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S£OWO WSTÊPNE

O kozach, wojewodach i dyplomacji

Spis treci

Jest taki dzieñ w styczniu, który zapisa³ siê w historii naszego
kraju jako Dzieñ Obroñców Wolnoci. 13 stycznia 1991 roku obywatele Litwy obronili swoj¹ wolnoæ i suwerennoæ, przypieczêtowuj¹c podjêt¹ przez Radê Najwy¿sz¹ Republiki Litewskiej Deklaracjê o niepodleg³oci. Litwa
sta³a siê i de jure i de facto pañstwem niepodleg³ym.
Opór Litwinów przeciwko mocarstwu sowieckiemu spotka³ siê z
ca³kowitym i wszechstronnym poparciem Polski i Polaków. Pañstwo
Polskie wspiera³o swego s¹siada
wszelkimi dozwolonymi prawem
miêdzynarodowym rodkami, zwykli Polacy udzielali pomocy uchodcom z Litwy, którzy w dniach przeciwstawienia siê przy wie¿y telewizyjnej i parlamencie litewskim w
Wilnie, uciekali z kraju. Byli i tacy,
to prawda. Nie jednemu z nich musia³em wskazaæ drogê do orodka
dla uchodców w Warszawie.
Rok po styczniowych wydarzeniach z 1991 roku, czyli 20 lat
temu, Litwa i Polska podpisa³y Deklaracjê o przyjaznych stosunkach
i dobros¹siedzkiej wspó³pracy miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Litewsk¹, która po trzech
latach sta³a siê podstaw¹ do zawarcia Traktatu polsko-litewskiego 
umowy miêdzypañstwowej, która,
jak przypuszczano, ureguluje
wszystkie problemy w stosunkach
miêdzy Wilnem a Warszaw¹ i stanie siê gwarantem przestrzegania

praw mniejszoci narodowych w
obydwu krajach.
O zawiedzionych nadziejach polskiej mniejszoci na Litwie, jak te¿ i
Pañstwa Polskiego, w roku ubieg³ym
barwnie, aczkolwiek bardzo trafnie
powiedzia³ Prezydent RP Bronis³aw
Komorowski. U¿y³ dawnego polskiego przys³owia, którego bohaterk¹
jest g³odna koza. Trafi³ w dziesi¹tkê.
Litewskie elity polityczne pocz¹tkowo oburzy³y siê, póniej zaczê³y bardziej tonowaæ swoje wypowiedzi na
temat stosunków polsko-litewskich
i sytuacji mniejszoci narodowych na
Litwie i w Polsce. Najlepiej naszym
politykom powodzi siê ucieczka
przed pytaniami na temat przestrzegania praw mniejszoci narodowych.
S¹ w tym mistrzami. Tu doprawdy
 czapki z g³ów. To przecie¿ nie lada
sztuka dwa dziesiêciolecia prowadziæ, jak siê mówi, otwarty dialog
w celu poszukiwania kompromisowego rozwi¹zania istniej¹cych problemów. Kolejn¹ lekcjê mistrzowskiej ucieczki przed rzeczow¹ rozmow¹ na temat problemów mniejszoci polskiej na Litwie zafundowa³ solczanom szef litewskiego MSZ Audronius Aubalis. Przez ponad dwie godziny, z rêk¹ na sercu, deklarowa³ gotowoæ do dialogu, aczkolwiek w granicach obowi¹zuj¹cego na Litwie prawa.
Dyplomata nie wyra¿a³ ¿adnej skruchy,
¿e jego kraj, szykuj¹cy siê do objêcia
przewodnictwa w Unii Europejskiej w
2013 roku, wcale nie spieszy siê z przestrzeganiem prawa europejskiego
wzglêdem mniejszoci.

Zdaniem A. Aubalisa o mo¿liwoci u¿ywania jêzyka polskiego w nazewnictwie nale¿y rozmawiaæ (20
lat rozmów najwyraniej za ma³o,
przyp. aut.), ale, jak zaznaczy³ minister: ka¿dy naród, pañstwo broni
w³asnego jêzyka i alfabetu. Innymi
s³owy rozmawiaæ mo¿emy, ale ¿adnej litery nikt nie ust¹pi. Po polsku
taka odpowied musia³aby brzmieæ
przys³owiowo: Co wolno wojewodzie, to nie tobie ... kasztelanie. Z
owiat¹, w opinii ministra, dzieje siê
wszystko na korzyæ uczniów szkó³
narodowociowych, którym lepsza
znajomoæ jêzyka pañstwowego pozwoli zrobiæ kariery ¿yciowe.
W ci¹gu dwudziestu lat Polska i
Litwa podpisa³y setki umów dwustronnych dotycz¹cych rozwi¹zañ
gospodarczych, prawnych, transportowych, ekologicznych, granicznych. Pracuj¹ one na korzyæ obydwu stron. Szwankuje jedynie realizacja zapisów Traktatu polsko-litewskiego dotycz¹cych gwarancji praw
mniejszoci narodowych. Szwankuje
w kraju nad Wili¹, nie Wis³¹.
Andrzej Ko³osowski
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Ok³adka: Andrzej Ko³osowski

AKTUALIA

Rok 2012:
ma³y bud¿et, du¿e plany
Plany na rok 2012 samorz¹d rejonowy ma rozleg³e i ambitne,
ale niestety wszystko opiera siê o pieni¹dze. Bud¿et tymczasem
optymizmem nie napawa: do rozdysponowania jest 72 mln litów,
o ponad 3 mln litów mniej ni¿ w 2011 roku. Mer Zdzis³aw Palewicz ufa jednak, ¿e podobnie jak w ubieg³ym roku, dziêki rodkom
pozyskanym z innych róde³ uda siê zrealizowaæ ró¿ne pomys³y,
które maj¹ na celu poprawê jakoci ¿ycia w rejonie.
 Nasze dzia³ania zale¿¹ niestety
od pieniêdzy, a jest ich z roku na rok
coraz mniej  mówi mer.  W ci¹gu
15 lat, odk¹d pracujê w samorz¹dzie,
bud¿et mia³ tendencje wzrostowe a¿
do 2010 roku, kiedy po raz pierwszy
musielimy zacisn¹æ pasa, w 2011
roku zosta³ zmniejszony o 5 proc., w
2012  o kolejne 4 proc. Jest wiêc trudno, pracujemy obecnie nad podzia³em
rodków, w lutym bud¿et zatwierdzimy, ale z pustego i Salomon nie naleje.
Tego, co samorz¹d ma z kasy pañstwa, wystarczy na ¿ycie, czyli na
bie¿¹ce potrzeby, p³ace zarobkowe,
ciep³o, pr¹d. Nie obejdzie siê wiêc bez
po¿yczek. Samorz¹d szuka te¿ innych
róde³ finansowania, s¹ to fundusze
rz¹dowe, unijne, dotacje z Polski.
Mer narzeka na trudn¹ sytuacjê
finansow¹, niemniej zapewnia, ¿e wiele bêdzie siê dzia³o. W orodku rejonowym bêdzie kontynuowana rozbudowa sieci wodoci¹gu i kanalizacji,
ca³e osiedle mieszkalne za szpitalem
zostanie uporz¹dkowane, ³¹cznie z
po³o¿eniem asfaltu. W ubieg³ym roku
wykonane zosta³y prace rekonstrukcji parku wokó³ pa³acu Wagnerów, w
tym ma byæ przeprowadzona restauracja pa³acu i odnowiona ulica prowadz¹ca w kierunku kocio³a. Kolejny obiekt  to stadion w Solecznikach. Ma ruszyæ remont Solecznickiego Centrum Kultury. W Janczunach do u¿ytku oddane zostanie centrum wielofunkcyjne, inwestycje
wynios¹ tu ok. 2 mln litów. W Bia³ej
Wace zostanie wyremontowana ³ania, w Ejszyszkach planowany jest
remont szko³y sportowej, w Bia³ej
Wace i Ma³ych Solecznickach  urz¹dzone zostan¹ place sportowe, w
Kamionce i Dziewieniszkach  odbêdzie siê modernizacja budynków starostw, w Dziewieniszkach  równie¿

centrum kultury. W 2012 roku rusz¹
nareszcie prace w Republice Paw³owskiej. Dziêki pozyskanym funduszom z programu Leader mo¿na bêdzie poczyniæ pierwsze kroki w kierunku przystosowania zabytków do
potrzeb turystycznych: uporz¹dkowaæ teren, umieciæ plansze informacyjne, zostanie tu wzniesiony te¿ niedu¿y pomniczek przypominaj¹cy
chlubne dzieje tej miejscowoci.
I nie jest to bynajmniej pe³na lista
planowanych w bie¿¹cym roku prac.
W styczniu mer Zdzis³aw Palewicz
by³ z wizyt¹ w Powiecie Warszawskim
Zachodnim. Podpisa³ umowê o wspó³pracy, kontakty zosta³y poszerzone o
inne gminy powiatu. O dofinansowaniu projektów remontów placówek
owiatowych mer rozmawia³ z kierownictwem Stowarzyszenia Wspólnota
Polska.  Na razie jednak brak konkretów na temat finansowania ró¿nych
naszych inicjatyw  t³umaczy Zdzis³aw
Palewicz, który przy okazji spotkania z
prezesem Longinem Komo³owskim
przypomnia³ mu o z³o¿onym w ub. roku
wspólnie z mer rejonu wileñskiego Mari¹
Rekæ zaproszeniu na Wileñszczyznê
dla cz³onków Rady Krajowej Wspólnoty Polskiej.  Zaprosilimy naszych
partnerów, ¿eby odwiedzili nasze rejony, naocznie przekonali siê, jak wykorzystywane s¹ fundusze, które tu skierowali, zobaczyli, jakie mamy sukcesy,
ale te¿ jakie mamy problemy.
Mieszkañcom rejonu sen z powiek
spêdzaj¹ wysokie rachunki za ogrzewanie. Jest to, jak przyznaje mer, trudna sprawa, której nie da siê rozwi¹zaæ
jednym posuniêciem. W ub. roku samorz¹d czêciowo refundowa³ mieszkañcom czêæ kosztów ogrzewania,
w tym roku z racji na sytuacjê bud¿etow¹ jest to niemo¿liwe. Cena ogrzewania jest wysoka, bo taka jest struk-

tura gospodarki cieplnej, gaz stale dro¿eje, podobnie jak inne paliwa. Opanowaæ wzrost cen samorz¹d w³asnymi si³ami nie jest w stanie.  Poszukujemy ró¿nych rozwi¹zañ  mówi mer
Zdzis³aw Palewicz.  W Solecznikach
wykonalimy remont punktów cieplnych, ale w zasadzie potrzebna jest
pe³na modernizacja systemu grzewczego w rejonie. Przeprowadzilimy dziêki
unijnym funduszom studium  audyt
gospodarki cieplnej rejonu, wiêc rozpoznanie sytuacji mamy, ale potrzebne s¹ wielomilionowe nak³ady finansowe, ¿eby przestawiæ j¹ na nowoczesny, energooszczêdny tryb pracy. Szykujemy teraz wniosek o fundusze unijne na remont kot³owni w Jaszunach.
Potrzebny jest wiêc, jak mówi
mer, czas i pieni¹dze.  Zagwarantowaæ, ¿e ogrzewanie bêdzie tañsze, nie
mogê, zreszt¹ ustalenie ceny nale¿y
do kompetencji Pañstwowej Komisji
Kontroli Cen i Energetyki.
W roku bie¿¹cym odbêdzie siê konferencja sprawozdawczo  wyborcza
ZPL, zjazd Zwi¹zku. W marcu  kwietniu odbêd¹ siê zebrania sprawozdawcze w ko³ach.  Ludzie musz¹ siê spotkaæ, porozmawiaæ, tematów jest naprawdê du¿o  uwa¿a Zdzis³aw Palewicz, który jest prezesem rejonowego
oddzia³u ZPL.  W dobie obecnej
szczególnie potrzebna jest aktywizacja
dzia³añ w terenie, w szko³ach, w gminach, mobilizacja w obronie naszych
praw. Skupieni wokó³ ZPLu ludzie
musz¹ spotykaæ siê z mieszkañcami,
udowadniaæ swoje racje, t³umaczyæ,
dlaczego wa¿na jest troska o nasze
szko³y. Musz¹ w terenie odbywaæ siê
imprezy integracyjne, patriotyczne,
wzmacniaj¹ce polskoæ.
Staraniem ZPL-u wiele siê bêdzie w
tym roku dzia³o i to w ca³ym rejonie.
Rok 2012 jest rokiem 80. urodzin i 5.
rocznicy mierci nieod¿a³owanej malarki
Anny Krepsztul. W Turgielach i Taboryszkach odbêdzie siê wiêc kilka imprez powiêconych tej wyj¹tkowej osobie. W Solecznikach powiêcony zostanie krzy¿ upamiêtniaj¹cy ¿o³nierzy
AK. Sporo pomys³ów maj¹ w Bia³ej
Wace, np. odbêdzie siê tam konferencja krajoznawcza nt. walorów puszczy
Rudnickiej.  W wielu przypadkach
praca kó³ ZPL i samorz¹du przeplata
siê, bo przecie¿ mamy wspólny cel 
mówi Zdzis³aw Palewicz.
Barbara Sosno
Styczeñ 2012
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AKTUALIA
Styczeñ to czas na przewidywania jak siê nam bêdzie powodzi³o w Nowym Roku. W
niniejszym artykule przedstawiamy prognozy specjalistów z ró¿nych bran¿ i dziedzin. Co
czeka mieszkañców rejonu solecznickiego w 2012 roku?

Czas zacz¹æ...
ZATRUDNIENIE

Rok 2011 by³ nie³atwy i napiêty.
Jednoczenie mo¿na go uznaæ za udany, bo stopa bezrobocia w rejonie
spad³a z 18 proc. do 12,9 proc. W
opinii szefowej solecznickiej Gie³dy
Pracy Liany Rybak jest to jeden z

najwy¿szych wskaników zatrudnienia w skali kraju.  Najwa¿niejszym
zadaniem na rok 2012 jest utrzymanie stopy bezrobocia na poziomie
grudnia ub.r.  mówi Liana Rybak. Jej
zdaniem nie jest to ³atwe zadanie, bowiem ju¿ w pierwszych dwóch tygodniach stycznia zarejestrowano
miesiêczn¹ normê bezrobotnych.
Pierwsze dni nowego roku dowiod³y,
¿e kryzys na rynku pracy trwa. Czêæ
nowych bezrobotnych pracowa³a na
podstawie zezwoleñ na dzia³alnoæ gospodarcz¹, czyli tak zwanych patentów. Ludzie nie wykupili nowych
zezwoleñ z uwagi na spadek zainteresowania na wiadczone us³ugi.
Utrzymanie stopy bezrobocia w granicach 12  13 proc. jest jednak zadaniem do wykonania.  cis³e kontakty placówki z miejscowymi pracodawcami  to przepis na zwiêkszanie zatrudnienia  twierdzi pani kierowniczka.  O¿ywienia na rynku
pracy spodziewamy siê ju¿ w marcu.
W dniu dzisiejszym s¹ wolne miejsca
w krawiectwie, z nadejciem wiosny
mamy nadziejê na zwiêkszenie ofert
na budowach. Gie³da Pracy w Solecznikach planuje aktywny nabór projektów z tytu³u inicjatyw spo³ecznych.
W chwili obecnej zainteresowanie
tymi projektami wyrazi³o piêciu pra-
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codawców. Spodziewane jest, ¿e
dziêki nim powstanie 10 nowych
miejsc pracy. Koszta jednego miejsca
pracy bêd¹ dofinansowane w granicach do 30 tys. litów. Stanowi to 70
proc. wartoci.
W roku 2012 soleczniccy pracodawcy mog¹ równie¿ liczyæ na
wsparcie z unijnych programów zatrudnienia. Jedynym warunkiem pozyskania takiego wsparcia bêdzie zatrudnienie osoby na podstawie umowy nieterminowej.
W planach na rok bie¿¹cy jest kontynuacja programu Prace spo³eczne.
W roku ubieg³ym za jego porednictwem zatrudniono blisko 500 mieszkañców. W styczniu Rada samorz¹du zatwierdzi³a program prac spo³ecznych. Gie³da szacuje, ¿e tymczasowe
zatrudnienie otrzyma ponad 400 osób.
Jak co roku w ofercie gie³dy znajd¹
siê szkolenia.  Czynimy wszystko,
by osoba pozbawiona pracy znalaz³a
dla siebie niszê. Mo¿e to nast¹piæ równie¿ wskutek nabycia nowego zawodu i nowych kwalifikacji  kontynuuje Liana Rybak.  W roku bie¿¹cym
z oferty szkoleñ bêdzie mog³o skorzystaæ oko³o 150 mieszkañców. Co
prawda zasz³y tu zmiany, o których
warto wspomnieæ. Od stycznia s¹
podpisywane trójstronne umowy: gie³da  uczelnia  pracodawca. W praktyce oznacza to, ¿e osoba, chc¹ca
zmieniæ kwalifikacjê, powinna mieæ
zapewnienie potencjalnego pracodawcy, ¿e zostanie zatrudniona. Byæ mo¿e
komplikuje to nieco sytuacjê, ale umowa nie ogranicza siê do terenu rejonu
solecznickiego.  Pracodawca mo¿e
byæ choæby z K³ajpedy  odnotowuje
szefowa gie³dy.  Najwa¿niejsze, ¿e
cz³owiek po zdobyciu zawodu znajdzie zatrudnienie.
Pani Liana Rybak ma równie¿ nadziejê, ¿e w roku bie¿¹cym powstan¹
co najmniej dwa miejsca pracy dla
osób niepe³nosprawnych. W realizacji tego zadania mo¿e byæ pomocne
przedsiêbiorstwo socjalne, które od
ubieg³ego roku dzia³a w Solecznikach.

Pracodawca osoby niepe³nosprawnej
pozyska 50 proc. finansowania z tytu³u pensji pracownika, oraz 50 proc.
z tytu³u sk³adki do Sodry. Finansowanie zostanie przyznane na czas nieokrelony, to znaczy do momentu,
kiedy osoba siê zwolni.
 Perspektywa zatrudnienia mieszkañca naszego rejonu jest lepsza ze
wzglêdu na bliskoæ stolicy  mówi
kierowniczka.  Jak wiadomo kryzys
siê zaczyna w stolicy i w stolicy siê
koñczy. Cieszy nas fakt, ¿e nasza
m³odzie¿ dobrze sobie radzi z zatrudnieniem. Bardziej niepokoi nas los
osób w wieku przedemerytalnym.
Mam nadziejê, ¿e rok 2012 przyniesie wzrost chêci zachowania starych
i tworzenia nowych miejsc pracy.

OPIEKA SOCJALNA

Pracownikom socjalnym pracy
przybywa z roku na rok, a nawet z
miesi¹ca na miesi¹c. W grudniu zasi³ki pobiera³o 4 tys. mieszkañców
rejonu, czyli 1735 rodzin. Tytu³em
zasi³ków wyp³aconych zosta³o 880
tys. litów. Kierowniczka wydzia³u
ochrony zdrowia i opieki socjalnej
Regina Soko³owicz przypuszcza, ¿e
od stycznia pomocobiorców mo¿e
byæ wiêcej. Z dniem 1 stycznia 2012
r. wesz³a w ¿ycie nowa ustawa o pomocy finansowej dla osób z niskimi
dochodami, która zak³ada m.in., ¿e
osobie bezrobotnej, zarejestrowanej w
urzêdzie pracy zasi³ek przys³uguje ju¿
w pierwszym miesi¹cu (dotychczas
zasi³ek by³ wyp³acany dopiero po
up³ywie 6 miesiêcy od zarejestrowa-

AKTUALIA
nia siê).  Nie spodziewalimy siê,
¿e zg³osi siê a¿ tyle ludzi, którzy dotychczas nie rejestrowali siê jako
bezrobotni. Od pocz¹tku stycznia w
starostwach do pracowników socjalnych s¹ kolejki, a do Urzêdu Pracy ka¿dego dnia zg³asza³o siê ok. 4050 osób. Co prawda, jak zaznacza
Regina Soko³owicz, nie wszyscy zasi³ek dostan¹, nale¿y bowiem spe³niæ szereg wymogów, np. dotycz¹cych wartoci posiadanego maj¹tku
nieruchomego. Ponadto zgodnie z
now¹ ustaw¹, rodziny wielodzietne
bêd¹ otrzymywa³y mniejsze zasi³ki:
na ka¿dego kolejnego cz³onka rodziny bêdzie przypada³a mniejsza kwota, np. na pierwsz¹ osobê  100
proc., na drug¹  80 proc. od 350
litów, na trzeci¹ i nastêpne  70 proc.
 Ustawodawcy zak³adali, ¿e zachêci
to ludzi do podjêcia pracy zamiast
¿ycia z zasi³ków  t³umaczy kierowniczka wydzia³u opieki socjalnej.
 Nieraz zdarza siê przecie¿, ¿e w
rodzinie kolejne pokolenia ¿yj¹ na
koszt pañstwa, nie widz¹c nawet
potrzeby pracy zarobkowej. Zachêt¹
do szukania zatrudnienia ma byæ
równie¿ wprowadzona zasada wyp³acania przez pewien czas zasi³ku
osobie, która podejmie pracê. Zmian
jest sporo, ale pracownicy socjalni
dopiero z nimi zapoznaj¹ siê.
Rz¹d obieca³, ¿e w nowym roku
wzrosn¹ zarobki pracowników socjalnych, na razie jednak nic nie wskazuje na to, ¿e zaczn¹ oni zarabiaæ lepiej, gdy¿ deklaracje te nie zosta³y
poparte pieniêdzmi z bud¿etu pañstwa.
Podobnie jak inne wydzia³y samorz¹du, opieka socjalna czeka na
przyjêcie bud¿etu. Z rejonowych funduszy wp³acane s¹ zasi³ki jednorazowe, przys³uguj¹ce w sytuacjach
losowych, utrzymywane s¹ placówki
wiadcz¹ce us³ugi socjalne zarówno
dzieciom i doros³ym, osobom niepe³nosprawnym i starszym. W marcu
w Czu¿ekampiu otwarty zostanie
Dom Samodzielnego Pobytu dla osób
starszych i niepe³nosprawnych  placówka, w której dach nad g³ow¹
znajdzie 20 osób. W przygotowaniu
jest i wkrótce ruszy projekt modernizacji Domu Starców w Czu¿ekampiu. Na rozbudowê tej placówki samorz¹d rejonu solecznickiego otrzyma³ ponad 3 mln lt z Ministerstwa
Opieki Spo³ecznej i Pracy. Przy So-

lecznickim Domu Dziecka powstanie orodek tymczasowy, w którym
mo¿na bêdzie umieciæ dzieci zabrane z rodzin ryzyka, oraz poradnia
psychologiczna dla rodziny.
Osoby potrzebuj¹ce wsparcia w
2012 roku, podobnie jak w ubieg³ym,
mog¹ liczyæ na paczki ¿ywnociowe z
zasobów interwencyjnych UE. Caritas,
który koordynujê tê akcjê, poinformowa³, ¿e bêd¹ one rozdawane 5 razy w
ci¹gu roku: w marcu, maju, lipcu, wrzeniu i listopadzie. Do 17 lutego w starostwach bêd¹ przyjmowane podania
o przyznanie takiej pomocy.  Ta akcja
jest oczywicie trudna w realizacji dla
pracowników socjalnych  Regina
Soko³owicz zdaje sprawê z tego, ¿e
pracuj¹ce w starostwach kobiety
musz¹ siê du¿o przy tym napracowaæ.
 Zarazem jednak dla wielu rodzin jest
to znacz¹ce wsparcie.

EDUKACJA

 Plany jak zwykle mamy ambitne, ale czekamy na zatwierdzenie
bud¿etu, który niestety jest w tym
roku znacznie okrojony  mówi kierowniczka wydzia³u owiaty Regina
Markiewicz.  O milion litów mniej-

szy mamy te¿ koszyczek ucznia. Liczba dzieci zmniejsza siê, ale komplety i
koszty utrzymania szkó³ nie s¹ przecie¿ mniejsze Regina Markiewicz liczy jednak na to, ¿e wspólnym wysi³kiem, razem ze szko³ami i partnerami,
uda siê urzeczywistniæ zamiary.
Szczególna uwaga jest udzielana
edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Tam, gdzie nie ma przedszkoli, albo brakuje miejsc w przedszkolach, otwierane s¹ grupy przygotowawcze w szko³ach. Dziêki udzia³owi w projekcie ogólnokrajowym
Rozwój nauczania przedszkolnego i
wczesnoszkolnego bêd¹ organizowane szkolenia, warsztaty, konferencje dla pracowników placówek przed-

szkolnych. Maluchy bêd¹ mia³y okazjê wykazaæ siê podczas organizowanego po raz pierwszy konkursu
Dzieñ malutkich talentów. Wiedz¹,
zdolnociami recytatorskimi i artystycznymi bêd¹ mogli wykazaæ siê
równie¿ uczniowie od najm³odszych
klas do maturzystów: odbêd¹ siê
olimpiady, konkursy, festiwal chórów
dzieciêcych w Jaszunach, festiwal
akordeonistów, spotkanie orkiestr
dêtych. Dalszy ci¹g bêdzie mia³a
wspó³praca z Pañstwow¹ Wy¿sz¹
Szko³¹ Zawodow¹ w Elbl¹gu, dziêki
której w padzierniku ub.r. w Solecznikach odby³a siê konferencja pt. Rodzina wobec wyzwañ wspó³czesnoci. W tym roku reprezentanci rejonu wezm¹ udzia³ w konferencji w Elbl¹gu pt. Rodzina w wektorze przesuniêtego czasu. W kwietniu w Solecznikach odbêd¹ siê warsztaty dla
pedagogów nt. zagro¿eñ wspó³czesnego wiata, takich jak narkotyki,
Internet i inne nowe zaburzenia wychowawcze, na które zaproszeni zostan¹ równie¿ nauczyciele z innych
rejonów, a zajêcia poprowadz¹ znawcy tematu z Polski.
Planowane s¹ kolejne inwestycje
na rzecz poprawy bazy placówek
owiatowych. Przedszkole w Bia³ej
Wace zostanie zmodernizowane i rozbudowane. W Janczunach powstanie
pierwsze w rejonie centrum wielofunkcyjne, pod jednym dachem rozmieszcz¹ siê tu przedszkole, filia szko³y im. Anny Krepsztul, biblioteka, sala
sportowa, sala imprez. W 2012 roku
zakoñczy siê remont w szkole podstawowej w Wersoce i w przedszkolu Skowronek w Solecznikach.
Dziêki udzia³owi w programie Leader
szko³y zamierzaj¹ zrealizowaæ kilka
interesuj¹cych projektów. Jak mówi
Regina Markiewicz, wi¹¿e siê to z
ogromnym wysi³kiem ze strony administracji szkó³, ale korzyci s¹
ogromne. W³anie z tego projektu
bêdzie remontowana szko³a sportowa,
ju¿ trwa remont szko³y w Dojlidach,
Kolenicka szko³a im. Ludwika Narbutta przeprowadzi remont stadionu
 bêdzie to pierwszy taki nowoczesny szkolny obiekt sportowy w rejonie, jak równie¿ wydana zostanie
ksi¹¿ka poetki Haliny Janczuñskiej z
ilustracjami wykonanymi przez
uczniów rejonowych szkó³.
 A po za tym  trwa codzienna
Styczeñ 2012
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praca  mówi Regina Markiewicz. 
Mielimy ju¿ pierwsze w tym roku
spotkanie dyrektorów, omówilimy
przygotowanie do egzaminów. W tym
roku sprawdzian wiedzy za kurs
szko³y podstawowej jest ju¿ obowi¹zkowy, bêdzie podobny do egzaminów
maturalnych. Wybralimy szko³ê bazow¹ egzaminów maturalnych, jest to
Gimnazjum im. niadeckiego.
Wszystkie polskie szko³y podjê³y decyzjê, ¿e egzamin z jêzyka ojczystego bêdzie obowi¹zkowy. ¯yjemy
wiêc przygotowaniem do egzaminów,
choæ wydawa³o siê, jeszcze tak niedawno cieszylimy siê dobrymi wynikami ubieg³orocznej matury i pomyln¹ rekrutacj¹ na studia.
Kierowniczka wydzia³u owiaty
odnotowa³a te¿ powstanie nowej organizacji spo³ecznej wspieraj¹cej szko³y polskie  Forum Rodziców Szkó³
Polskich rejonu solecznickiego z prezes Renat¹ Cytack¹.  Liczê na to, ¿e
aktywni rodzice nie pozwol¹ nam
spocz¹æ na laurach, bêd¹ nas tu, w
samorz¹dzie, mobilizowaæ do pracy
w trosce o dobro m³odego pokolenia.

ROLNICTWO

Rejon solecznicki jest rejonem rolniczym z powierzchni¹ u¿ytków rolnych ponad 60 tys. hektarów. Z tego
grunty uprawiane stanowi¹ blisko 48
tys. hektarów. Rejon liczy 1055 osób,
które zarejestrowa³y dzia³alnoæ rolnicz¹. Zasiewy, co roku, deklaruje
ponad 4 400 mieszkañców. Agencja
P³atnoci pozytywnie zaopiniowa³a
3543 wnioski, pozosta³e zostan¹ rozpatrzone niebawem. Z tytu³u bezporednich dop³at unijnych gospodarze
rejonu za rok 2011 otrzymaj¹ blisko
27 milionów litów. Czêæ tej kwoty,
z tytu³u zaliczki, zosta³a ju¿ przelana
na konta beneficjentów.
W rejonie przewa¿aj¹ gospodarstwa rednie. Statystyczny rolnik
uprawia ponad 11 hektarów. Na terenie solecznickiego jest 180 gospodarstw powy¿ej 30 ha. Specjalici
wydzia³u rolnego, rok do roku, odnotowuj¹ pozytywne tendencje zwiêkszania powierzchni uprawianych
przez jednego rolnika. Staje siê tak
wskutek tego, ¿e niektórzy w³aciciele
gruntów o przedziale od 1 do 5 hektarów rezygnuj¹ z dzia³alnoci, przekazuj¹c ziemiê w dzier¿awê wiêkszemu gospodarzowi.  Nie mo¿emy
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pochwaliæ siê glebami o najwiêkszej
przydatnoci rolnej  mówi starszy
specjalista wydzia³u rolnego, wiceprezes Zrzeszenia Rolników Rejonu
Solecznickiego Andrzej Kulewicz.

¿e dop³aty bezporednie dla gospodarzy z nowych pañstw Wspólnoty
s¹ znacznie ni¿sze od dop³at dla rolników z pañstw starych. W opinii
pana Kulewicza stoi to na przeszkodzie równej konkurencji.
Rolê porednika miêdzy rolnikiem
a w³adz¹ odgrywa Zrzeszenie Rolników Rejonu Solecznickiego. Zrzeszenie dzia³a od kilku lat, ma w swoim
rêku pewne instrumenty, by doprowadziæ do rozstrzygniêcia ró¿nych
problemów. Obecnie ³¹czy blisko 100
gospodarzy i jest otwarte dla wszystkich chêtnych.  Powinnimy byæ
zjednoczeni, by skuteczniej broniæ
swoich racji i dbaæ o interesy  zachêca Andrzej Kulewicz.

 ¯eby pozyskaæ dobry urodzaj potrzebne s¹ du¿e inwestycje. Warto
odnotowaæ, ¿e nasi gospodarze chêtnie i umiejêtnie korzystaj¹ z programów wsparcia unijnego. W ubieg³ym roku dziêki subwencjom unijnym nabyto 43 nowe ci¹gniki. Po³owa z nich  produkcji zachodniej.
S¹ dro¿sze, ale lepsze.
Na prowadzenie intensywnej dzia³alnoci produkcyjnej nie pozwala niezbyt wysoka jakoæ rodowiska agroprzyrodniczego. Gospodarze indywidualni zajmuj¹ siê wiêc upraw¹ rolin
mniej wymagaj¹cych, takich jak: gryka, ³ubin, ¿yto, owies. Rzadziej spotykane s¹ obszary zasiane jêczmieniem, b¹d pszenic¹. W rejonie wystêpuj¹ te¿ gospodarstwa specjalistyczne, s¹ to gospodarstwa specjalizuj¹ce siê w produkcji rolinnej i
zwierzêcej. Nie minê³a te¿ moda na
gospodarstwa ekologiczne. Tego rodzaju uprawami zajmuje siê 113 rolników.  Rolnictwo ma przysz³oæ
i perspektywê. Powinnimy co jeæ
sami i nakarmiæ ludzi w miecie 
mówi pan Andrzej.  Pamiêtajmy
jednak, ¿e na Litwie gospodarka rolna tworzy siê od nowa. W odró¿nieniu od Europy Zachodniej, gdzie funkcjonuje od wieków i jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, my dopiero wracamy do podstaw. To jak
siê nam bêdzie powodzi³o, w du¿ej
mierze zale¿y od w³adz centralnych,
zw³aszcza od Ministerstwa Rolnictwa. Chcemy, by bardziej stanowczo
broni³o interesów naszych rolników
w Unii. Nie jest bowiem tajemnic¹,

 Sytuacja w ca³ym kraju jest trudna. Wszystkie dziedziny maj¹ k³opoty
finansowe, ale s³u¿ba zdrowia nie mo¿e
narzekaæ, ¿e ci¹gle jest w roli Kopciuszka  mówi pani Laima li¿ewska, dyrektor przychodni w Solecznikach. W gestii pani dyrektor oprócz
przychodni rejonowej jest równie¿ s³u¿ba pogotowia ratunkowego i cztery
ambulatoria  w Bia³ej Wace, Turgielach, Jaszunach i Dziewieniszkach.
Choæ nie jest jeszcze znana kwota, która zostanie przyznana z Kasy Chorych,
a finansowanie krajowej s³u¿by zdrowia ma byæ obciête o 3-4 proc., w
planach na rok bie¿¹cy s¹ remonty dachów w ambulatoriach w Jaszunach i
Turgielach, remonty bie¿¹ce pomieszczeñ, odnowienie sprzêtu diagnostycznego, zakup nowej karetki pogotowia
ratunkowego dla Ejszyszek. Problem,
który przechodzi z roku na rok, to problem kadry. Laima li¿ewska zarz¹dza
zespo³em z 31 lekarzy. Specjalistów
nadal brakuje. W Dziewieniszkach nie
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ma lekarza rodzinnego, w Solecznikach równie¿ mile byliby widziani m³odzi lekarze. Niestety, marzy im siê kariera w du¿ym miecie, b¹d za granic¹.  Nikt nie chce jechaæ na prowincjê  odnotowuje dyrektor.  Mamy
bardzo dobre relacje z samorz¹dem.
W³odarze rejonu obiecuj¹ nawet mieszkanie lekarzowi, który przyjedzie do
nas do pracy. Nic z tego. ¯adne apele
i proby nie skutkuj¹. Taka sytuacja
nie jest wy³¹cznie w naszym rejonie.
Wszystkie mniejsze miejscowoci Litwy maj¹ podobne problemy. Laima
li¿ewska odnotowuje, ¿e stara
gwardia, która od lat pracuje w przychodni, stale podnosi swoje kwalifikacje. Zgodnie z rozporz¹dzeniem resortu zdrowia ka¿dy lekarz co piêæ lat
powinien odnowiæ posiadan¹ licencjê.
W zwi¹zku z tym obowi¹zkowe jest
zaliczenie 120 godzin dodatkowych
szkoleñ na uczelniach i udzia³ w seminariach i konferencjach. Co roku wiêc
lekarze wyje¿d¿aj¹ na dodatkowe szkolenia, gdzie uzupe³niaj¹ wiedzê w zakresie nowoczesnych metodyk diagnostyki i leczenia pacjentów. S¹ te¿
mo¿liwoci wymiany dowiadczenia z
lekarzami z Polski. Wielu lekarzy solecznickiej przychodni nale¿y do Stowarzyszenia Lekarzy Polaków Litwy,
poprzez które mo¿liwe s¹ wyjazdy na
warsztaty do Warszawy, Lublina, czy
Krakowa.  Lekarze bardzo chêtnie
korzystaj¹ z takiej mo¿liwoci  dodaje pani dyrektor.
W perspektywie na rok bie¿¹cy
jest kontynuacja programów prewencji chorób. Choroby uk³adu kr¹¿enia,
które w efekcie mog¹ doprowadziæ
do niewydolnoci serca, s¹ jedn¹ z
g³ównych przyczyn zgonów na Litwie i na wiecie. Przychodnia w Solecznikach prowadzi program prewencji tej choroby dla mê¿czyzn i
kobiet. Adresatami programu s¹ w
szczególnoci osoby obci¹¿one czynnikami ryzyka, zadeklarowane u lekarza rodzinnego, bêd¹ce w ró¿nym
wieku, u których nie zosta³a dotychczas rozpoznana choroba uk³adu kr¹¿enia. Badania mo¿na wykonaæ u swojego lekarza bez skierowania, który
zbada poziom cholesterolu i glukozy
we krwi oraz oceni ryzyko zachorowañ na te choroby. Prowadzone s¹
obszerne programy profilaktyki onkologicznej. Mê¿czyni s¹ zachêcani do
przeprowadzenia badañ prewencji

raka prostaty. Kobiety mog¹ skorzystaæ z badañ prewencyjnych raka piersi
i szyjki macicy. Co trzy miesi¹ce prowadzone s¹ specjalistyczne badania w
celu wczesnego wykrywania cukrzycy.  Prawdziw¹ plag¹ naszego rejonu
jest grulica. Nie mo¿emy siê pozbyæ
tej choroby  mówi Laima li¿ewska.
 Czasami nawet uganiamy siê za chorymi, by zmusiæ ich do hospitalizacji 
dodaje. Dzieje siê tak, poniewa¿ na tê
chorobê zapadaj¹ ludzie z marginesu
spo³ecznego. Lekcewa¿¹ swoje zdrowie i zdrowie osób z otoczenia.  Zachêcam mieszkañców rejonu, by nie
lekcewa¿yli stanu zdrowia, korzystali
ze wszystkich programów prewencji
chorób i byli w jak najlepszej kondycji
 apeluje dyrektor przychodni Laima
li¿ewska.

KULTURA

Nowy rok zapowiada siê w kulturze obiecuj¹co, planów Solecznickie
Centrum Kultury ma du¿o i jak zapewnia dyrektor Gra¿yna Zaborowska, na

brak oferty kulturalnej mieszkañcy
Solecznik i ca³ego rejonu narzekaæ nie
bêd¹. Oczywicie, pracownicy placówek kulturalnych czekaj¹ na zatwierdzenie bud¿etu  od tego zale¿y, co
mo¿na bêdzie zaproponowaæ, ale z³o¿yli kilka wniosków do ró¿nych instytucji, ¿eby ci¹gn¹æ rodki pozabud¿etowe na projekty kulturalne.
Ju¿ w styczniu w Solecznikach, w
odnowionym parku otwarte zosta³o
lodowisko  po raz pierwszy w historii miasta i rejonu, z wypo¿yczalni¹
³y¿ew i t³em muzycznym. Mieszkañcy miasta, g³ównie dzieci i m³odzie¿, z
mety polubili tê now¹ rozrywkê.
 Chcemy, ¿eby nasz piêknie od-

nowiony park têtni³ ¿yciem zarówno
latem i zim¹  mówi Gra¿yna Zaborowska.  Bêdziemy starali siê tak go
zagospodarowaæ, ¿eby ci¹gle co tu
siê dzia³o, ¿eby ludzie mogli przyjæ
tu na spacer, ale te¿ znaleli co dla
ducha. 19 lutego w parku odbêd¹ siê
Zapusty, a latem na estradzie bêd¹ siê
odbywa³y koncerty, spektakle, przeniesie siê tu równie¿ kino letnie  projekt, który wystartowa³ w 2011 roku.
Wspaniale siê rozwija projekt, który wspólnie z Sopock¹ Scen¹ off De
Bicz zosta³ zapocz¹tkowany w 2009
roku  Polska Akademia Teatru Niezale¿nego. Inicjatorzy zak³adali, ¿e
bêd¹ to warsztaty teatralne o charakterze edukacyjnym, tymczasem przerodzi³y siê one w sta³¹ grupê teatraln¹,
dziewczyny (s¹ to wy³¹cznie przedstawicielki p³ci piêknej, ale panowie z
zaciêciem scenicznym te¿ byliby mile
widziani), graj¹ spektakle w orodkach kultury w rejonie, w Wilnie i w
Polsce. W ubieg³ym roku z okazji 100lecia urodzin Czes³awa Mi³osza wystawi³y spektakl pt. Spowied, w
ub. roku zaprezentowa³y go m.in.
podczas Wileñskich Spotkañ Sceny
Polskiej, w tym roku zamierzaj¹ pokazaæ go w szko³ach.
 Mylimy te¿ o specjalnej ofercie
letniej dla dzieci i m³odzie¿y  zdradza dyrektor Solecznickiego Centrum
Kultury.  Nie wszystkie dzieci przecie¿ wyje¿d¿aj¹ na wakacje, zaprosimy je wiêc na warsztaty artystyczne
i to nie tylko w Solecznikach, równie¿  w innych miejscowociach,
tam, gdzie mamy nasze filie.
W grudniu 2011 roku w Bia³ej
Wace otwarte zosta³o ca³kowicie odnowione centrum kultury. Gra¿yna
Zaborowska mówi, ¿e ten nowoczenie urz¹dzony orodek cieszy siê
ogromnym zainteresowaniem, dzia³alnoæ kulturalna rozkrêca siê z now¹
energi¹. W 2012 roku ruszy remont
centrum kultury w Dziewieniszkach,
fundusze na ten cel zosta³y pozyskane z programu Leader.  Oczywicie,
potrzeby s¹ du¿e, a mo¿liwoci
skromniejsze, ale dziêki samorz¹dowi, osobistemu zaanga¿owaniu pana
Mera, znajduj¹ siê pieni¹dze na kulturê, bêdzie wiêc z czego wybieraæ 
zapowiada Gra¿yna Zaborowska.
Barbara Sosno,
Bo¿ena Lenkiewicz
Fot. Andrzej Ko³osowski
Styczeñ 2012
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Przegl¹d wydarzeñ  styczeñ
l W 2011 roku w rejonie solecznikim urodzi³o siê 377 dzieci. Jak podaje Urz¹d Stanu Cywilnego, od kilku
lat liczba urodzeñ w rejonie jest w zasadzie sta³a: w 2010 roku wydano 374
metryki urodzenia, dwa lata wczeniej
 367. Ronie natomiast liczba zawieranych zwi¹zków ma³¿eñskich. W
roku 2010 pobra³o siê 171 par, w roku
2011 ju¿ o 40 par wiêcej. Co prawda,
niemal co drugie ma³¿eñstwo rozpada
siê. W 2010 roku rozwiod³o siê 78 par,
w 2011  w solecznickim Urzêdzie
Stanu Cywilnego zarejestrowano 85
rozwodów. Niestety, liczba zgonów
w rejonie jest znacznie wiêksza ni¿eli
liczba urodzeñ. W roku 2011 na
wieczny spoczynek odesz³o 555
mieszkañców rejonu, przed dwoma
laty  635. Najczêciej rodzice nadawali swoim dzieciom takie imiona: Patrycja, Emilia, Andrzej i Dejwid. Zdarza³y siê te¿ brzmi¹ce obco: Alan, Gordon, Karen, Kevin, a nawet  NikitaLuka, Dogmara, Emilisa.
l 6 stycznia, na Trzech Króli w
Solecznikach wyst¹pi³a gwiazda polskiej piosenki Justyna Steczkowska.
W Centrum Kultury w Solecznikach
odby³ siê tradycyjny koncert noworoczny, organizowany przez mera rejonu solecznickiego Zdzis³awa Palewicza, a zaproszeni zostali radni, kierownicy samorz¹dowych placówek, instytucji pañstwowych, organizacji pozarz¹dowych oraz firm dzia³aj¹cych w
rejonie solecznickim. Koncert rozpocz¹³ wystêp Litewskiego Pañstwowego Chóru Vilnius pod batut¹ maestro Povilasa Gylysa, który wykona³
utwory z nowej p³yty Romuald Twardowski: utwory dla chóru i na organy. P³yta zawiera utwory skomponowane przez znanego polskiego kom-
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pozytora o wileñskich korzeniach Romualda Twardowskiego.
l 12 stycznia br. podczas wspólnej wizyty mera rejonu solecznickiego
Zdzis³awa Palewicza oraz wicemera
rejonu wileñskiego Czes³awa Olszew-

l 13 stycznia W rejonie solecznickim uczczony zosta³ Dzieñ
Obroñców Wolnoci. Placówki
owiatowe, orodki kultury, instytucje wziê³y udzia³ w ogólnokrajowej akcji pamiêci ofiar tragicznych
wydarzeñ sprzed 21 lat  o 8 rano
w oknach zapalone zosta³y wiece.
Specjalny program koncertowy na
ten dzieñ przygotowa³a Szko³a Sztuk
Piêknych im. St. Moniuszki.

skiego w O¿arowie Mazowieckim
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
zosta³a podpisana umowa partnerska
miêdzy Rejonem Solecznickim a Powiatem Warszawskim Zachodnim.
Podpisanie umowy o wspó³pracy pomiêdzy dwoma samorz¹dami sta³o siê

l 16 stycznia w Galerii Narodowej odby³a siê uroczystoæ uhonorowania laureatów nagrody WKL Giedymina, przyznawanej osobom, które przyczyni³y siê do rozwoju regionu wileñskiego. Nagrod¹ II stopnia
Za osi¹gniêcia w dziedzinie rozwoju
kapita³u ludzkiego zosta³a nagrodzona Aleksandra Pansewicz, dyrektor
Szko³y redniej im. L. Narbutta. W
nominacji tej dyplomy otrzyma³y ¯ana
.
Bogdevièiene, nauczycielka litewskie-

tylko dope³nieniem formalnoci. Powiat
Zachodni Warszawski od lat prowadzi
wspó³pracê ze starostwem w Turgielach, w ramach której wspiera szko³ê
poprzez organizowanie kolonii dla m³odzie¿y i dzieci oraz poprzez pomoc w
remoncie placówki. W roku bie¿¹cym
grupka m³odzie¿y z Turgiel znowu uda
siê na wakacje do Warszawy.
W spotkaniu z samorz¹dowcami z
Litwy udzia³ wziêli te¿ wójtowie gmin,
prezydenci oraz burmistrzowie miast
Powiatu Zachodniego Warszawskiego,
którzy równie¿ deklarowali wsparcie
dla polskiego szkolnictwa oraz chêæ
wymiany m³odzie¿owej.

go w Gimnazjum w Ejszyszkach oraz
£ucja Szuszkiewicz, pedagog socjalny w Gimnazjum im. J. niadeckiego
w Solecznikach. Nagrodê II stopnia
Za osi¹gniêcia w dziedzinie umacniania kapita³u finansowo produkcyjnego otrzyma³ Aloyzas Ubys, dyrektor
SA Actas w Jaszunach, podziêkowanie w tej¿e nominacji zosta³o wrêczone dyrektorowi spó³ki Namesta
Jerzemu Ob³oczyñskiemu. Nagroda II
stopnia Za osi¹gniêcia w rozwoju infrastruktury socjalnej zosta³a przyznana Wandzie Bielskiej, starocie gminy
butrymañskiej. W tej kategorii podziêkowanie otrzyma³a te¿ Maria Suchoc-
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ka, zastêpca dyrektora Centrum Pierwotnej Opieki Zdrowotnej w Solecznikach. Dyplom Za osi¹gniêcia w
dziedzinie kszta³towania postawy obywatelskiej otrzyma³ Antoni Edward
Jankowski, prezes Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
l 16 stycznia w Solecznikach
otwarte zosta³o Centrum Informacji
Europejskiej. Jest to ju¿ 10 taki orodek regionalny na Litwie. Rozmieci³
siê na 4 piêtrze budynku samorz¹du.
Mo¿na tu dostaæ bezp³atne ulotki, broszury informacyjne, jest komputer z
dostêpem do internetu, biblioteczka.
Centrum bêdzie organizowa³o szkolenia, seminaria, wiêta, np. Dzieñ
Europy. Otwarcia Solecznickiego

Centrum Informacji Europejskiej dokonali mer rejonu Zdzis³aw Palewicz
i minister spraw zagranicznych Litwy
Audronius Aubalis.
l 16 stycznia
prezydent Litwy
.
Dalia Grybauskaite
podpisa³a dekret o
nadaniu Turgielom
herbu. Wczeniej
herb zosta³ zaaprobowany przez komisjê ds. heraldyki i
Radê samorz¹du solecznickiego. God³o nawi¹zuje do Rzeczypospolitej
Paw³owskiej, która dzia³a³a na terenie
obecnej gminy turgielskiej w koñcu
XVIII wieku. Pomys³ zosta³ zaczerpniêty z obrazu Franciszka Fabre,
przedstawiaj¹cego ks. kanonika P. K.
Brzostowskiego na tle krajobrazu
Paw³owa, a mianowicie ruin pa³acu
ze z³aman¹ kolumn¹ w tle, owiniêt¹
pn¹czem winogronowym. Kolumna
symbolizuje sprawiedliwoæ, ¿yczliwoæ, humanizm, m¹droæ i triumf.
Winogrona  symbol chrzecijañstwa,
oznaczaj¹cy odrodzenie, owocnoæ,
¿ycie. Srebrny kolor t³a herbu nawi¹zuje do p³yn¹cej przez Turgiele Me-

reczanki. Autorem herbu Turgiel jest
Juozas Galkus. W sierpniu, podczas
tradycyjnie uroczycie obchodzonego w Turgielach wiêta Matki Boskiej
Zielnej herb zostanie powiêcony.
l 20 stycznia w Gimnazjum im.
niadeckiego zgromadzili siê aktywni

seniorzy  odby³o siê tu walne zebranie Polskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, podsumowuj¹ce pierwszy rok
dzia³alnoci. W dzia³alnoci uczelni
zaanga¿owanych jest ponad 80 osób.
W ci¹gu roku odby³o siê 13 du¿ych
wyjazdów, spotkania, wyk³ady, nawi¹zane zosta³y kontakty z UTW na Litwie, £otwie i w Polsce. Podczas spotkania najbardziej aktywni s³uchacze
uniwersytetu otrzymali dyplomy.
l 21 stycznia w Solecznikach,
w parku miejskim otwarte zosta³o
lodowisko. Uroczystoci otwarcia
towarzyszy³y pokazy jazdy figurowej wychowanków klubu sportowego z Wilna. lizgawka o powierzchni
300 metrów kwadratowych mo¿e
zmieciæ jednoczenie blisko 60 mi³oników jazdy na ³y¿wach. Do wypo¿yczenia na miejscu jest 100 par
³y¿ew. Za 45 - minutowy seans jazdy trzeba zap³aciæ zaledwie 5 litów.
Je¿eli kto ma swoje ³y¿wy za wejciówkê zap³aci 3 lity.
Lodowisko bêdzie czynne do 21

marca, niezale¿nie od pogody, gdy¿
w razie dodatniej temperatury bêdzie
tu sztuczny lód, a kiedy jest mróz 
naturalny.
l 23 stycznia w samorz¹dzie odby³o siê seminarium nt. mo¿liwoci
uzyskania przez w³acicieli domów jed-

norodzinnych wsparcia finansowego
na wymianê dachów z azbestu. Wziêli
w nim udzia³ przedstawiciele Departamentu Rozwoju Wsi Ministerstwa
Rolnictwa RL, Wileñskiego Wydzia³u
Terytorialnego Narodowej Agencji P³atniczej, starostowie oraz osoby zainteresowane. Wype³niona po brzegi sala
wiadczy³a o tym, ¿e kwestia jest nader aktualna. Osoba staraj¹ca siê o
uzyskanie rodków na wymianê dachu musi siê najpierw zg³osiæ do samorz¹du po potwierdzenie przeprowadzenia inwentaryzacji, w starostwie
otrzymaæ potwierdzenie zamieszkania
w konkretnej wsi w ci¹gu co najmniej
5 lat i zamówiæ u atestowanego in¿yniera lub architekta opis planowanych
prac z kosztorysem.
Termin przyjêcia podañ  od 16
stycznia do 30 marca br. Szczegó³ow¹
informacjê na ten temat mo¿na uzyskaæ w starostwach lub u rejonowego ekologa ( ul. Wileñska 49, 2 piêtro, p. 206, tel. (8 6) 8645764.
l 24 stycznia odby³o siê pierwsze w tym roku posiedzenie Rady samorz¹du. Radni podjêli decyzjê w
sprawie zaci¹gniêcia po¿yczki w wysokoci pó³ miliona litów z przeznaczeniem na realizacjê trzech projektów inwestycyjnych: rozwoju sieci
wodoci¹gu i kanalizacji, dalszych prac
renowacyjnych w parku miejskim w
Solecznikach i powstania orodka socjalnego. Zatwierdzony zosta³ program robót publicznych na rok 2012.

Opr. Barbara Sosno
Fot. Andrzej Ko³osowski,
Teresa Worobiej
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Jadwiga Sinkiewicz  ¿ycie idealne
Jadwiga Sinkiewicz, nauczycielka klas pocz¹tkowych w gimnazjum im.
Jana niadeckiego, prezes Solecznickiego Rejonowego Oddzia³u Stowarzyszenia Nauczycieli Szkó³ Polskich Macierz Szkolna, radna Samorz¹du
Rejonu Solecznickiego zdoby³a tytu³ Polak Roku 2011 w XIV edycji plebiscytu czytelników Kuriera Wileñskiego. Do redakcji nades³ano 9 763
kupony, w tym 3228 g³osów oddano na Jadwigê Sinkiewicz. Uroczystoæ
uhonorowania laureatów odby³a siê 22 stycznia w Domu Kultury Polskiej w
Wilnie. W koñcu stycznia pani Jadwiga obchodzi³a jubileusz urodzin. W tym
roku obchodzi te¿ 40-lecie pracy pedagogicznej. Przyznany tytu³ by³ wiêc
piêknym prezentem.

P

ani Jadwiga mówi, ¿e zwyciêstwo
by³o dla niej zaskoczeniem. 
Wród kandydatów by³o tylu godnych wyró¿nienia! Sam plebiscyt zawiera w swojej treci osi¹gniêcia w
ubieg³ym roku. A by³ to rok przyjêcia
dyskryminuj¹cej dla owiaty polskiej
na Litwie Ustawy o Owiacie. Jako
prezes Macierzy Szkolnej mia³am
du¿o spotkañ z prezesami kó³ stowarzyszenia, ZPL, dyrektorami szkó³,
jedzi³am na spotkania z rodzicami,
¿eby t³umaczyæ, jakie zagro¿enie wynika z przyjêcia ustawy. Aktywnie
uczestniczylimy w strajkach, wiecach, szko³y wystosowa³y listy do najwy¿szych w³adz kraju. Widocznie to
moje zaanga¿owanie zosta³o zauwa¿one  rozwa¿a pani Jadwiga.  Cieszê siê, ¿e ludzie dostrzegli to, co robiê, ¿e zaufali, a to znowu¿  zobowi¹zuje do dalszej pracy.
Rok 2011 by³ te¿ rokiem wyborów samorz¹dowych, udanych dla
Jadwigi Sinkiewicz, gdy¿ startuj¹c na
drug¹ kadencjê zdoby³a o ok. 600 g³osów wiêcej ni¿ w wyborach 2007 r.
Liczne spotkania z wyborcami, wyjazdy z Solczanami  te¿, jak przypuszcza, doda³y g³osów w plebiscycie polskiego dziennika.
Tytu³ Polaka Roku od kilku lat
zdobywaj¹ przedstawiciele rejonu solecznickiego. Jadwiga Sinkiewicz s¹dzi, ¿e byæ mo¿e to dlatego, ¿e mieszkaj¹cy tu Polacy s¹ spo³ecznoci¹
zwart¹, wspieraj¹c¹ siê nawzajem.
Tegoroczna laureatka plebiscytu
czytelników polskiego dziennika urodzi³a siê na Ziemi Solecznickiej i ca³e
swoje ¿ycie jej powiêci³a, ucz¹c polskie dzieci, dzia³aj¹c spo³ecznie,
uczestnicz¹c w ¿yciu kulturalnym, a
od kilku lat równie¿ jako radna samorz¹du. Jest matk¹ dwóch synów, bab-
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ci¹ czworga wnucz¹t. ¯artuje, mówi¹c, ¿e jest chyba z³¹ babci¹, bo nie
powiêca w³asnym wnukom tyle czasu, ile by chcia³a, ale tak siê ¿ycie u³o¿y³o, w zamian mo¿e powiêciæ czas
dzia³alnoci spo³ecznej. 7 lat temu, kiedy nagle zmar³ m¹¿, to w³anie praca
i wiadomoæ, ¿e jest potrzebna, by³a
najlepszym lekiem, tym, co pomog³o
przetrwaæ najtrudniejsze chwile.
Urodzi³a siê we wsi Soboluny, z
domu rodzinnego wynios³a umi³owanie polskoci. Uczy³a siê w szkole w
Szorkojciach. Dyrektorka szko³y w
pewnym sensie zadecydowa³a o wyborze zawodu, zauwa¿y³a bowiem w
dziewczynce zdolnoci pedagogiczne,
a ¿e Jadwiga bardzo chcia³a siê uczyæ,
po ukoñczeniu 8 klas, jako 15-latka
wyjecha³a na naukê do Szko³y Pedagogicznej w Nowej Wilejce.  By³am
bardzo niemia³a, zanim rozpoczê³am
naukê w Wilnie, zaledwie dwa razy by³am w stolicy. Nie wiem, jak sobie poradzi³am  sama siê teraz dziwiê. Pani
Jadwiga opowiada, ¿e ³atwo nie by³o,
równie¿ pod wzglêdem finansowym.
Rodzice w ko³chozie niewiele zarabiali, wynagrodzenie otrzymywali raczej
w naturze, np. zbo¿em. Nie mia³a odwagi prosiæ ich o pieni¹dze, czasem
wiêc, zamiast obiadu, który kosztowa³
35 kopiejek, musia³a siê zadowoliæ
sam¹ zup¹. Niemniej bardzo chcia³a
siê uczyæ, mia³a siln¹ motywacjê.
Teraz gdy czasami widzi, jak rodzice
rozpieszczaj¹ swoje dzieci, odmawiaj¹
sobie wszystkiego, ¿eby tylko dziecko mia³o, co mu siê zamarzy, t³umaczy im, ¿e siebie te¿ nie powinni zaniedbywaæ.  Rozumiem, ¿e wspó³czeni rodzice s¹ zapracowani, ¿e kiedy wracaj¹ z pracy, s¹ zbyt zmêczeni, by zaj¹æ siê z dzieckiem odrabianiem lekcji i dlatego próbuj¹ wyna-

grodziæ to prezentami. Tymczasem
dla harmonijnego rozwoju dziecka
bardziej ni¿ rzeczy materialne potrzebna jest uwaga i m¹dra mi³oæ  mówi
dowiadczona nauczycielka.
Pracê w szkole Jadwiga Sinkiewicz podjê³a zaraz po ukoñczeniu
szko³y pedagogicznej, jednoczenie
zaocznie studiuj¹c polonistykê w Instytucie Pedagogicznym. 25 lat pracowa³a w szkole podstawowej w Ma³ych Solecznikach, obecnie uczy klasy pocz¹tkowe w Gimnazjum im. niadeckiego. Zdaje sprawê, jak¹ rolê odgrywa nauczyciel w ¿yciu dziecka na
tym etapie szkolnym. Dzieci w tym
wieku s¹ dociekliwe, energiczne  lubi
je i, jak mówi, chyba potrafi z nimi
pracowaæ. Wpaja swoim uczniom zami³owanie do piewu, do polskiej kultury i tradycji narodowych.  Uczê je
piosenek patriotycznych. Z moj¹
obecn¹ klas¹ przygotowalimy piêkny
koncert na wiêto Niepodleg³oci Polski, wyst¹pilimy w swojej szkole, a
w ubieg³ym roku zostalimy zaproszeni z tym programem do Kamionki.
Uczy je te¿ szacunku do starszych
ludzi i wra¿liwoci. Podczas wi¹t z
ca³¹ klas¹, z przygotowanymi laurkami, z ¿yczeniami, kolêdami i recytacjami pojecha³a do domu opieki dla
starszych samotnych osób. Dzieci
wietnie siê spisa³y, widzia³a, jak¹
mia³y satysfakcjê z tego spotkania,
kiedy widzia³y reakcje widzów.
W ci¹gu 40 lat pracy pedagogicznej Jadwiga Sinkiewicz mia³a 8 promocji.  Jestem z nich dumna: to porz¹dni ludzie, rzetelni pracownicy. Byli
uczniowie pamiêtaj¹ o imieninach swojej pierwszej nauczycielki, o innych
wa¿nych wiêtach. Jej wychowankowie w tym roku s¹ w klasie maturalnej. Cieszy siê, kiedy s³yszy, ¿e odnosz¹
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sukcesy, wygrywaj¹ konkursy, dobrze
siê ucz¹. Obecna klasa 4  takie dobre, zdolne, ¿wawe dzieci, piewaj¹,
tañcz¹. Dwukrotnie by³a z nimi w Polsce, by³y to wyjazdy edukacyjne, zwiedzanie zosta³o po³¹czone z udzia³em w
lekcjach w zaprzyjanionej szkole.
¯yciowe dowiadczenie podpowiada nauczycielce, jak ma rozmawiaæ z
dzieæmi i jak z ich rodzicami, ¿e nieraz
trzeba doradziæ, podpowiedzieæ. Ma
satysfakcjê, ¿e rodzice rozumiej¹ jej
intencje i doceniaj¹ to, co robi. Wielk¹
radoæ sprawi³o powitanie, jakie we
wrzeniu ub. roku zgotowali rodzice
wracaj¹cym z Polski dzieciom i ich
opiekunce: du¿y plakat z napisem Witajcie, s³odycze.  Wszystkie grzeszki, o których mia³am rodzicom opowiedzieæ, posz³y w niepamiêæ  mieje siê pani Jadwiga. Rodzice jej
uczniów s¹ pomys³owi i utalentowani, dowiedli tego podczas szkolnego
konkursu talentów rodziców.
Odk¹d Jadwiga Sinkiewicz pracuje
w solecznickim gimnazjum, przyby³o jej obowi¹zków spo³ecznych: najpierw by³a prezesem szkolnego ko³a
Macierzy Szkolnej, potem przejê³a
ster rejonowego oddzia³u.  To taka
trochê niewdziêczna praca, bo obowi¹zków jest du¿o, ale takich na
pierwszy rzut oka niewidocznych.
Macierz Szkolna organizuje wiele
konkursów, trzeba wiêc zadbaæ o
dowiezienie uczestników na eliminacje, o posi³ki, o prezenty.
Zdolnoci organizacyjne, zaanga¿owanie, chêæ pracy zosta³y zauwa¿one: dosta³a propozycjê kandydowania do Rady samorz¹du z listy AWPL.
Pracuje w Radzie ju¿ drug¹ kadencjê.
 Jako radna jestem zapraszana na
ró¿ne uroczystoci, ale te¿ spotkania

z wyborcami, trudne rozmowy o problemach, nieraz trzeba komu pomóc
sporz¹dziæ jaki dokument, ludzie licz¹
na pomoc w ró¿nych ¿yciowych sprawach. Nie zawsze mogê co wskóraæ, ale czujê obowi¹zek wobec ludzi, którzy mi zaufali  mówi.
Odskoczni¹ od trudów dnia codziennego jest dla pani Jadwigi piew
 od 25 lat wychodzi na scenê jako
chórzystka i konferansjerka zespo³u
Solczanie, który w tym roku obchodziæ bêdzie swój jubileusz dzia³alnoci
artystycznej.  To moje hobby, zespó³
 to jak drugi dom. Niektórzy nas nie
rozumiej¹: jak mo¿na w pi¹tek, po pracy, jechaæ ca³¹ noc gdzie na koncert,
czasem jeszcze wystêp w niedzielê rano
i powrót do domu, a w poniedzia³ek 
do pracy? A my siê cieszymy, kiedy
nas zapraszaj¹. Nieraz jedziemy
mniejsz¹ grupk¹, do ró¿nych miejscowoci rejonu  wszêdzie nas znaj¹.
Ubieg³y rok zapisze siê w pamiêci
Jadwigi Sinkiewicz w sposób szczególny: w maju wziê³a udzia³ we Mszy w.
beatyfikacyjnej Jana Paw³a II w Rzymie. Po trwaj¹cej 36 godzin podró¿y i
krótkim odpoczynku, ca³ej nocy oczekiwania, znalaz³a siê na placu w. Piotra. Wokó³ by³o morze bia³o-czerwonych flag.  Tego prze¿ycia nie da siê
opisaæ  dotychczas wzrusza siê na
wspomnienie tej uroczystoci.  Serce
przepe³nia³a duma, ¿e jestem Polk¹.
Zupe³nie inne odczucia towarzyszy³y
padziernikowemu wyjazdowi do Smoleñska i Katynia. Tam, w miejscu katastrofy samolotu z elit¹ polskiego spo³eczeñstwa, przy grobach zamordowanych polskich oficerów przysz³y refleksje nad tym, jakie bolesne dowiadczenia mia³ nasz naród.  Nadal jednak trwamy, dzia³amy. I tu, w naszym rejonie,

mamy czym siê szczyciæ: wszystkie
szko³y s¹ po renowacji, dobrze wyposa¿one, konkurencyjne. Staramy siê,
¿eby dzieciom by³o w tych szko³ach dobrze, a rodzice to zauwa¿aj¹ i uczniów
w klasach pierwszych przybywa  Jadwiga Sinkiewicz mówi o tym z nieukrywan¹ satysfakcj¹.
W wolnym od obowi¹zków i pracy spo³ecznej czasie ogl¹da telewizjê, spotyka siê z przyjació³mi (niektóre przyjanie przetrwa³y od czasów szko³y pedagogicznej), nie przepuci okazji, ¿eby wybraæ siê na dobry koncert, ostatnio np. choæ mia³a
rêkê w gipsie, pojecha³a na koncert
Toto Cotugno ... Nieraz zasiada przed
komputerem, bo musi byæ przecie¿
na bie¿¹co z tym, co siê dzieje w
kraju i na wiecie, a jeszcze  ¿eby
porozmawiaæ z najbli¿szymi. Starszy
syn od lat mieszka w Niemczech.
Wyjecha³ na praktykê, spodoba³o mu
siê, za³o¿y³ tam rodzinê i zosta³. W
Niemczech ma wiêc pani Jadwiga
10-letniego wnuka i 5-letni¹ wnuczkê.  Technologie posz³y dzi tak do
przodu, ¿e odleg³oci nie s¹ ju¿ tak
straszne  mówi.  Rozmawiamy,
widzê ich na ekranie komputera,
dzielimy siê wra¿eniami z minionego
dnia. A póki zdrowie dopisuje, mogê
ich w Niemczech odwiedzaæ.
Jak tylko ma woln¹ chwilê  jedzie
do Wilna, by odwiedziæ m³odszego
syna. Czy wnuki kocha siê inaczej?
Pani Jadwiga przyznaje, ¿e to jest inna
mi³oæ i wiêksza odpowiedzialnoæ.
M³odszy syn by³ bardzo samodzielnym
dzieckiem, jako piêciolatek sam wraca³ z przedszkola, a wnuka, kiedy
wychodz¹ gdzie razem, mocno trzyma za r¹czkê. Jak mówi, kiedy wychowywa³a w³asne dzieci, by³a m³oda
i wielu rzeczy nie rozumia³a, nie potrafi³a przewidzieæ. Pani Jadwiga nie
wtr¹ca siê jednak w sprawy rodzinne
synów, owszem, czasem co podpowie, ale swojego zdania nie narzuca.
 Czasami kto mi mówi, ¿e mo¿e
czas ju¿ zatrzymaæ siê, z czego zrezygnowaæ. Przebieram, rozwa¿am 
ale nie, przecie¿ lubiê to wszystko, co
robiê: i szko³ê, i pracê z dzieæmi, i piewanie w Solczanach  zastanawia
siê Jadwiga Sinkiewicz.  Widzê wyniki pracy, ciesz¹ mnie. Przecie¿ to
¿ycie idealne...
Barbara Sosno
Fot. archiwum
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Mamy prawo do to¿samoci!
Im bogatsze ¿ycie przenika nas
samych, tym bogatsze ¿ycie mo¿emy rozsiewaæ doko³a  to jest motto, którym kieruj¹ siê cz³onkowie ko³a
ZPL solecznickiego przedszkola Bajka. Ko³o to nie nale¿y do kó³, które
powsta³y na pocz¹tku dzia³alnoci
Zwi¹zku. Zosta³o powo³ane w 1993
roku w wyniku wywa¿onej i dojrza³ej decyzji grona pracowników, z potrzeby promocji polskiej edukacji
przedszkolnej. Pierwsz¹ prezesk¹ ko³a
by³a pani Halina Baniel. Na pocz¹tku
dzia³alnoci zgromadzi³a wokó³ siebie
grupê ponad 30 osób. W 1994 roku
na okres piêtnastu kolejnych lat stery
przejê³a Barbara Radziewicz. Najistotniejsz¹ spraw¹ dla ocalenia polskoci
na naszej ziemi jest zachowanie tu
polskiego szkolnictwa. Dba³oæ o jêzyk ojczysty stanowi jeden z najwa¿niejszych obowi¹zków patriotycznych.
 Trzeba chcieæ i umieæ korzystaæ z
tej mo¿liwoci, jakie daje polskie przedszkole  mówi Barbara Radziewicz. 
By przekonaæ rodziców i dzieci do
naszej placówki na pocz¹tku swej dzia³alnoci dos³ownie chodzi³ymy po
domach, odwiedza³ymy rodziny, namawia³ymy do oddania ich latoroli
do Bajki. To by³o jednym z pierwszych wyzwañ naszego ko³a. Aktywna postawa spo³eczników zaowocowa³a w nied³ugim czasie. Liczba dzieci
w polskich grupach przedszkola zaczê³a wzrastaæ z roku na rok.
 Cieszy³ymy siê bardzo ze swego narybka, jednoczenie zdaj¹c sobie sprawê, ¿e stoi przed nami bardzo wa¿ne zadanie  wprowadzenie
dzieci w wiat kultury, bogactwa i
piêkna ojczystego jêzyka, historii narodu polskiego, wartoci, które s¹
podstaw¹ patriotyzmu  wtóruje pani
Daniela Bogdziewicz, kierowniczka
przedszkola i jedna z inicjatorek za³o¿enia ko³a. By osi¹gn¹æ ten cel, w
przedszkolu zaczêto obchodziæ polskie wiêta narodowe, jednoczenie
t³umacz¹c dzieciom historiê ich ustanowienia. Tradycj¹ sta³y siê Jase³ka,
wspólne op³atki, Miko³ajki, wiêta
babci i dziadka. Wiele wysi³ku w realizacjê tych imprez w³o¿y³y: nauczycielka muzyki w przedszkolu, perfekcjonistka i z³ota r¹czka Irena Grudnistaja, Regina Ignatowskaja, wycho-
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wawczyni pierwszej polskiej grupy,
aktywna cz³onkini ko³a Janina Cuzanowska.  Nie widzimy ¿adnej kolizji
w tym, ¿e w polskim przedszkolu na
Litwie, dziecko z polskiej rodziny jest
wychowywane w duchu polskoci 
kontynuuje rozmowê obecna prezes
ko³a pani Jolanta Krupowies.  W placówce z jednakowym szacunkiem
obchodzone s¹ litewskie i polskie
wiêta narodowe. Brane jest równie¿
pod uwagê to, ¿e uczêszczaj¹ do nas
dzieci z rodzin mieszanych. Tak wiêc
anga¿ujemy je bardzo delikatnie, nie
narzucaj¹c swoich racji.
Pani Jolanta prowadzi ko³o od
2009 roku. Liczba cz³onków wzros³a
w tym okresie do 41 i nie jest ostateczna, bowiem dosz³y nowe pracowniczki, które wyrazi³y chêæ zasilenia szeregów w najbli¿szym czasie.
Dzia³alnoæ spo³eczników z przedszkola Bajka nie ogranicza siê do
organizowania imprez w gronie zamkniêtym. Ko³o aktywnie uczestniczy
w wielu imprezach na skalê rejonow¹
i ogólnokrajow¹. Przyk³ad: nabywano
tu cegie³ki na budowê pomnika A.
Mickiewicza w Solecznikach, na budowê pomnika w Zu³owie, zbierano
na pomoc dla powodzian w Polsce.
Cz³onkinie ko³a uczestnicz¹ w obchodach Dnia Polonii i Polaków za Granic¹, w imprezach organizowanych
przez Dom Polski w Wilnie, w dzia³alnoci Forum Polonijnych Przedszkoli
na Litwie i Forum Szkó³ Polskich na

Litwie. Przedszkole s³u¿y gocinnoci¹
dla pielgrzymów, którzy przemierzaj¹
Soleczniki w drodze do Ostrej Bramy
w Wilnie. Panie z ko³a opiekuj¹ siê nimi,
troszcz¹c siê o posi³ek i dobry sen p¹tników. Panie i ich wychowankowie
aktywnie uczestniczy³y w obchodach
600  lecia parafii solecznickiej.W roku
wyborczym pracowniczki Bajki anga¿uj¹ siê w kampaniê polityczn¹. 
Dzia³amy i promujemy siê jednoczenie  mówi Daniela Bogdziewicz.
Taka postawa nie umknê³a uwadze kierownictwa rejonowego oddzia³u ZPL.
Rozmówczynie z dum¹ demonstruj¹
dyplomy i odznaczenia za dzia³alnoæ
na rzecz zachowania i krzewienia polskoci. To jest szczery wyraz uznania
dla pracy Ireny Szczerbo, Teresy Pansewicz, Janiny Wieligor, Teresy Go³oburdo, Lili Stasi³o, Reginy Rynkiewicz,
Ireny Bogdanowicz, Teresy Andrijewskiej, Miros³awy Moroz, Jolanty Monkiewicz, Juliany Andruszkiewicz. 
Wszystkie nasze panie zas³uguj¹ na
wyrazy szacunku i podziêkowanie 
mówi Jolanta Krupowies.  Tu nasza
Ojczyzna z dziada  pradziada. Mamy
prawo tu mieszkaæ, trwaæ i podtrzymywaæ polskoæ, wiêc z tego prawa
korzystamy.
Rok 2013 bêdzie rokiem jubileuszu
40  lecia przedszkola. Przygotowania do tej imprezy ju¿ siê rozpoczê³y.
Tradycyjnie z udzia³em ZPL.
Bo¿ena Lenkiewicz
Fot. archiwum
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Kolebka polskoci
W po³o¿onej na drodze SolecznikiEjszyszki wsi
Janczuny od lat centrum ¿ycia jest miejscowa sala
imprez. Jeden z najlepszych i najbardziej okaza³ych
orodków kultury na terenach wiejskich, od zawsze
by³ chlub¹ miejscowych mieszkañców. Wiejski orodek kultury sta³ siê miejscem pierwszego walnego
zebrania Polaków.

K

ilka miesiêcy po za³o¿eniu w 1989
roku lokalnego ko³a Zwi¹zku
Polaków na Litwie, na zaproszenie
nowopowsta³ej organizacji do wsi
przyby³ polski zespó³ ludowy z Bia³egostoku.
 Sala imprez z trudem zmieci³a
publicznoæ. Przyszli i ludzie starsi, i
m³odsi, ca³e rodziny. Po raz pierwszy
po tylu latach moglimy s³uchaæ polskich piosenek, ogl¹daæ polskie tañce w wykonaniu artystów w przepiêknych strojach ludowych. Wzruszona
widownia piewa³a razem z goæmi z
Macierzy. Wielu piewa³o i p³aka³o ze
szczêcia  mówi wspominaj¹c to historyczne wydarzenie Leokadia Mikonis, prezes ko³a ZPL w Janczunach.
U podstaw za³o¿enia polskiej organizacji spo³ecznej stali pracuj¹cy w
gospodarstwie rolnym specjalici 
Romuald Mikonis, Edward Jankowski oraz p. Ignacy Olechnowicz i Stanis³aw Ba³dowski. Lata 90. to, bez
w¹tpienia, rozkwit polskiej organizacji w Janczunach, liczba cz³onków
której wówczas siêga³a prawie stu
osób. Zmiany ustrojowe w pañstwie,
upadek gospodarczy, ni¿ demograficzny bolenie uderzy³y w ca³e spo³eczeñstwo. Nie omin¹³ ten los Janczun, jak te¿ miejscowego kola ZPL.
Liczba cz³onków z biegiem lat zaczê³a kurczyæ siê. Dzia³alnoæ spo³eczna
zaczê³a odchodziæ na drugi plan na
miarê narastania problemów gospodarczych i finansowych.
Niezmienn¹ kolebk¹ polskoci na
wsi pozostaje szko³a pocz¹tkowa.
Jeszcze przed dziesiêciu laty uczêszcza³o do niej nawet 40 dzieci, dzisiaj
L. Mikonis, na co dzieñ nauczycielka
Janczuñskiej filii Butrymañskiej szko³y
redniej im. A. Krepsztul, z têsknot¹
wspomina tamte czasy.
 Niestety ni¿ demograficzny mocno uderzy³ w nasz¹ placówkê, mimo
tego pozostajemy przys³owiow¹ kolebk¹ polskoci w naszej wsi. Szko-

³a jest tak¿e miejscem
spotkañ cz³onków naszego ko³a, które na
dzieñ dzisiejszy zrzesza
22 osoby. S¹ to przede
wszystkim rodzice i
dziadkowie naszych wychowanków. Za organizowane przez
ko³o i szko³ê spotkania z okazji polskich wi¹t narodowych ciesz¹ siê
wielk¹ popularnoci¹. Na takie imprezy nie zapominamy zapraszaæ osoby
w starszym wieku  powiedzia³a L.
Mikonis, która w 2005 roku na stanowisku prezesa ko³a zmieni³a swego ma³¿onka Romualda.
Liderka ko³a nie ukrywa, ¿e marzy siê jej powrót dawnych wietnych
czasów, kiedy to mury szko³y by³y
pe³ne dzieciêcych g³osów. Chce siê
w to wierzyæ, bowiem standard ¿ycia
w Janczunach w ostatnich latach staraniami samorz¹du solecznickiego
ulega poprawie. Pokane rodki inwestuje siê w renowacjê wodoci¹gu, za
w ci¹gu bie¿¹cego roku zostanie wyremontowany budynek ¿³obkaprzedszkola. Koszta inwestycji stanowi¹ 1
mln 598 tys. litów. Prace remontowe

zostan¹ podzielone na dwa etapy.
Pierwszy z nich to kapitalny remont
budynku przedszkola, drugi za  zagospodarowanie terenu przy obiekcie
(bêdzie realizowane jako osobne zadanie). W ramach renowacji planuje
siê m.in. budowê nowego dachu, ocieplenie budynku, wymianê okien i
drzwi, remont instalacji sanitarnej i
elektrycznej, budowa systemu wodoci¹gu i kanalizacji, budowê kot³owni.
W wyniku realizacji projektu inwestycyjnego budynek placówki wychowawczej bêdzie podzielony na trzy
segmenty, w których zostan¹ ulokowane ¿³obek, przedszkole oraz centrum wspólnoty lokalnej.
Do renomowanego budynku przeniesie siê szko³a, a razem z ni¹ miejscowe ko³o ZPL.
Andrzej Ko³osowski
Fot. autor
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Najbardziej artystyczne ko³o ZPL

Ponad dwadziecia lat piewaj¹ i tañcz¹, nazywani s¹ zespo³em reprezentacyjnym rejonu solecznickiego, swój wolny
czas powiêcaj¹ promocji polskiej kultury i tradycji Ziemi
Wileñskiej. Od czterech lat polski zespó³ folklorystyczny pieni i tañca to nie tylko zgrana
grupa patriotów i mi³oników
kultury polskiej, ale te¿ ko³o
Zwi¹zku Polaków na Litwie oddzia³u rejonu solecznickiego.

 Na mecie drugiego dziesiêciolecia szlaku twórczego zespo³u doszlimy do wniosku, ¿e musimy za³o¿yæ
w³asne ko³o Zwi¹zku Polaków na Litwie. Sta³o siê to 14 kwietnia 2009 r.
Wspólnie spêdzamy bardzo du¿o czasu podczas licznych wyjazdów koncertowych, stalimy siê zatem jedn¹
wielk¹ rodzin¹, któr¹ ³¹czy zami³owanie do kultury i tradycji polskich.
Obecnie nasza organizacja spo³eczna
zrzesza 22 cz³onków  powiedzia³a
Regina Soko³owicz, prezes polskiego
zespo³u folklorystycznego Solczanie i jednoczenie liderka dzia³aj¹cego przy zespole ko³a.
Po próbach, które odbywaj¹ siê co
wtorek, osoby zrzeszone w kole kontynuuj¹ spotkanie w siedzibie zespo³u,
która znajduje siê w Centrum Kultury.
Podczas takich spotkañ omawiaj¹ nie
tylko kwestie artystyczne, dotycz¹ce
dzia³alnoci zespo³u, ale te¿ dziel¹ siê
nowinami z ¿ycia spo³ecznego, kulturalnego i politycznego.
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 Zawsze mamy o czym porozmawiaæ, poniewa¿ w odró¿nieniu od
innych kó³ ZPL, zrzeszamy mieszkañców ró¿nych miejscowoci rejonu,
osoby zatrudnione w ró¿nych instytucjach, urzêdach czy firmach prywatnych  t³umaczy R. Soko³owicz.
Trzon ko³a stanowi¹ dawni zespolacy, warto te¿ odnotowaæ, ¿e wród
nich nie brak par ma³¿eñskich takich
jak Maria i Miros³aw Chaczkowscy,
Jolanta i Micha³ Wo³osewiczowie,
Krystyna i Tadeusz Kolendo. Rodzinnoæ to jeszcze jedna, rzadka, lecz
niezwykle wa¿na cecha ko³a Solczanie. Kiedy 22 stycznia w Domu
Kultury Polskiej w Wilnie odbywa³a
siê uroczystoæ uhonorowania zwyciêzców plebiscytu Polak roku 
2011 czternastoosobowa delegacja
artystycznego ko³a ZPL uda³a siê do

Wilna, by pogratulowaæ zwyciêstwa
swojej kole¿ance, wieloletniej solistce zespo³u Solczanie Jadwidze Sinkiewicz. Udali siê do stolicy tak jak
na artystów przysta³o  w polskich
strojach ludowych, z piosenk¹ i piêkn¹
wi¹zank¹ kwiatów.
 Ka¿dy z cz³onków naszego ko³a
posiada nie tylko legitymacjê Zwi¹zku Polaków na Litwie, ale te¿ mo¿e
szczyciæ siê posiadaniem Karty Polaka, które przed dwoma laty na bo¿onarodzeniowym spotkaniu op³atkowym wrêczy³ nam Piotr Wdowiak, I
sekretarz Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie. By³o to dla
wszystkich nas wyj¹tkowo wi¹teczne i uroczyste Bo¿e Narodzenie. Stalimy siê drugim po Wilii polskim
zespo³em folklorystycznym na Litwie,
cz³onkowie którego otrzymali Kartê
Polaka  mówi Regina Soko³owicz.
Zwi¹zkowcy s¹ sta³ymi uczestnikami wszystkich imprez ZPL, organizowanych jak w rejonie solecznickim,
tak i na Litwie. Ka¿dego roku bior¹
udzia³ w rodzinnym zlocie Zwi¹zku
Polaków na Litwie, nie rzadko ³¹cz¹c
wypoczynek z rodakami z Wileñszczyzny z wystêpami koncertowymi.
 Kiedy schodzimy ze sceny,
przestajemy byæ artystami i do³¹czamy do widowni, by wspólnie bawiæ
siê, odpoczywaæ, ³¹czy nas bowiem
nie tylko scena, ale nasze wspólne korzenie i wspólna przysz³oæ  stwierdza R. Soko³owicz.
Andrzej Ko³osowski
Fot. archiwum
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Pierwsze ko³o rejonowe
Ejszyskie ko³o miejskie Zwi¹zku Polaków na Litwie nale¿y do
grona najstarszych nie tylko w rejonie solecznickim, ale te¿ na
Litwie. Dla mieszkañców uwa¿anego za jedno z najbardziej polskich miast Wileñszczyzny, za³o¿enie polskiej organizacji spo³ecznej by³o spraw¹ honoru.
 Zebranie za³o¿ycielskie ejszyskiego ko³a Zwi¹zku Polaków na Litwie,
wówczas jeszcze Stowarzyszenia
Spo³eczno-Kulturalnego Polaków na
Litwie, odby³o siê jesieni¹ 1988 roku.
Sta³o siê to kilka tygodni po utworzeniu rejonowego oddzia³u organizacji. Na
pierwsze zebranie przysz³y t³umy ludzi, którzy po brzegi wype³nili salê
domu kultury. Bylimy pierwszym
ko³em lokalnym  wspomina pierwszy prezes ko³a Czes³aw Ciliñd.
Ju¿ na pocz¹tku swej dzia³alnoci
miejskie ko³o ZPL w Ejszyszkach liczy³o ponad 50 cz³onków. Co wiêcej, cz³onkowie inicjowali powo³anie
kolejnych kó³ w miejscach swojej pracy. Prezes Cz. Ciliñd przyczyni³ siê
do za³o¿enia ko³a w gospodarstwie
rolnym Ejszyszki, gdzie pracowa³
jako in¿ynier.
 Na prze³omie lat 80-90 ludzi nie
trzeba by³o specjalnie namawiaæ do
w³¹czenia siê w pracê Zwi¹zku Polaków na Litwie. Panowa³a atmosfera
prawdziwego odrodzenia narodowego, poczucia dumy z w³asnych korzeni. Nie mog³a temu nic przeciwstawiæ
propaganda litewska, która wmawia³a
Polakom, ¿e s¹ spolonizowanymi Litwinami. Bylimy, jestemy i pozostaniemy Polakami, rdzennymi mieszkañcami naszego miasta  mówi Leonard
Talmont, jeden z najstarszych cz³onków ko³a, pose³ na Sejm RL.
Z biegiem czasu miejskie ko³o ZPL
w Ejszyszkach sta³o siê fundamentem
do za³o¿enia ko³a w Ejszyskim gimnazjum, trzon którego stanowi¹ pedagodzy, rodzice oraz uczniowie klas
starszych. Najm³odsze ko³o przed kilku laty powsta³o w szkole sportowej
im. A. Ratkiewicza.
Cz. Ciliñd przez kilka kadencji z
rzêdu kierowa³ prac¹ organizacji polonijnej, po czym zosta³ pierwszym liderem rejonowego oddzia³u Akcji Wyborczej Polaków na Litwie. Jego nastêpcami na posadzie prezesa ko³a kolejno
byli Zofia Wiêckiewicz i Stanis³aw
Witukiewicz. Dzisiaj prac¹ organizacji

miejskiego ko³a ZPL w Ejszyszkach
kieruje Tadeusz Zimiñski, na co dzieñ
starosta gminy ejszyskiej.
Wysi³kiem starañ zwi¹zkowców
i w³adz samorz¹dowych w 2000 roku
w miecie powsta³ jeden z pierwszych na Litwie i dotychczas jedyny
w rejonie solecznickim Dom Polski.
Uroczysta inauguracja dzia³alnoci
placówki na zawsze zapisa³a siê w
historii miasta. Po³o¿ony w centrum
miasta, w kilkudziesiêciu metrach od

skiej w miecie. We wspó³pracy ze
starostwem, ko³em miejskim i gimnazjum w Ejszyszkach ka¿dego roku
przeprowadzamy szereg imprez kulturalnych takich jak Jarmark Kaziukowy czy Festyn dzieciêcy. Ponadto przez ca³y czas organizujemy
warsztaty muzyczne, wystawy plastyczne, historyczne itd. Nasza pla-

urzêdu starostwa Dom Polski od pocz¹tku swego istnienia cile wspó³pracuje z administracj¹ i wszystkimi miejskimi ko³ami Zwi¹zku Polaków na Litwie.
 Dom Polski jest nie tylko miejscem spotkañ mieszkañców Ejszyszek, ale te¿ ogniskiem kultury pol-

cówka jest tak¿e miejscem spotkañ
op³atkowych cz³onków ZPL, obchodów wszystkich polskich wi¹t narodowych  powiedzia³a Anna Jeswilenie, dyrektor Domu Polskiego w
Ejszyszkach.
Andrzej Ko³osowski
Fot. archiwum

Z okazji piêknego Jubileuszu Urodzin
Annie BIERSZTAÑSKIEJ d³ugich i treciwych lat ¿ycia, dobrego zdrowia, zapa³u i
energii, twórczych pomys³ów w pracy, pogody ducha i opieki Bo¿ej na co dzieñ w
imieniu Rady Solecznickiego Oddzia³u
Rejonowego ZPL oraz zespo³u miesiêcznika
Soleczniki sk³ada prezes Zdzis³aw Palewicz.
Styczeñ 2012
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ROZMAITOCI
Rok 2012 rok up³ynie nam pod znakiem wyborów. I to tych na najwy¿szych szczeblach wiatowych.
Prze³amuj¹c wszelkie stereotypy o tym, ¿e czytelnicy nie lubi¹ polityków i polityki, postaram
siê Wam przedstawiæ tegoroczny maraton najwa¿niejszych wiatowych kampanii wyborczy, bo
przecie¿, chcemy czy nie, uwiadamiamy sobie to czy nie, ale jednak to, co siê dziejê na wiecie,
w kraju i naszym miecie, czy wsi zale¿y od polityków i politycznego uk³adu wiatowego.

STYCZEÑ

Przeniemy siê do Egiptu. Mo¿e
niektórzy pamiêtaj¹, ale rok temu
mielimy tam rewolucjê i obalenie dotychczasowej w³adzy wojskowej pod
dowództwem Hosni Mubaraka. W
styczniu odby³a siê tam III tura wyborów parlamentarnych do Izby Ni¿szej. Z podanych w Kairze rezultatów g³osowania wynika, ¿e wyprzedzaj¹c skrajnie islamistyczn¹ partiê
Nur, zwyciê¿y³a utworzona przez
Bractwo Muzu³mañskie umiarkowana Partia Wolnoci i Sprawiedliwoci (FJP). Oba te ugrupowania bêd¹
mia³y oko³o dwóch trzecich mandatów w Zgromadzeniu Ludowym.
Kolejne wybory odby³y siê w
Kazachstanie. Wed³ug wstêpnych
wyników, w parlamencie znalaz³y
siê trzy ugrupowania: rz¹dz¹ca partia prezydenta Nursu³tana Nazarbajewa, prezentowana jako opozycyjna, lecz zbli¿ona do w³adzy partia
Ak ¯o³ i partia prorz¹dowych komunistów. OBWE oceni³a, ¿e wybory nie spe³ni³y zasad wyborów demokratycznych.
W tym miesi¹cu odby³y siê jeszcze wybory prezydenckie w Republice Chiñskiej (Tajwan  14 stycznia) i Finlandii ( 22 stycznia).

LUTY

Przyniesie nam wybory prezydenckie w Turkmenistanie, Jemenie
i Senegalu oraz parlamentarne w Kuwejcie i dzisiaj objêtej protestami
przeciw w³adzy Syrii.

MARZEC
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4 marca 2012 roku w Rosji odbêd¹ siê wybory prezydenckie. Zachód dzieñ w dzieñ obserwuje tocz¹c¹ siê kampaniê wyborcz¹.
Wielk¹ dyskusjê i poruszenie wywo³a³a kandydatura Michai³a Prochorowa, rosyjskiego miliardera i oligarchy. W sumie, to nie ma co siê dziMIESIÊCZNIK SOLECZNIKI
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wiæ, ¿e prowadzona przez niego kampania wyborcza, odbi³a siê echem na
Zachodzie. Jest on, bowiem, teraz najwa¿niejszym przeciwnikiem startuj¹cego w wyborach W³adimira Putina.

CZAS NA FRANCJÊ 
KWIECIEÑ, MAJ
I CZERWIEC

22 kwietnia we Francji odbêdzie
siê I tura wyborów prezydenckich. A
¿e dzisiaj to Francja i Niemcy nadaj¹
ca³y bieg Unii Europejskiej, wiêc od
tych wyborów bêdzie zale¿a³o, jak¹
politykê i jakie rozwi¹zania bêdziemy
mieli na naszym unijnym podwórku.
Dla przypomnienia, Francja jest republik¹ pó³prezydenck¹, czyli to g³owa
pañstwa decyduje o wszystkim. 10 i
17 czerwca odbêd¹ siê tam wybory
parlamentarne. Podwójna kampania
wyborcza nabiera coraz szybszego
tempa, zobaczymy, kto tym razem
dobiegnie pierwszy do mety i stanie
na podium.

PADZIERNIK
NALE¯Y DO NAS

14 padziernika 2012 roku odbêd¹ siê wybory do Sejmu Republi-
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ki Litewskiej. Z ostatnich sonda¿y
wynika, ¿e najwiêksze poparcie ma
Partia Pracy Wiktora Uspaskicha 
19 proc. respondentów odda³oby
na ni¹ g³os. Zaraz za ni¹ plasuje siê
Partia Socjaldemokratów z poparciem 18 proc. i partia Porz¹dek i
Sprawiedliwoæ by³ego prezydenta Rolandasa Paksasa z 8 proc. W
koñcu kolejki s¹ Ruch Libera³ów
Litwy (7 proc.) i Zwi¹zek Libera³ów i Centrum (6 proc.) Du¿e szanse na przekroczenie 5 proc. progu
wyborczego ma równie¿ Akcja
Wyborcza Polaków na Litwie w koalicji z Sojuszem Rosjan. Je¿eli
wyborcy popieraj¹cy AWPL i Sojusz Rosjan pójd¹ do urn wyborczych, przynajmniej tak licznie jak
w ostatnich wyborach samorz¹dowych, to Koalicja Blok Tomaszewskiego mo¿e do Sejmu wprowadziæ od 8 do 10 pos³ów.

LISTOPAD

6 listopada ca³y wiat bêdzie obserwowa³ to, co siê wydarzy w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W
sumie, to wybory ju¿ siê rozpoczê³y, ale w poszczególnych stanach, s¹
to tak zwane prawybory. Prawybory trwaj¹ mniej wiêcej do lipca. W
lipcu odbêd¹ siê osobno Konwencje
krajowe partii demokratycznej i republikañskiej. Wy³onieni w prawyborach kandydaci wybior¹ po jednym kandydacie, którzy bêd¹ reprezentowaæ partie w wyborach 6 listopada. Ale ju¿ dzi wiadomo, ¿e demokratów bêdzie reprezentowa³
obecny prezydent Barack Obama, co
do republikanów, najwiêksze szanse
ma by³y spiker Izby Reprezentantów
Newt Gingrich.
Tak wiêc, pod koniec 2012 roku
dowiemy siê, jak bêdzie wygl¹da³
uk³ad si³ i jakie bêd¹ stosunki miêdzy mocarstwami naszego globu.
Katarzyna Biersztañska

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych
oraz zastrzega sobie prawo ich skracania i redagowania oraz zmiany tytu³ów.
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