONUJ¥

W tym sezonie przeciwko grypie
zaszczepi³o siê blisko 200 tys. mieszkañców kraju. Resort zdrowia podaje,
¿e nieodp³atnie przeciwko grypie zaszczepiono ponad 98 tys. osób, kolejne 83 tys. zaszczepi³o siê na w³asny
koszt. Do rejonu solecznickiego trafi³y 524 dawki szczepionek. Podzielono
je miêdzy trzy placówki  przychodnie w Solecznikach i Ejszyszkach, oraz
Centrum Zdrowia Rodziny w Ejszyszkach. Zaaplikowano 507 dawek.
 Pod wzglêdem szczepieñ jestemy w ogonku. Wed³ug mnie sytuacja jest dramatyczna. Osobicie jestem zwolenniczk¹ szczepieñ, ale
odnoszê wra¿enie, ¿e nasi ludzie bardziej boj¹ siê szczepionki ni¿ grypy mówi Laima li¿ewska, kierowniczka przychodni w Solecznikach.  Na
przychodniê w Solecznikach oraz do
podzia³u w ambulatorium w Turgielach, Bia³ej Wace, Dziewieniszkach
i Jaszunach zamówilimy 185 dawek
wakcyny na przeprowadzenie nieodp³atnych szczepieñ. Z ogromnym trudem uda³o siê nam wy³apaæ chêtnych z tak zwanej grupy ryzyka. Jak
wiadomo nale¿¹ do niej osoby, które
ukoñczy³y 65 lat, cierpi¹ce na choroby przewlek³e, kobiety w ci¹¿y,
przyjmuj¹ce leki obni¿aj¹ce odpornoæ oraz osoby przebywaj¹ce w
domach opieki spo³ecznej i pracownicy s³u¿by zdrowia. Szczepionek
p³atnych nie zamawialimy, poniewa¿ jedna kosztuje blisko 25 litów.
Z dowiadczenia wiem, ¿e ¿adna nie
by³aby wykorzystana.

JAK ZAPOBIEC GRYPIE

Wobec niechêci mieszkañców
dla szczepionek Laima li¿ewska

FOT. INTERNET

W ostatnim tygodniu stycznia liczba zachorowañ na grypê i przeziêbienia w rejonie solecznickim stanowi³a 121,7 przypadków na 10
tys. mieszkañców. Stacja sanitarno  epidemiologiczna poda³a, ¿e od
pocz¹tku roku zarejestrowano ogó³em 387 zachorowañ. Przypadki
grypy stanowi³y 5 proc. Szefowa solecznickiego oddzia³u Wileñskiego
.
Centrum Zdrowia Publicznego Vilma Vlasoviene powiedzia³a, ¿e w tym
sezonie grasuj¹ trzy wirusy grypy  AH1N1, AH3N2 oraz wirus typu B.

radzi, by przynajmniej pamiêtali o
przestrzeganiu podstawowych zasad, które pozwol¹ ustrzec siê przed
zaka¿eniem. Przede wszystkim nie
powinnimy lekcewa¿yæ najzwyklejszych czynnoci higienicznych, czyli
po prostu mycia r¹k. Zdecydowana
wiêkszoæ mieszkañców nie zdaje
sobie sprawy z tego, ¿e uchroniæ siê
przed gryp¹ b¹d przeziêbieniem
mo¿na czêciej ni¿ zwykle myj¹c
rêce. O tym, ¿e ta czynnoæ mo¿e
uchroniæ przed chorob¹ wie zaledwie
7 proc. mieszkañców naszego kraju,
podczas gdy rednia unijna wynosi 33
proc.  s¹ to najnowsze dane Eurobarometru. Aby zmniejszyæ ryzyko
zachorowania nale¿y unikaæ kontaktu z osobami wykazuj¹cymi objawy
choroby, unikaæ dotykania oczu,
nosa i ust, gdy¿ wirusy i bakterie
czêsto przenosz¹ siê w momencie
kontaktu d³oni z twarz¹. Warto te¿
unikaæ ryzykownych zachowañ,
przede wszystkim przebywania w
t³umie. Pamiêtajmy o potrzebie czêstego wietrzenia pomieszczeñ. Osobom, które maj¹ pierwsze objawy
grypy zaleca siê by pozosta³y w
domu i nie chodzi³y do pracy.
 Wyrazem szacunku do osób
otaczaj¹cych bêdzie za³o¿enie maseczki ochronnej. Cieszê siê, gdy
widzê w miecie osoby w maskach
 mówi Laima li¿ewska.
Jeli jednak z³apalimy wirusa,
konsultacji z lekarzami koniecznie
potrzebuj¹ chorzy z takimi objawami jak: gor¹czka powy¿ej 38,5 st.,
trwaj¹ca d³u¿ej ni¿ dwa dni, dusznoæ,
obni¿enie cinienia krwi, znaczne
os³abienie, zawroty g³owy, zaniki
wiadomoci i odwodnienie.
B¹dcie zdrowi!
Bo¿ena Lenkiewicz

SPORT

W podnios³ej i przyjaznej atmosferze odby³a siê uroczystoæ
odznaczenia najlepszych sportowców i dru¿yn sportowych z rejonu solecznickiego w 2010 roku,
która mia³a miejsce 28 stycznia
w Centrum Kultury w Solecznikach. Sala z trudem zmieci³a
wszystkich entuzjastów sportu,
przyby³ych pogratulowaæ najlepszym sportsmenom.
 Wszyscy zebrani na tej sali s¹
jedn¹ wielk¹ sportow¹ rodzin¹.
Chcia³bym pogratulowaæ atletom, trenerom, prezesom klubów sportowych
jak te¿ mecenasom sportu wysokich
osi¹gniêæ w ubieg³ym sezonie  przywita³ zebranych na sali mer rejonu
Zdzis³aw Palewicz.  Rejon solecznicki posiada dobr¹ bazê sportow¹.
Prawie w ka¿dej miejscowoci znajdziemy wyremontowane sale sportowe i boiska. W najbli¿szym czasie
odremontujemy obiekty sportowe w
Ejszyszkach i Ma³ych Solecznikach.
Inwestujemy tym samym w swoje
zdrowie i lepsz¹ przysz³oæ. Chcê
zapewniæ, ¿e propagowanie sportu
oraz jego wsparcie finansowe by³o i
bêdzie jednym z priorytetów polityki,
prowadzonej przez samorz¹d  podkreli³ Palewicz.
Pogratulowaæ sportowcom przybyli dostojni gocie: Algis Vasiliauskas
 prezes zrzeszenia Sportas visiems,
pose³ na Sejm Leonard Talmont, dyrektor administracji rejonu solecznickiego Boles³aw Daszkiewicz.
Pierwsi po nagrody na scenê
wyszli weterani sportu. Nastêpnie
dyplomy uznania otrzymali sponsorzy, trenerzy i nauczyciele wychowania fizycznego. Do konkursu na
najlepszego sportowca rejonu solecznickiego 2010 roku by³o nominowanych 16 zawodników reprezentuj¹cych jazdê konn¹, tenis sto³owy, pankration, lekk¹ atletykê, karate, siatkówkê oraz ringo. Puchar i dyplom
.
za III miejsce otrzyma³a Dovile
.
Jukite, srebrna medalistka juniorskich mistrzostw Litwy w jedziec-

FOT. ANDRZEJ KO£OSOWSKI

Lekkoatletka  sportowcem roku 2010

twie (Klub Sportowy Pasaga).
Dyplomem oraz pucharem za II miejsce zosta³ odznaczony Tomasz Lebied, mistrz Litwy tenisa sto³owego wród juniorów 1996 r. ur.
G³ówn¹ nagrodê  Puchar najlepszego sportowca rejonu solecznickiego
2010 roku z r¹k mera Z. Palewicza
otrzyma³a lekkoatletka Renata Siluk.
W ubieg³ym sezonie R. Siluk, na co
dzieñ prawnik samorz¹du solecznic-

kiego, niejednokrotnie stawa³a na
podium presti¿owych biegów miêdzynarodowych w Polsce, S³owenii
oraz na Litwie.
Ceremoniê odznaczenia najlepszych sportowców rejonu solecznickiego 2010 roku uwietni³ wystêp
orkiestry dêtej szko³y sztuk piêknych
im. S. Moniuszki oraz zespo³u tanecznego Smile, dzia³aj¹cego przy
Centrum Kultury w Solecznikach.

TRZY PYTANIA DO SPORTOWCA ROKU 2010

Co dla Ciebie znaczy tytu³ Sportowca Roku?
Jest to du¿e uznanie, które dopinguje do dalszej pracy. By³am zaskoczona wyborem komisji sportowej, bo w rejonie solecznickim jest du¿o
godnych kandydatów do tego tytu³u.
Jak¹ imprezê sportow¹ z ubieg³ego sezonu wspominasz najmilej?
Trudno jest powiedzieæ. Wspania³a atmosfera i wietna organizacja by³a
w Warszawie. Co do wyniku, to spodziewa³am siê znacznie lepszego. Trudno
jest powiedzieæ, od czego to zale¿y. Czasami po prostu trzeba wstaæ z tej
nogi. Najlepsz¹ formê sportow¹ mia³am w S³owenii. Przez ca³y dystans
wietnie mi siê bieg³o. Atmosfera te¿ by³a fajna. Kibiców by³o znacznie
wiêcej ni¿ na Maratonie Wileñskim, co dodawa³o si³ i motywacji.
Jakie plany na nowy sezon ma Sportowiec Roku?
Planujê wyst¹piæ w 5 pó³maratonach. Imprez sportowych jest bardzo
du¿o. Od kondycji fizycznej i sportowej formy bêdzie zale¿a³o, które z
nich wybiorê. Maratony i pó³maratony odbêd¹ siê w Warszawie, Rydze,
Wilnie. Tradycyjnie pobiegnê w Bia³ej Wace. 16 lutego planujê wzi¹æ
udzia³ w biegu na 10 km w Ukmerge. Najwa¿niejsz¹ imprez¹ sportow¹
s¹ jednak dla mnie wiatowe Igrzyska Polonijne, które w tym roku odbêd¹ siê we Wroc³awiu. Zrobiê wszystko, by wygraæ konkurencje, w
których bêdê startowa³a.
Dziêkujê za rozmowê.
Zdzis³aw Palewicz Junior
Styczeñ 2011
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Puszcza Rudnicka by³a wiadkiem wydarzeñ Powstania Styczniowego z 1863 roku. To ona chroni³a w
swoim g¹szczu tych, co walczyli z zaborc¹; puszcza
da³a spoczynek setkom ofiar tej krwawej partyzanckiej walki, która rozpoczê³a siê w Królestwie Polskim
22 stycznia 1863 roku. Na Wileñszczynie ju¿ na pocz¹tku lutego powsta³y pierwsze oddzia³y powstañcze pod
dowództwem Ludwika Narbutta, Kleta Korewy i Feliksa Wis³oucha. Do walki stanê³o przeladowane przez carat ziemiañstwo, polska
szlachta zaciankowa, mieszczanie, studenci, uczniowie,
polscy i litewscy ch³opi.
Pierwsze grupy powstañcze
organizowa³y siê w niesprzyjaj¹cych, zimowych warunkach. Wielu nie wytrzymywa³o trudnego obozowego ¿ycia
i porzuca³o swój oddzia³. Brakowa³o ¿ywnoci, broni i prochu. Ochotnicy oddzia³ów
powstañczych najczêciej
wystêpowali pod przybranym
imieniem. Nie chcieli nara¿aæ
swoich bliskich na carskie represje. Przed przyjêciem do
oddzia³u, nowo przybyli musieli z³o¿yæ uroczyst¹ przysiêgê przed dowódc¹ i ksiêdzem. Ca³owali krzy¿ i Pismo wiête, a nastêpnie byli
powiêceni przez ksiêdza. Podczas uroczystej przysiêgi powstaniec trzyma³ w rêku broñ.
Pocz¹tkowo powstañcy byli uzbrojeni g³ównie w
strzelby myliwskie, kosy, piki, szable, no¿e i pa³ki, ale i
tak potrafili wygraæ potyczkê z carskimi oddzia³ami,
tak jak oddzia³ Narbutta, który zosta³ zaatakowany przez
oddzia³ gwardii Wimberga, id¹c z Ejszyszek do Puszczy Rudnickiej, 10 kilometrów przed Rudnikami.
Kozacy pierwsi ruszyli na powstañców, ale musieli cofn¹æ siê przed celnymi strza³ami Litwinów. Nastêpnie zaatakowa³a rosyjska piechota, która po pewnym czasie pozoruj¹c wycofywanie siê, próbowa³a oddzia³ Narbutta wci¹gn¹æ w zasadzkê. Wczeniej dwie
kompanie Rosjan zaczai³y siê za stosami ciêtego drewna, oczekuj¹c na powstañców. Plan wprowadzenia w
zasadzkê nie powiód³ siê, poniewa¿ w tym samym czaMIESIÊCZNIK SOLECZNIKI
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Bo¿ena Lenkiewicz
Wydawca:
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sie na ty³y zaczajonych ¿o³nierzy wpad³ oddzia³ek Kraiñskiego. Carscy ¿o³nierze myl¹c, ¿e sami zostali otoczeni, uciekli w nie³adzie. Powstañcy zdobyli znaczn¹
iloæ uzbrojenia, w tym bardzo cenne sztucery  pisze
Jan Nowicki w artykule Litwa - groby powstañców
styczniowych w Puszczy Rudnickiej. Bitwa powstañców, mia³a miejsce kilometr
na zachód od ruin leniczówki Sendków.
Dzi, chocia¿ minê³o tyle
lat, nie wolno zapomnieæ o
tych, co zginêli w tamtym powstaniu. To nasi bohaterowie,
prawdziwi, z krwi i koci, nie
z bajki, choæ wiêkszoæ z nich
jest anonimowa.
To im i ich dowódcom stawiane s¹ dzi pomniki. Jeden
z takich pomników stan¹³ 6
czerwca 2008 roku w Puszczy Rudnickiej. Upamiêtnia
miejsce potyczki powstañców styczniowych z wojskami rosyjskimi. Uroczystoæ
ods³oniêcia pomnika zosta³a
poprzedzona Msz¹ wiêt¹ w
kociele w Rudnikach. Nastêpnie wszyscy udali siê na
miejsce uroczystoci. Lena,
piaszczysta droga utrudnia³a
przejazd kolumny z uczestnikami uroczystoci. Niektóre
pojazdy trzeba by³o wypychaæ z piachu. Inni porzucili
auta i poszli pieszo. Tak samo, jak wtedy, gdy tymi samymi drogami szli powstañcy, aby nastêpne pokolenia
mia³y swoj¹ woln¹ ojczyznê. Wród zaproszonych goci znaleli siê wtedy: Zbigniew Romaszewski, wicemarsza³ek Senatu RP, Stanis³aw Cygnarowski, konsul
generalny RP w Wilnie, Leonard Talmont, ówczesny
mer rejonu solecznickiego (a dzi pose³ na Sejm RL)
oraz ówczesny wicemer, a obecny mer rejonu solecznickiego Zdzis³aw Palewicz.
Za dwa lata, w 2013 roku przypada 150. rocznica
wybuchu Powstania Styczniowego. Jest to kolejna szansa, aby z chlub¹ i wielk¹ pomp¹ opowiadaæ o naszych
bohaterach, dlatego w litewskim parlamencie zosta³ z³o¿ony projekt uchwa³y, w którym proponuje siê og³oszenie roku 2013 Rokiem Powstania Styczniowego.
Katarzyna Biersztañska

Adres do korespondencji: ul. Wileñska 48
(siedziba Oddzia³u Rejonowego ZPL)
LT-17116 Soleczniki
tel.: +370 662 83 499
e-mail: soleczniki@wp.pl
Nak³ad: 1500

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych
oraz zastrzega sobie prawo ich skracania i redagowania oraz zmiany tytu³ów.
Miesiêcznik dofinansowano ze rodków
Senatu RP, dziêki pomocy Fundacji Pomoc
Polakom na Wschodzie.

