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S£OWO WSTÊPNE

Miesi¹c
wielkich wydarzeñ

Spis treci

Najkrótszy miesi¹c w roku by³ pe³en wa¿nych wydarzeñ zarówno dla
kraju jak i spo³ecznoci polskiej na Litwie. Bez w¹tpienia najwa¿niejszym z
nich sta³y siê wybory samorz¹dowe,
które odby³y siê 27 lutego. Wynik wyborów na Wileñszczynie wprowadzi³
w powa¿ne zak³opotanie zarówno litewskich politologów, tak i samych polityków. Uwa¿ana za partiê regionaln¹,
Akcja Wyborcza Polaków na Litwie
zrzeszona z Aliansem Rosjan w Blok
Waldemara Tomaszewskiego uzyska³a pi¹ty wynik w kraju wed³ug liczby
g³osów, co da³o jej 61 mandatów w siedmiu radach samorz¹dowych. Za w rejonach solecznickim, wileñskim oraz
miecie Wilno po prostu zdruzgota³a
rywali politycznych. W rejonie solecznickim polsko-rosyjski blok zdoby³ 22
mandaty w 25-osobowej Radzie. Wynik, którym nie mo¿e poszczyciæ siê
¿adna inna partia. Wielkie zaufanie wyborcze, które zobowi¹zuje do rzetelnej
pracy przez ca³¹ kadencjê. Pracy ofiarnej i fachowej. Takiego kredytu zaufania nie wolno zaprzepaciæ.
Tegoroczna kampania wyborcza na
Wileñszczynie tradycyjnie nie odby³a siê bez podtekstu narodowociowego. Nie sposób by³o natomiast nie
zauwa¿yæ, ¿e AWPL wziê³a swoist¹
przerwê w zarabianiu punktów wyborczych na problemach dotycz¹cych przestrzegania praw mniejszoci narodowych, stawiaj¹c na gospodarkê oraz
umiejêtnoæ zarz¹dzania samorz¹dami,
relacje z mieszkañcami, dobre rozeznanie nurtuj¹cych ich problemów. Ataki
zwi¹zane z problematyk¹ narodowociow¹ wychodzi³y od konkurentów.

Ataki wielce nieudolne. Czêæ liderów litewskich partii dotychczas nie mo¿e zrozumieæ, ¿e odmawianiem praw obywatelskich przedstawicielom mniejszoci narodowych, aroganckim stosunkiem do
ich prób i postulatów jedynie tworzy z
nich jeszcze bardziej mocny monolit. Podobne ataki niczym woda napêdzaj¹ m³yn
AWPL, który rozkrêca siê co raz mocniej
i szum pracy jego ko³a wodnego coraz
g³oniej s³ychaæ nie tylko na Litwie, ale i
poza jej granicami.
W lutym na Litwie dosz³o do d³ugo
oczekiwanej przez w³adze litewskie wizyty prezydenta RP Bronis³awa Komorowskiego. Wizyta g³owy Pañstwa Polskiego mia³a os³odziæ gorycz litewskiej elity
politycznej, której dozna³a w czasie obchodów 20. rocznicy wydarzeñ 13 stycznia 1990 roku. Oficjalna Warszawa wówczas stanowczo da³a do zrozumienia Wilnu, ¿e koñczy siê jej cierpliwoæ. Skromna
delegacja polskiego Sejmu i Senatu na
styczniowych obchodach mia³a byæ ostatnim i stanowczym sygna³em dla w³adz litewskich. Sytuacja polskiej mniejszoci
narodowej sta³a siê jednym z g³ównych
tematów rozmów pomiêdzy prezydentami
.
B. Komorowskim i D. Grybauskaite. Przed
wizyt¹ w pa³acu prezydenckim przywódca Pañstwa Polskiego spotka³ siê z przedstawicielami polskiej mniejszoci. W ocenie B. Komorowskiego, rzecz¹ trudn¹ do
zrozumienia jest, ¿e od 15 laty Polska nie
mo¿e doczekaæ siê od swego partnera wykonania za³o¿eñ Traktatu polsko-litewskiego, który mia³ stanowiæ fundament stosunków miêdzy s¹siednimi pañstwami i
narodami. Polski prezydent wspomnia³
te¿ o bolesnym ciosie zadanym przez litewski Sejm w dniu wizyty p. prezyden-

ta Lecha Kaczyñskiego na Litwê, kiedy
to pos³owie odrzucili ustawê gwarantuj¹c¹ Polakom na Litwie zapisywanie ich
nazwisk w dokumentach litewskich w
oryginalnej pisowni.
Bolesne jest jednak nie tylko to, ¿e
Sejm nawet nie raczy wracaæ do odrzuconej ustawy, a to, ¿e chodzi mu po
g³owie nowy, nie mniej uderzaj¹cy w
interesy mniejszoci narodowych pomys³. Ca³y swój wysi³ek obecnie koncentruje na mo¿liwie szybszym przyjêciu nowej Ustawy o owiacie, która
przewiduje ujednolicenie egzaminu z jêzyka litewskiego, wprowadzenie wiêkszej liczby przedmiotów wyk³adanych
w jêzyku pañstwowym oraz optymalizacjê sieci szkó³ na terenach wiejskich
przez likwidacjê szkó³ narodowociowych na rzecz litewskich. Podczas zainicjowanej przez Macierz Szkoln¹
akcji na Wileñszczynie zosta³o zebranych 60 tys. podpisów, z czego ponad
11 tys. w rejonie solecznickim, pod listem otwartym w obronie polskiej
owiaty na Litwie. Powy¿szy list zostanie skierowany dla w³adz republikañskich, nie wykluczone jest tak¿e jego
skierowanie do instytucji europejskich.
To, czy g³os polskich obywateli Litwy
zostanie us³yszany w ich Ojczynie, zale¿y od w³adz republikañskich i Sejmu.
Pi³ka po ich stronie. Jak zagraj¹ dowiemy siê ju¿ wkrótce. G³osowanie nad projektem Ustawy o owiacie zaplanowane jest na wiosenn¹ sesjê parlamentu,
która rozpoczyna siê w marcu.
Andrzej Ko³osowski
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AKTUALIA

OSOBY, KTÓRYM ZAUFALIMY!
Radni z ramienia AWPL na kadencjê 2011-2015
1. Zdzis³aw Palewicz. (49 l). Polak.
Cz³onek AWPL, prezes Zwi¹zku
Polaków na Litwie Rejonu Solecznickiego. Wykszta³cenie  wy¿sze
pedagogiczne. Miejsce pracy 
mer rejonu solecznickiego. Stan
cywilny  ¿onaty, ¿ona Leokadia,
dzieci  Zdzis³aw, Justyna. Miejsce zamieszkania Soleczniki.

6. Stanis³aw Kazarin. ( 44 l). Polak.
Cz³onek AWPL. Wykszta³cenie 
wy¿sze techniczne. Miejsce pracy
 ZSA Ejszyskie gospodarstwo
komunalne. Stan cywilny  ¿onaty, ¿ona Anna, dzieci  Inesa,
Pawe³. Miejsce zamieszkania 
Ejszyszki.

2. Andrzej Andruszkiewicz. (47 l).
Polak. Cz³onek AWPL. Wykszta³cenie  wy¿sze techniczne. Miejsce pracy  wicemer rejonu solecznickiego. Stan cywilny  ¿onaty, ¿ona Nijola, dzieci  Anna,
Krzysztof. Miejsce zamieszkania
 Ejszyszki.

7. Maria Suchocka. (57 l). Polka.
Wykszta³cenie  wy¿sze medyczne. Miejsce pracy  wicedyrektor szpitala rejonowego w
Solecznikach. Stan cywilny 
mê¿atka, m¹¿ Pawe³, dzieci  Jolanta, Romuald, Pawe³, Daniel.
Miejsce zamieszkania  Ma³e
Soleczniki.

3. Boles³aw Daszkiewicz. (62 l).
Polak. Cz³onek AWPL. Wykszta³cenie  wy¿sze techniczne. Miejsce pracy  dyrektor administracji
samorz¹du rejonu solecznickiego.
Stan cywilny  ¿onaty, ¿ona Galina, dzieci  Jerzy. Miejsce zamieszkania  Soleczniki.
4. Józef Rybak. (51 l). Polak.
Cz³onek AWPL. Wykszta³cenie
 wy¿sze prawnicze. Miejsce
pracy  wicedyrektor administracji samorz¹du rejonu solecznickiego. Stan cywilny  ¿onaty,
¿ona Liana, dzieci  Eliza, Ewa,
Jaros³aw. Miejsce zamieszkania
 Soleczniki.
5. Natalia Gudacz. (50 l). Bia³orusinka. Wykszta³cenie  wy¿sze medyczne. Miejsce pracy  szpital rejonowy w Solecznikach, lekarz.
Stan cywilny  mê¿atka, m¹¿ Aleksandr, dzieci  Jurij, Jelena. Miejsce zamieszkania  Soleczniki.

8. Wojciech Szy³ka. (62 l). Polak.
Cz³onek AWPL. Wykszta³cenie 
wy¿sze rolnicze. Miejsce pracy  dyrektor spó³ki rolnej Butrymañce.
Stan cywilny  ¿onaty, ¿ona Asta,
dzieci  Waldemar. Miejsce zamieszkania  Soleczniki.
9. Artur Siemaszko. (26 l). Polak.
Cz³onek AWPL. Wykszta³cenie
 wy¿sze prawnicze. Miejsce
pracy  ZSA AUTOPULSAS,
dyrektor. Stan cywilny  kawaler. Miejsce zamieszkania  Soleczniki.
10. Gienadij Tiewiel. (52 l). Polak.
Cz³onek AWPL. Wykszta³cenie 
wy¿sze techniczne. Miejsce pracy
 ZSA EITINIT, kierownik prac
budowlanych. Stan cywilny 
¿onaty, ¿ona Krystyna, dzieci 
Denis, Ilona, Krystyna. Miejsce
zamieszkania  Ejszyszki.
Luty 2011
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11. Anna Jeswilenie. (36 l). Polka. Cz³onek AWPL. Wykszta³cenie  wy¿sze pedagogiczne.
Miejsce pracy  dyrektor Domu
Polskiego w Ejszyszkach. Stan
cywilny  mê¿atka, m¹¿ Wiktor,
dzieci  Olgierd. Miejsce zamieszkania  Ejszyszki.

17. £ucja Dudojæ. (56 l). Polka. Cz³onek AWPL. Wykszta³cenie  wy¿sze
pedagogiczne. Miejsce pracy  nauczycielka klas pocz¹tkowych gimnazjum im. J. niadeckiego w Solecznikach. Stan cywilny  mê¿atka, m¹¿ Stefan, dzieci  Beata. Miejsce zamieszkania  Soleczniki.

12. Anton Bandalewicz. (38 l).
Polak. Cz³onek AWPL. Wykszta³cenie  wy¿sze rolnicze.
Miejsce pracy  w³aciciel gospodarstwa rolnego. Stan cywilny  ¿onaty, ¿ona Alicja, dzieci 
Pawe³, Daniel. Miejsce zamieszkania  Soleczniki.

18. Jerzy Ob³oczyñski. ( 48 l). Polak. Wykszta³cenie  wy¿sze techniczne. Miejsce pracy  dyrektor
ZSA Namesta. Stan cywilny 
¿onaty, ¿ona Lilia, dzieci  Alicja,
Edward. Miejsce zamieszkania 
Soleczniki.

13. Jerzy Micha³ Borkowski. (
44 l). Polak. Cz³onek AWPL.
Wykszta³cenie  wy¿sze techniczne. Miejsce pracy  dyrektor ZSA Olkusjana. Stan cywilny  ¿onaty, ¿ona Irena,
dzieci  Jaros³aw, Ewelina,
Anna. Miejsce zamieszkania 
Jaszuny.
14. Jadwiga Sinkiewicz. (59 l). Polka. Cz³onek AWPL. Wykszta³cenie  wy¿sze pedagogiczne. Miejsce pracy  nauczycielka klas pocz¹tkowych gimnazjum im. J. niadeckiego w Solecznikach. Stan cywilny  wdowa, dzieci  W³odzimierz, Edward. Miejsce zamieszkania  Soleczniki.
15. Walerij Koczan. (42 l). Polak.
Cz³onek AWPL. Wykszta³ceniewy¿sze pedagogiczne. Miejsce
pracy  wydzia³ owiaty i sportu
administracji samorz¹du rejonu
solecznickiego, st. specjalista.
Stan cywilny  ¿onaty, ¿ona Irena, dzieci  Aneta. Miejsce zamieszkania  Soleczniki.
16. Jaros³aw Wojciechowicz. (30 l).
Polak. Cz³onek AWPL. Wykszta³cenie  student Wileñskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. Miejsce pracy  ZSA GULIJA, dyrektor handlowy. Stan cywilny 
kawaler. Miejsce zamieszkania 
Gierwiszki.
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19. Henryk Tomaszewicz. (35 l). Polak. Cz³onek AWPL. Wykszta³cenie  wy¿sze pedagogiczne. Miejsce pracy  dyrektor przedsiêbiorstwa indywidualnego. Stan cywilny  ¿onaty, ¿ona Wioleta, dzieci 
Gloria, Aurelia. Miejsce zamieszkania  Jaszuny.
20. Tadeusz Romanowski. (47 l).
Polak. Cz³onek AWPL. Wykszta³cenie  wy¿sze techniczne. Miejsce pracy  dyrektor indywidualnego przedsiêbiorstwa transportowego. Stan cywilny  ¿onaty,
¿ona £ucja. Miejsce zamieszkania  Soleczniki.
14. Józef Zimiñski. (62 l). Polak.
Cz³onek AWPL. Wykszta³cenie 
wy¿sze weterynaryjne. W³aciciel
gospodarstwa agroturystycznego.
Stan cywilny  ¿onaty, ¿ona Maria,
dzieci  Regina, Tadeusz. Miejsce
zamieszkania  Ejszyszki.
37. Stanis³aw Wysocki. (51 l). Polak. Cz³onek AWPL. Wykszta³cenie  rednie techniczne. Miejsce
pracy  starostwo dajnowskie, in¿ynier. Stan cywilny  ¿onaty, ¿ona
Stanis³awa, dzieci  Pawe³, Weronika. Miejsce zamieszkania  Soleczniki.
Opr. Andrzej Ko³osowski
Fot. Irena Ko³osowska

WYWIAD
Walka o samorz¹d stoczona. Faworyzowana od pocz¹tku kampanii wyborczej AWPL
zdoby³a fenomenalne zwyciêstwo. O wyborach i o tym co dalej, rozmawiamy z osob¹,
która w du¿ym stopniu przyczyni³a siê do fantastycznego wyniku  liderem listy wyborczej, merem rejonu solecznickiego Zdzis³awem Palewiczem

Plus 2 mandaty w stosunku do
poprzedniego stanu posiadania.
Ogó³em 22 miejsca w 25-osobowej Radzie. Czy spodziewa³ siê
Pan a¿ tak dobrego wyniku?
To jest historyczne wydarzenie i
zapewne ewenement w skali kraju.
Nigdy dot¹d nie by³o, by jedna partia pozyska³a 80 proc. poparcia w
wyborach samorz¹dowych. Przyznam siê szczerze, ¿e trudno nam
by³o przewidzieæ, chocia¿ mielimy
20 mandatów i zadanie, ¿eby nie
mieæ mniej. Z innej strony ka¿dy
polityk ma ambicje, ¿eby mieæ wiêcej. D¹¿ylimy do tego, aby powtórzyæ wynik z poprzednich wyborów.
Na jednym ze spotkañ w Ejszyszkach pad³o bardzo trafne okrelenie.
Gdy wylosowalimy numer 122, ka¿dy chcia³ w jaki sposób dostosowaæ
siê do tej magii cyfr. Pewna osoba
zasugerowa³a wówczas, ¿e zdobêdziemy 1 miejsce i 22 mandaty. Jak
siê okaza³o mia³a racjê. Dzisiaj mo¿emy wiêc ju¿ tylko stwierdziæ, ¿e
osi¹gnêlimy ogromny sukces. Od
zawsze mielimy wysokie poparcie,
które z ka¿dymi wyborami ros³o. Zaczynalimy od 13 mandatów w najtrudniejszych wyborach w 1993
roku, tu¿ po zarz¹dzaniu komisarycznym. W kolejnych wyborach zdobywalimy odpowiednio 16, 17, 19, 20
i ostatecznie  22. To znaczy, ¿e
wszystko jest logiczne, nie zwa¿aj¹c na bardzo ró¿norodny okres. By³y
czasy trudne, bardzo trudne, nastêpnie lepsze, ponownie g³êboki kryzys
i depresja, i w tej sytuacji otrzymujemy wynik najlepszy. Ludzie oceniaj¹ i oddaj¹ g³os. Nie ma tak, ¿e
wybory odbywaj¹ siê w jednym dniu.
Trwaj¹ przez ca³¹ kadencjê. W tym
jednym dniu dowiadujemy siê o tym,
czy to, co robilimy by³o s³uszne. Do-

FOT. ANDRZEJ KO£OSOWSKI

TO POTRAFIMY!

wiadujemy siê jak nas ocenili ludzie,
którzy w ci¹gu czterech lat funkcjonowania Rady mieli czas na zastanowienie siê, na ocenê, krytykê i podsumowanie swoich wra¿eñ. W tym
momencie chcê serdecznie podziêkowaæ ludziom, którzy na nas g³osowali, którzy wybrali wiadomie, dostrzegli pozytywne rzeczy i udzielili
nam poparcia. Oddaj¹c g³os ludzie
te¿ maj¹ pewne oczekiwania. To jest
ludzkie, ¿e chcemy wiêkszego postêpu, polepszenia sytuacji. Dlatego
oddane na nas g³osy oceniam jako
g³osy pewnej nadziei i awansu.
Posiadanie niemal¿e absolutnej w³adzy graniczy z pewnym niebezpieczeñstwem, poniewa¿ odpowiedzialnoæ za czyny jest równie¿ absolutna. Ma Pan jakie
obawy?
Tê odpowiedzialnoæ mamy na
sobie od pierwszych wyborów samorz¹dowych. Nie ma czego siê
obawiaæ, bo to nie jest sztuka dla
sztuki. Jako dowiadczony polityk i
samorz¹dowiec stwierdzam, ¿e
wiem, jak siê z postawionego zadania wywi¹zaæ, jak nie zawieæ, co
robiæ w tych realiach, które posiadamy. Pe³n¹ odpowiedzialnoæ mielimy zawsze i bardzo szkoda, ¿e nie
mielimy rzeczowej opozycji. Nieste-

ty, szanuj¹c ka¿dego lokalnego polityka, jednoczenie powinienem
stwierdziæ, ¿e wiêkszoæ partii id¹c
na wybory, nie ma na celu zrobienie
czego konkretnego dla rejonu, a tylko merkantylizm, interes prywatny.
A gdy ju¿ zdobywa siê mandat radnego, to nie ma konstruktywnej opozycji, która by proponowa³a jakie
konkrety  jak naprawiæ drogê,
zmniejszyæ ceny ogrzewania, czy
taniej wywieæ mieci. Wygodniej
jest demagogicznie twierdziæ, ¿e opozycja nie jest dopuszczana do g³osu,
czy ¿e rz¹dz¹cy le pracuj¹. Wracaj¹c do odpowiedzialnoci, powiem, ¿e
ka¿dy powinien siê baæ, bo to ci¹¿y.
Je¿eli kto siê do niej nie poczuwa, to
nie mo¿e pe³niæ stanowisk. Oprócz odpowiedzialnoci powinna te¿ byæ odwaga. Bez odwagi, bez ryzyka nie
bêdzie nic. Warto czasami postanowiæ na wyrost, mieæ wizjê, wierzyæ
w to i d¹¿yæ do dobrego wyniku.
Litewscy politolodzy uwa¿aj¹,
¿e tak dobry wynik AWPL jest w
pewnym sensie ocen¹ Polaków,
jak¹ wystawili dla obecnych w³adz
centralnych za ostr¹ nagonkê na
mniejszoæ, nasze szkolnictwo,
nazewnictwo itd. Zgadza siê Pan
z tak¹ opini¹?
Po czêci. Choæ nie mo¿na sproLuty 2011
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wadzaæ tylko do tego, ¿e jest nagonka, a my siê jednoczymy i g³osujemy
tylko na swoich, przeciwko ca³ej
reszcie. Na pewno podstawowym
celem jest obrona naszych interesów. Mymy po to stworzyli partiê,
po to wygralimy samorz¹d, a¿eby
broniæ ludzi przed bezprawiem. Bo
tak siê, niestety, dzieje dzisiaj w naszej Europie, wbrew temu, ¿e s¹ inne
standardy i inne p³aszczyzny. Bronilimy tego, co swoje i broniæ bêdziemy, nie zwa¿aj¹c na to, ¿e jest trudno. Litewscy politycy i politolodzy
powinni to oceniæ inaczej, a mianowicie wesprzeæ, pomóc, za³atwiæ i
wówczas zobacz¹, czy poparcie dla
AWPL zostanie na takim samym
poziomie, czy stracimy czêæ wyborców na korzyæ partii litewskich. I
to by³aby s³uszna droga. Wyborcy s¹
m¹drzy. Nie g³osuj¹ wy³¹cznie na
has³a. W rejonie wszyscy siê znamy, a ludzie g³osuj¹ na wykonane
prace, na osoby, które znaj¹, które
darz¹ zaufaniem. W pracy samorz¹dowej licz¹ siê przede wszystkim
konkrety. Staramy siê wykonaæ to,
co obiecalimy. Z kadencji na kadencjê, oceniaj¹c sytuacjê gospodarcz¹
i to, na co staæ samorz¹d. W swoich
programach wyborczych piszemy
konkretnie, co zrobimy  czy wybudujemy drogê, czy wyremontujemy
szko³ê, czy zainstalujemy owietlenie. Wiemy ju¿, ¿e na to w³anie zdobêdziemy pieni¹dze i to zrobimy.
Za³atwimy konkretn¹ sprawê, która
boli zwyk³ego mieszkañca. Jest tego
bardzo wiele. Z innej strony, ze 174
kandydatów z 9 partii, które uczestniczy³y w wyborach, 94  to Polacy.
Z naszej listy  42, reszta  to przedstawiciele innych partii. Wnioskujê
wiêc, ¿e nie g³osowano u nas na
Polaków, czy Litwinów, g³osowano
na si³ê, któr¹ siê darzy zaufaniem.
Nie ukrywam, nagonka mobilizuje,
ale by³oby to zbyt prymitywne traktowanie realiów.
Jak ocenia Pan przebieg kampanii wyborczej? Z pewnoci¹
mo¿e Pan wyst¹piæ tu w roli eksperta, bo prze¿y³ nie jedn¹.
Owszem, by³a to ju¿ moja 9 kam-
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pania. W polityce jestem od wielu
lat. Wszystkie kampanie by³y ró¿ne. Ta równie¿ siê ró¿ni³a od innych. Iloci¹ partii chyba nie, bo
zawsze mielimy mniej wiêcej tyle
samo. Nowoci¹ by³o kandydowanie niezale¿nych. Ta ostatnia kampania nie by³a tak awanturnicza i
agresywna jak w 2007 roku, gdy
w mediach wylewa³o siê kub³y brudu. Teraz stosowano inne metody.
Nie by³o pi¹cych uczestników.
Panowa³ spokój zewnêtrzny. Natomiast wewn¹trz k³êbi³o siê od
wydarzeñ. Ka¿dy chodzi³ po domach, agitowa³ przez swoich. Kupowanie g³osów jest niedopuszczalne, ale, niestety, by³o bardzo widoczne. Kampania wymaga³a od nas du¿ej determinacji.
Mieszkañcy aktywnie g³osowali i aktywnie rankingowali.
Ostateczny sk³ad Rady wed³ug
wyborców odbiega nieco od czo³ówki, któr¹ sugerowa³a partia...
Jeli chodzi o frekwencjê, to jest
ona skutkiem naszej wieloletniej
pracy agitacyjnej, spotkañ z ludmi.
Usilnie przekonywalimy, ¿e powinni stawiæ siê do lokali wyborczych i
oddaæ g³os. Nasz¹ bol¹czk¹ jest to,

¿e cz³owiek czasami le rozumie
demokracjê. Wie, ¿e jest wolny, ale
czasami nie zdaje sobie sprawy z
tego, ¿e wszystko zale¿y od niego
samego. Jak widaæ potrafilimy
przemówiæ do mieszkañców, poniewa¿ nie zwa¿aj¹c na kryzys, na
ogólne narzekanie, ¿e nic siê na dobre nie zmienia, frekwencja w naszym rejonie by³a jedn¹ z najwy¿szych. I to te¿ jest ocen¹ naszej pracy. Co dotyczy listy, to jest ona bardzo ró¿norodna. Warto nadmieniæ,
¿e pierwsze miejsce na licie nie
gwarantuje zdobycia mandatu. Staralimy siê j¹ formowaæ w sposób
jak najbardziej demokratyczny, poprzez typowanie kandydatów z lokalnych rodowisk. Wspólnie z ko³ami partii, z Macierz¹ Szkoln¹, czy
innymi organizacjami spo³ecznymi.
Jak widaæ dobrze trafilimy, poniewa¿ szesnacie osób z czo³ówki
trafi³o do Rady. Mówiê czo³ówka
w cudzys³owie, poniewa¿ wszyscy
kandydaci byli godni mandatu.
Dobrze Pan zna osoby, które
zosta³y wybrane do Rady. Poproszê o skomentowanie ich kompetencji. Ilu jest nowicjuszy w
polityce?

WYWIAD
trzech, czy by³o piêciu. Zawsze bylimy otwarci. Nie mamy czego dzieliæ. ¯yczy³bym tym radnym aktywnej postawy, poniewa¿ g³osowali na
nich wyborcy, którzy te¿ maj¹ swoje oczekiwania. Pomó¿my im te
oczekiwania zrealizowaæ. Poprzez
radnych z innych partii widzê te¿
mo¿liwoæ wspó³pracy z partiami
parlamentarnymi, wykorzystuj¹c j¹
na korzyæ rejonu. Wspó³pracujmy i
budujmy autorytet na podstawie
swoich czynów. Wszyscy jestemy
w Radzie i mamy jednakowe szanse i jednakow¹ odpowiedzialnoæ
przed wyborc¹.
Jakie s¹ priorytety na najbli¿sze cztery lata?
Priorytety s¹ za³o¿one w naszym
programie, który jest bardzo przemylany. Nie powsta³ od rêki, tylko po
konsultacjach z mieszkañcami, starostami, organizacjami spo³ecznymi,
z uwzglêdnieniem obecnej sytuacji
finansowej i gospodarczej. Realizacja tego oto programu jest podstaw¹,
poniewa¿ jeli zrobimy to, co obiecalimy, a jestem tego pewien, to
bêdzie dla mnie satysfakcja osobista, ale te¿ sukces ca³ego rejonu.
Wiele uwagi zamierzamy powiêciæ
sprowadzaniu inwestorów. To znaczy, ¿eby tu siê chcia³o przyje¿d¿aæ,

zwiedzaæ, inwestowaæ. Zamierzamy
pracowaæ nad wizerunkiem w kraju
i za granic¹, wykorzystuj¹c w tym
celu historyczne przyk³ady kultury i
gospodarnoci Ziemi Solecznickiej.
Chcemy obaliæ mit, który usilnie narzucaj¹ w³adze, ¿e jestemy na w³asne ¿yczenie zamkniêci w rezerwacie. Nic z tych rzeczy. Jestemy
otwarci. Bêdziemy to pokazywaæ.
Priorytety mog¹ siê zmieniaæ, natomiast za³o¿enia fundamentalne, nie
podlegaj¹ce ¿adnej w¹tpliwoci, to szkolnictwo i zachowanie naszej polskiej sprawy. A polska sprawa to nie nacjonalizm, a bogata kultura,
któr¹ chcemy krzewiæ i dzieliæ siê
ni¹ ze wszystkimi. Najlepsze, co
mo¿e byæ w kulturze, bêdzie te¿ w
naszym rejonie.
Kiedy i jak odbêdzie siê przekazanie insygniów w³adzy na
rêce nowo wybranej Rady?
Zgodnie z ustaw¹. Czekamy na
zatwierdzenie wyników wyborów.
Kadencja obecnej Rady dobiega
koñca na pocz¹tku kwietnia, wiêc
prawdopodobnie na pocz¹tku kwietnia odbêdzie siê te¿ pierwsze posiedzenie nowej Rady.
Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³a
Bo¿ena Lenkiewicz

FOT. ANDRZEJ KO£OSOWSKI

Do sk³adu Rady nadchodz¹cej
kadencji wejdzie siedmiu nowych
radnych. Jest to oko³o 30 proc. Potraktujmy to jak wie¿¹ krew. Tym
bardziej, ¿e ci, co doszli, wcale nie
s¹ nowicjuszami w polityce. Niektórzy z nich byli radnymi w poprzednich kadencjach, albo zajmowali jakie stanowiska w strukturach samorz¹dowych. Prawdziwym
nowicjuszem jest tylko radny Artur
Siemaszko. M³ody cz³owiek, który
udanie wystartowa³ w wyborach i
mam nadziejê, ¿e równie udanie
bêdzie pe³ni³ obowi¹zki radnego.
Osobicie bardzo doceniam m³odych, bo nowe spojrzenie jest bardzo potrzebne. Piêæ osób ma mandat radnego z kadencji na kadencjê
od 1995 roku  to dowiadczona
gwardia, która by³a w ró¿nych opa³ach i doskonale wie, co to samorz¹d. Ogó³em rzecz bior¹c, radni s¹
kompetentni. Prawie wszyscy maj¹
wy¿sze wykszta³cenie  szeciu pedagogów, omiu in¿ynierów, dwóch
posiada wykszta³cenie rolnicze,
dwóch prawnicze, dwóch medyczne, jeden weterynaryjne. Przeciêtny wiek nowej Rady  47 lat.
W Radzie bêdzie zasiada³o
piêæ kobiet. Kto z³oliwy móg³by zarzuciæ brak parytetu p³ci...
Piêæ to nie jest wcale ma³o,
szczególnie uwzglêdniaj¹c fakt, ¿e s¹
dowiadczone. Piêkna p³eæ zawsze
by³a w Radzie doceniana, zw³aszcza,
¿e - jak to kobiety - bardziej odpowiedzialnie podchodz¹ do sprawy,
ustosunkowuj¹ siê do zleceñ, potrafi¹ za³agodziæ konflikt, spojrzeæ na
sprawê nie po macoszemu, a po
rodzinnemu. I te zalety s¹ bardzo
potrzebne w kolektywie, w którym
wiêkszoæ stanowi¹ mê¿czyni.
W nowej Radzie znajd¹ siê
ponadto dwaj przedstawiciele
Partii Pracy i jeden reprezentant
socjaldemokratów. Jak siê bêdzie uk³ada³a wspó³praca?
Jak ju¿ mówi³em, jestem zwolennikiem konstruktywnej opozycji, poniewa¿ jest dobrym bodcem i si³¹
napêdow¹. Bêdziemy staraæ siê, by
by³a wspó³praca. Nie wa¿ne, czy jest
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AKTUALIA

Przegl¹d wydarzeñ  luty
r 4 lutego w Gimnazjum im.
Jana niadeckiego w Solecznikach
odby³o siê spotkanie maturzystów
szkó³ polskich rejonu solecznickiego
z przedstawicielami uczelni wy¿szych z Polski oraz filii Uniwersytetu Bia³ostockiego w Wilnie i wydzia³u
polonistyki Wileñskiego Uniwersyte-

tu Pedagogicznego. W spotkaniu
uczestniczy³ dyrektor Biura Uznawalnoci Wykszta³cenia i Wymiany
Miêdzynarodowej Bogus³aw Szymañski. Zosta³y przedstawione zasady rekrutacji, wymagane dokumenty i warunki, jakie nale¿y spe³niæ, by móc ubiegaæ siê o stypendium
Rz¹du Rzeczypospolitej Polskiej.
W spotkaniu wziê³o udzia³ 115
uczniów, nauczyciele i rodzice.
r W dniach 6-16 lutego w ramach projektu Olecko  Butrymañce. W poszukiwaniu wspólnych pasji, historii i przyjani grupa uczniów
Szko³y redniej im. Anny Krepsztul
w Butrymañcach wraz z opiekunami goci³a w Olecku, w Zespole
Szkó³ Technicznych, który jest partnerem w tym projekcie. Celem wyjazdu by³o rozwijanie zainteresowañ
oraz pasji m³odzie¿y poprzez udzia³
w ró¿norodnych zajêciach i warsztatach, a tak¿e poznanie kultury i historii regionów partnerskich.
Prawie dwa tygodnie spêdzone
w Olecku minê³y na uczestniczeniu
w ró¿norodnych warsztatach, m.in.
tanecznych, chóralnych, rêkodzie³a,
kulinarnych, a tak¿e garncarskich.
Ogromne wra¿enie na m³odzie¿y
wywar³ weekendowy pobyt w ¯ytkiejmach. Panie ze stowarzyszenia
¯ytkiejmska Struga nauczy³y m³odzie¿ sztuki decoupage oraz techniki filcowania. Poza warsztatami
rêkodzie³a by³y tak¿e warsztaty ku-
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linarne: gotowanie kartaczy i sma¿enie faworków.
Poza zwiedzaniem i warsztatami
pobyt urozmaica³y ró¿ne rozrywki:
krêgle, bilard, dyskoteki.
r 8 lutego mer rejonu Zdzis³aw
Palewicz spotka³ siê z kierownictwem spó³ki Vilniaus vandenys.
Rozmowa dotyczy³a planów montowania systemów od¿eleniania wody
pitnej. S¹ to plany na rok bie¿¹cy i
przysz³y. Urz¹dzenia bêd¹ kosztowa³y ok. 1 mln litów, a dziêki nim mieszkañcy korzystaj¹cy z us³ug spó³ki
wodoci¹gowej bêd¹ mieli dostêp do
jakociowej, zdrowej wody. Przed
nowym rokiem w Solecznikach
otwarta zosta³a nowa oczyszczalnia
cieków. Jest to jeden z najwiêkszych projektów inwestycyjnych
wdro¿onych w ostatnich latach w
rejonie solecznickim, równie¿ maj¹cy na celu poprawê systemu wodoci¹gu i odprowadzania cieków.
r 10 lutego rodowiskowe Centrum Us³ug Socjalnych Starostwa
Czarnoborskiego (rejon wileñski)
zorganizowa³o I festiwal artystyczny
placówek socjalnych Twórzmy razem. Festiwal ten mia³ na celu zachêcenie niepe³nosprawnej m³odzie¿y oraz seniorów do rozwoju artystycznego, zaprezentowania swoich
talentów, do nawi¹zania kontaktów.
Przybyli na festiwal gocie mogli równie¿ obejrzeæ wystawê prac osób niepe³nosprawnych. W festiwalu udzia³
wziê³y placówki socjalne z rejonu solecznickiego: Centrum Pobytu Dziennego Osób Upoledzonych Umys³owo Rejonu Solecznickiego oraz Orodek Us³ug Socjalnych Rejonu Solecznickiego. Uczestnicy otrzymali dyplomy uznania, upominki oraz s³odycze, które wrêczy³a mer rejonu wileñskiego Maria Rekæ, patronuj¹ca
temu wydarzeniu.
r 13 lutego w Domu Polskim
w Ejszyszkach odby³ siê wernisa¿
wystawy malarstwa i rysunku. Na
wystawie zosta³y przedstawione prace studentów Gdañskiej Akademii
Sztuk Piêknych: linoryt Marty Gar-

baczewskiej, ilustracje ksi¹¿kowe
oraz grafiki unikatowe Oli Mikulskiej, rysunek i malarstwo portretowe Karoliny Walczak, abstrakcyjny
kola¿ malarski Paw³a K¹kola oraz
olejne malarstwo Krzysztofa Soko³owskiego. Inicjatorem zorganizowania wystawy by³ pochodz¹cy z Ejszyszek, obecnie studiuj¹cy w Gdañsku Krzysztof Soko³owski.
r 14 lutego minister opieki socjalnej Donatas Jankauskas spotka³
siê z przedstawicielami samorz¹dów
i placówek, które wezm¹ udzia³ w
programie modernizacji infrastruktury stacjonarnych us³ug socjalnych,
który zak³ada otwarcie nowych b¹d
modernizacjê 52 placówek socjalnych
w 36 samorz¹dach. Bud¿et tego programu wynosi 148 mln litów. Na licie placówek, które jako pierwsze
skorzystaj¹ z takiej mo¿liwoci jest
Dom Opieki dla osób starszych w
Czu¿ekampiach. Podczas spotkania
mer Zdzis³aw Palewicz i p.o. dyrektora Domu Opieki w Czu¿ekampiach
.
Dalia Jaskevièiene odebrali z r¹k ministra listy gratulacyjne. Dziêki udzia³owi w tym projekcie mo¿liwe bêdzie polepszenie warunków dla
mieszkañców domu opieki.
r 16 lutego w Solecznikach odby³y siê obchody wiêta Proklamowania Niepodleg³oci Litwy. W kociele pw. w. Piotra zosta³a odpra-

wiona msza w., nastêpnie  w Solecznickim centrum kultury  uroczysta akademia i koncert. Wyst¹pili
Pañstwowy Kwartet Wileñski i tenor
Merunas Vitulskis. Brzmia³y utwory
kompozytorów litewskich.
r W dniach 17-18 lutego w Gimnazjum im. Jana niadeckiego w
Solecznikach odby³y siê rejonowe

AKTUALIA
eliminacje do XXII Olimpiady Literatury i Jêzyka Polskiego. Wziê³o w
nich udzia³ omiu uczniów klas 11 i
12 z 6 szkó³ rednich i gimnazjów.
Konkurs trwa³ dwa dni. Pierwszego
dnia odby³y siê zmagania pisemne:
interpretacja utworów literackich oraz
test. Drugiego dnia  eliminacje ustne, uczestnicy przedstawili dwa tematy: z literatury i jêzykoznawstwa.
Komisja, której przewodniczy³a Lilia
Kutysz, nauczycielka-ekspert, przewodnicz¹ca rejonowego ko³a metodycznego polonistów, wytypowa³a 6
laureatów, którzy bêd¹ reprezentowaæ rejon podczas republikañskich
eliminacji XXII Olimpiady Literatury i Jêzyka Polskiego.
I miejsce zdoby³ Waldemar li¿ewski, uczeñ klasy 11 Gimnazjum
w Ejszyszkach, nauczycielka  Wac³awa Iwanowska.
II miejsce  Bo¿ena ¯y³o, uczennica klasy 12 Szko³y redniej im.
Paw³a Ksawerego Brzostowskiego
w Turgielach, nauczycielka  Walentyna Dulko.
III miejsce  Jolanta Kury³o,
uczennica klasy 12 Gimnazjum im.
Jana niadeckiego w Solecznikach,
nauczycielka  Bo¿ena Bandalewicz.
IV miejsce  Jolanta Ro¿ewicz,
uczennica klasy 11 Szko³y redniej im.
Micha³a Baliñskiego w Jaszunach,
nauczycielka  Leokadia Lazarewicz.
V miejsce  Julia Milun, uczennica klasy 11 Szko³y redniej im. Anny
Krepsztul w Butrymañcach, nauczycielka  Edyta Jasielonis. VI miejsce
 Karolina Bogdziewicz, uczennica
klasy 12 Gimnazjum im. Jana niadeckiego w Solecznikach, nauczycielka  Henryka Parwicka.
Uczestnicy i laureaci otrzymali
nagrody ksi¹¿kowe, ufundowane
przez Gimnazjum im. Jana niadeckiego oraz dyplomy i nagrody pieniê¿ne, ufundowane przez samorz¹d
rejonu solecznickiego. Fundatorem
pysznych obiadów by³ Solecznicki
oddzia³ Macierzy Szkolnej.
W dniach 17-18 marca w Jaszuñskiej Szkole redniej im. M. Baliñskiego
odbêdzie siê Republikañska Olimpiada
Literatury i Jêzyka Polskiego.
r 18 lutego odby³o siê ostatnie
posiedzenie Rady samorz¹du kaden-

cji 2007  2011. Zatwierdzony zosta³ bud¿et rejonu. Sporód 22
uczestnicz¹cych w posiedzeniu radnych 19 g³osowa³o za przyjêciem, 3
wstrzyma³o siê od g³osu. W bie¿¹cym roku bud¿et rejonu bêdzie stanowi³ ponad 75 mln litów, w porównaniu z ubieg³orocznym jest o 12
proc. wiêkszy, ale zwiêkszenie wynika z dodatkowych kosztów: utrzymania placówek przejêtych przez samorz¹d po likwidacji administracji
okrêgów i zwiêkszenia liczby osób
uprawnionych do otrzymania wsparcia socjalnego. rodki przeznaczane przez samorz¹d na finansowanie
absolutnej wiêkszoci programów i
instytucji pozostaj¹ na poziomie 2010
roku. Na realizacjê samodzielnych
funkcji samorz¹d bêdzie mia³ mniej
pieniêdzy i dlatego wydatki instytucji bud¿etowych zosta³y obciête. Na
ochronê socjaln¹ przeznaczy siê w
roku 2011 ponad 19 mln litów, niemal o 7 mln litów wiêcej ni¿ przed
rokiem. Jak co roku najwiêcej, bo
ponad 53 proc. bud¿etu rejonowego
zostanie skierowanych na owiatê 
jest to kwota rzêdu 40 mln litów. Dalej na licie priorytetów jest ochrona
socjalna  19 mln 362 tys. litów. Na
programy kultury, rekreacji i religii samorz¹d przeznaczy 2 mln 830 tys. litów, na gospodarkê komunaln¹ i mieszkalnictwo  2 mln 446 tys. litów, na
tzw. ogólne potrzeby pañstwowe, w
tym m.in. sp³atê po¿yczek bankowych
i pokrycie zad³u¿eñ  ponad 7 mln litów. W bud¿ecie przewidziane zosta³y fundusze na wsparcie programu
robót publicznych. Jest to kwota w
wysokoci 365 tys. litów. Radni zatwierdzili równie¿ plany dzia³alnoci
wszystkich starostw rejonu w 2011
roku. W planach przewidziane zosta³y
dzia³ania na rzecz aktywizacji lokalnych spo³ecznoci, zmniejszenia bezrobocia, organizacji imprez kulturalnych, s¹ konkretne plany inwestycyjne remontu dróg, modernizacji placówek kulturalnych, za³o¿enia owietlenia, wodoci¹gu, kanalizacji.
r 20 lutego, w 79. rocznicê urodzin malarki ludowej Anny Krepszul,
w kociele w Taboryszkach odprawiona zosta³a msza w. W nabo¿eñstwie uczestniczy³a rodzina malarki,

przyjaciele, by³a obecna 50-osobowa
grupa cz³onków Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Solecznikach oraz harcerze na czele z ks. Dariuszem Stañczykiem. Z kocio³a uczestnicy uroczystoci udali siê na cmentarz, z³o¿yli kwiaty na Jej grobie, nastêpnie
odwiedzili muzeum Anny Krepsztul
w Taboryskiej szkole podstawowej,
gdzie obejrzeli wystawê oraz film dokumentalny o ¿yciu malarki, której
w 2005 r. Rada samorz¹du rejonu
solecznickiego nada³a tytu³ honorowej obywatelki rejonu.
r Badania wykazuj¹, ¿e 76 proc.
m³odych osób opuszczaj¹cych domy
dziecka nie jest przygotowana do
samodzielnego ¿ycia. Pañstwo zapewnia im jedynie skromn¹ zapomogê, dzieci nie potrafi¹ jednak gospodarowaæ pieniêdzmi i szybko je wydaj¹. Solecznicki Dom dziecka zorganizowa³ w lutym dla swoich najstarszych wychowanków szkolenia,
które poprowadzili specjalici z Solecznickiego Centrum Owiaty i Informacji. Szkolenia przygotowuj¹ce
do samodzielnego ¿ycia, radzenia
sobie w ró¿nych sytuacjach, kszta³tuj¹ce nawyki spo³eczne, znajomoæ
podstaw prawnych, zdrowego trybu
¿ycia s¹ czêci¹ sk³adow¹ finansowanego ze rodków unijnych projektu na skalê ca³ej Litwy.
r Zespó³ folklorystyczny Solczanie pracuje nad nagraniem nowej p³yty. Praca jest prowadzona
w studium nagrañ Litewskiego Radia i Telewizji w Wilnie. Na p³ycie
znajd¹ siê piosenki patriotyczne i ludowe z Wileñszczyzny oraz ró¿nych
regionów Polski. Realizacja tego
przedsiêwziêcia sta³a siê mo¿liwa
dziêki wsparciu mera rejonu solecznickiego Zdzis³awa Palewicza oraz
prywatnych przedsiêbiorców.
Opr. Barbara Sosno
Luty 2011

Soleczniki

9

GOSPODARKA

Leader  szko³a i szansa
Lokalna Grupa Dzia³ania rejonu solecznickiego zakoñczy³a
ocenê administracyjn¹ wniosków z³o¿onych przez instytucje
samorz¹dowe, wspólnoty lokalne, parafie, drobne firmy o pozyskanie dofinansowania z programu Leader. W pierwszym
wo³aniu z³o¿one zosta³y 53 wnioski, wszystkie przesz³y pierwszy etap, w najbli¿szym czasie otrzymaj¹ one ocenê ostateczn¹,
wydan¹ przez grupê niezale¿nych ekspertów. Potem bêdzie
wspólna decyzja Zarz¹du Lokalnej Grupy Dzia³ania Rejonu Solecznickiego z Narodow¹ Agencj¹ P³atnicz¹, jakie projekty uzyskaj¹ finansowanie.

P

rogram Leader realizowany w
Europie od 1991 roku, na Litwie
jest czêci¹ wiêkszego Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Program okrela warunki, na jakich ró¿ni beneficjenci  osoby fizyczne, zarówno rolnicy, jak i przedsiêbiorcy
oraz osoby prawne  samorz¹dy, organizacje pozarz¹dowe mog¹ korzystaæ ze rodków programu.
Pod wzglêdem wysokoci finansowania z programu Leader
rejon solecznicki plasuje siê w czo³ówce krajowej. W stawce o unijne rodki prowadz¹ najwiêksze
rejony: wileñski i kowieñski, ale na
pi¹tym miejscu utrzymuje siê rejon solecznicki, wyprzedzaj¹c inne,
wiêksze i liczniej zaludnione. Józef
Rybak, prezes Zarz¹du Lokalnej
Grupy Dzia³ania Rejonu Solecznickiego uwa¿a, ¿e dla stosunkowo
niewielkiego rejonu to du¿y sukces.  Jestemy ju¿ przy realizacji
trzeciej strategii, mamy spory limit
zaufania  mówi prezes.

WYMIERNE WYNIKI
DZIA£ALNOCI

Lokalna Grupa Dzia³ania rejonu
solecznickiego dzia³a ju¿ od ponad
8 lat. Zrzesza przedstawicieli samorz¹du, wspólnot wiejskich, przedsiêbiorców oraz organizacji pozarz¹dowych. W 2006 roku w wyniku pracy grupy uzyskano rodki na
rozwój wsi rejonu solecznickiego z
programu Leader+. Opracowana
przez Grupê Strategia Rozwoju Terenów Wiejskich rejonu solecznickiego zosta³a zaaprobowana przez
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komisje programu europejskiego.
Za g³ówne priorytety strategii uznano kwestie podniesienia poziomu jakoci ¿ycia na wsi, rozwoju kultury,
ochrony rodowiska naturalnego
oraz promocji nowych technologii,
czyli konkretnego produktu lokalnego. W swojej pracy LGD cile
wspó³pracowa³a z dzia³aj¹cymi w
rejonie wspólnotami wiejskimi oraz
w³adz¹ lokaln¹. Na realizacjê poprzedniej strategii rejon solecznicki
otrzyma³ 508 tys. litów. Wówczas
w europejskim programie wziê³y
udzia³ instytucje rz¹dowe oraz organizacje pozarz¹dowe z 10 gmin
rejonowych. Najwiêcej projektów
zosta³o zrealizowanych na terenie
gminy solecznickiej oraz bia³owackiej. Dziêki pozyskanym rodkom
Komisariat Policji rejonu solecznic-

kiego naby³ urz¹dzenia techniczne
Przycisk pomocy, które zosta³y
zamontowane w domach kilkudziesiêciu samotnych mieszkañców rejonu solecznickiego w wieku emerytalnym, mieszkaj¹cych w odleg³ych wsiach. M³odzie¿owa organizacja z Solecznik Alternata zrealizowa³a trzy projekty: uruchomi³a stronê internetow¹, wyda³a czasopismo m³odzie¿owe oraz naby³a
stroje koncertowe dla studium tañca teatralnego Paradise. Rejonowe szko³y i przedszkola wykorzysta³y rodki europejskie na nabycie
instrumentów muzycznych, odnawianie placówek oraz boisk. Ze
rodków programu europejskiego w
Bia³ej Wace zosta³y zmienione tablice z nazwami ulic oraz numery
domów, miejscowy dom kultury
naby³ nowoczesny sprzêt nag³aniaj¹cy oraz dziesiêæ rowerów turystycznych. Bia³owackie szko³y oraz
przedszkole przeznaczy³y rodki
programowe na renowacjê placów
zabaw. Zosta³ wydany biuletyn informacyjny wraz z map¹ turystyczn¹ Puszczy Rudnickiej.

GOSPODARKA
Nowa strategia, na lata 2010 2015 uzyska³a ju¿ znacznie wiêksze
finansowanie  ponad 8 mln litów.
W ramach realizacji nowej strategii
mo¿na bêdzie realizowaæ projekty o
wartoci od 25 do 690 tysiêcy litów.
Wnioski o udzia³ w programie Leader mog³y sk³adaæ zarówno pañstwowe instytucja, jak i organizacje
spo³eczne i prywatni przedsiêbiorcy.
Planuje siê, ¿e wnioski bêd¹ przyjmowane do koñca 2013 roku, za
realizacja wszystkich projektów powinna zostaæ urzeczywistniona do
koñca 2015 roku. Aktywnie wykorzystywaæ rodki programu Leader
ma zamiar tak¿e samorz¹d solecznicki, kieruj¹c je na rozwój infrastruktury na terenach wiejskich.
Lokalna Grupa Dzia³ania Rejonu Solecznickiego zakoñczy³a w lutym wstêpn¹ ocenê wniosków, które nap³ynê³y w ramach realizacji
nowej strategii. Z³o¿one projekty, ich
pomys³owoæ i ró¿norodnoæ zosta³y ocenione bardzo wysoko. 
Mamy nad podziw du¿o chêtnych
 mówi Józef Rybak.  Otrzymalimy 53wnioski na ogóln¹ kwotê 12
mln 800 tys. litów, w tym pomoc
unijna ma stanowiæ 9 mln 877 tys.
litów, czyli przekraczamy nale¿n¹
nam kwotê. Niestety, czêæ tych
projektów bêdzie musia³a odpaæ.
Dla przyk³adu, w II dzia³aniu - Porz¹dkowanie budynków publicznych mo¿emy zaaprobowaæ 7 projektów, a wniosków mamy 12. Piêæ
odpadnie i bêdzie czeka³o nastêpnego wo³ania. Prezes Zarz¹du Lokalnej Grupy Dzia³ania Rejonu Solecznickiego liczy jednak na to, ¿e
kiedy nast¹pi etap przetargów publicznych, zmniejsz¹ one kwotê planowanych robót, np. na oczyszczalniê cieków w Tietiañcach potrzeba 690 tys. litów, ale w trakcie przetargu z pewnoci¹ uda siê wynegocjowaæ ni¿sz¹ kwotê. I w ten sposób z ka¿dego projektu zostan¹ pieni¹dze  wówczas bêdzie og³oszone nowe wo³anie.
 Ka¿dego wnioskodawcê

FOT. IRENA KO£OSOWSKA

STRATEGIA
NA LATA 2010  2015

wspieramy, konsultujemy, zdajemy
bowiem sprawê, ile ka¿dy z nich
wk³ada w tê pracê si³, czasu, ile
pok³ada nadziei, oczekuje te¿, ¿e
bêd¹ z tego wymierne wyniki 
mówi Józef Rybak. Zarz¹d LGD
organizuje wiêc dla swoich cz³onków szkolenia, konferencje, podczas których omawiane s¹ najwa¿niejsze zagadnienia, omawiane
ewentualne trudnoci, wymieniane
dowiadczenia. Solecznicka LGD
powsta³a jako jedna z pierwszych
w kraju, jeszcze przed wst¹pieniem
Litwy do UE, aktywni mieszkañcy
rejonu poczuli smak dzia³ania, przekonali siê, ¿e jest mo¿liwoæ pozyskania rodków na ró¿ne inicjatywy, dlatego zainteresowanie Leaderem ci¹gle ronie. St¹d te¿ taka
ró¿norodnoæ projektów.
Józef Rybak zaznacza, ¿e
wszystkie projekty s¹ bardzo ciekawe i ró¿norodne: od du¿ych samorz¹dowych, zak³adaj¹cych np. budowê oczyszczalni cieków, poprzez
stawiaj¹ce na rozwój przedsiêbiorstwa, koñcz¹c na drobnych inicjatywach lokalnych, których celem jest
zorganizowanie czasu wolnego dla
dzieci i m³odzie¿y. O wsparcie ubiegaj¹ siê kluby sportowe, parafie,
wspólnoty lokalne. Wspólnota Rudnicka, na przyk³ad, zamierza nakryæ
ca³¹ wie specjalnym parasolem
chroni¹cym przez piorunami, które

przysparzaj¹ mieszkañcom sporo
k³opotów. Jest a¿ 9 wniosków skierowanych na rozwój drobnej przedsiêbiorczoci. Maksymalna kwota
pomocy w tym przypadku wynosi
100 tys. litów. O rodki finansowe
ubiega siê drobna przetwórnia, produkuj¹ca soki z miejscowych jagód i
owoców, jest kilka wniosków na organizacjê us³ug ¿ywieniowych, agroturystycznych, za³o¿enie Internetu na
wsi, prowadzenie warsztatu samochodowego.
Wymiern¹ korzyci¹ dzia³ania
programu Leader s¹ rodki materialne, jednak znacznie bardziej liczy siê kszta³towanie aktywnoci
lokalnej.  Leader po prostu uczy i
pokazuje dodatnie strony finansowej
pomocy europejskiej  t³umaczy
Józef Rybak. Ceni¹ siê przede
wszystkim inicjatywy oddolne, nikt
nie narzuca, co trzeba napisaæ, o
co siê ubiegaæ, ludzie musz¹ siê po
prostu zebraæ, wyklarowaæ swoj¹
ideê, co jest najbardziej potrzebne
dla tego zrzeszenia, dla tego klubu,
dla tej wsi czy dla tej parafii i z takim wnioskiem wystêpowaæ. Zasady otrzymania pomocy s¹ oczywicie restrykcyjne, niezale¿nie czy to
ma³y projekt, czy du¿y, jakich specjalnych ulg nie ma. Ale sama szko³a, któr¹ przechodzi wnioskodawca,
jest bardzo znacz¹ca.
Barbara Sosno
Luty 2011
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RELIGIA
Wybór prawdy, a nie fa³szu, jest zasad¹ etyczn¹

Przes¹dy i zabobony, a wiara chrzecijañska

Przes¹dem nazywamy pogl¹d,
którego b³êdnoæ dosyæ ³atwo wykazaæ, a który mimo to ma wyznawców, którzy wierz¹ w astrologiê, pechow¹ trzynastkê,
b¹d czarnego kota, który przynosi pecha. Czasem chodzi równie¿ o zabawy towarzyskie, których nie traktuje siê serio, jak
wró¿enie z kart w szkole czy chodzenie do wró¿ek.

I

stnieje jednak równie¿ wiele przes¹dów i oczywistych b³êdów powtarzanych bezwiednie, bez wiadomoci, ¿e s¹ nieprawdziwe. W s³owie przes¹d mieci siê idea przes¹dzania czego z góry. Przes¹d, to
pogl¹d przyjêty bez zastanowienia,
emocjonalnie, bezkrytycznie, na podstawie danej opinii lub w¹tpliwego
autorytetu. Przes¹d raz przyjêty,
zw³aszcza nie ca³kiem wiadomie,
wyklucza lub przynajmniej utrudnia
ponowne zbadanie sprawy. Wród
przes¹dów znajdujemy nie tylko
zwyk³e zabobony, ale i fa³szywe,
jednostronne czy uproszczone pogl¹dy filozoficzne, wypaczone idee religijne. Nie s¹ to rzeczy b³ahe, sieæ fa³szywych stereotypów wiêzi umys³ i
nieraz kieruje dzia³anie na mylne tory.
Kto przyjmuje przes¹dy, czy choæby zachwaszcza umys³ ³atwymi, a
b³êdnymi ogólnikami, wystêpuje przeciw prawdzie; grzeszy przeciw niej,
mówi¹c jêzykiem religijnym. G³upotê
uznaje Biblia za grzech o bardzo powa¿nych skutkach  a¿ do odrzucenia Boga. Ma³o siê jednak o tym
pisze i mówi. Tymczasem cz³owiek
jest odpowiedzialny za sposób u¿ycia
swego rozumu. Chrystus naucza:
Wszystkie grzechy bêd¹ odpuszczone jeli ¿a³ujemy, jednak grzech przeciwko Duchowi wiêtemu nigdy.
Ka¿dy, kto obiera drogê wiary, winien
j¹ poznaæ, a nie kroczyæ w ciemnoci
niewiedzy. Czasami spotykam ludzi
uwa¿aj¹cych siebie za wierz¹cych,
lecz jednoczenie swe ¿ycie próbuj¹-
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cych uk³adaæ przy pomocy horoskopów i wielu innych przes¹dów, jak np.
leczenie siê przy pomocy szarlatanów. A jak czêsto korzystamy z sakramentu namaszczenia chorych, prosz¹c Boga o uzdrowienie? Nie zawsze tak siê dzieje. Wybór prawdy, a
nie fa³szu, jest zasad¹ etyczn¹, któr¹
ka¿dy wprawdzie uznaje, ale której
nie ka¿dy przestrzega.
Przes¹d i zabobony, kojarz¹ siê
zwykle z brakiem wykszta³cenia.
Takie mniemanie samo w sobie jest
przes¹dem, które wynika z zarozumialstwa inteligentów. Ludzie proci ulegaj¹ niejednemu zabobonowi
o zabarwieniu magicznym, ale o
wiêkszoci przes¹dów nawet nie s³yszeli, a zdrowy rozs¹dek pozwala im
czêsto unikn¹æ bzdury, skuteczniej
ni¿ gdyby mieli wykszta³cenie zaawansowane lecz jednostronne.
Mnóstwo osób z wykszta³ceniem
wy¿szym czytuje na³ogowo rubryki
astrologiczne i unika trzynastki. Mechaniczne obliczanie biorytmów
powierza siê komputerom... A chodzi przecie¿ o zabobony oczywiste i
wrêcz wulgarne! Ile jest codziennie
g³oszonych fa³szywych doktryn,
hase³ i komuna³ów? Praktycznie w
ka¿dym miecie, a nawet wsi znaj-

dziemy wró¿kê, wiêkszoæ gazet drukuje horoskopy. A kto mówi³, ¿e
XXI wiek wyzwoli cz³owieka, a okazuje siê, ¿e cz³owiek bardziej grzênie w swoich zabobonach.
Ich obecna popularnoæ, t³umaczy siê przede wszystkim sp³yceniem ¿ycia duchowego. Os³abienie
prawdziwej religijnoci powoduje
wdzieranie siê namiastek religii. Natomiast fa³szywe opinie obiegowe
zawdziêczamy chyba g³ównie kulturze masowej, która proponuje ka¿demu odbiorcy mnóstwo stwierdzeñ
uproszczonych i dyletanckich, ale za
to atrakcyjnych. W wiecie kultury
masowej wolnoæ s³owa bywa przy
tym tak pojmowana, ¿e prawda i
g³upstwo s¹ przedstawiane z dystansu, jako dwie opinie. Z owego
rozwa¿ania mo¿emy wyci¹gn¹æ
wniosek, ¿e dzisiejszy cz³owiek bardziej jest zagro¿ony wpadkiem w sid³a przes¹dów, albowiem sp³ycona
wiara bez fundamentów, brak tradycji, okazuje jego pustkê wewnêtrzn¹, któr¹ mo¿na wype³niæ
byle mieciem. Poznajmy Pismo
wiête, uczmy siê modlitwy, idmy
drog¹ sakramentów - to jest jedyna
droga daj¹ca ¿ycie.
Ks. Miros³aw Dowda

SYLWETKA

Cz³owiek energii i pomys³ów
Aktywnoæ spo³eczna nie zawsze zanika wraz z osi¹gniêciem
sêdziwego wieku. Dowodem mo¿e pos³u¿yæ postawa Micha³a Sienkiewicza, który w 77 lat nadal z pasj¹ pracuje na rzecz propagowania sportu i zdrowego trybu ¿ycia. Jest pomys³odawc¹ szeregu
imprez sportowych, które sta³y siê tradycj¹. Nie spoczywa jednak na laurach. By³y sêdzia kategorii miêdzynarodowej lekkiej
atletyki, cz³onek Litewskiego Komitetu Olimpijskiego jest nadal
pe³en pomys³ów.
- 1 maja br. w Rzymie odbêdzie
siê uroczystoæ beatyfikacji p. Papie¿a Jana Paw³a II. Pomyla³em, ¿e
by³oby trafnie upamiêtniæ ten dzieñ
w naszym rejonie sztafet¹ lekkoatletyczn¹ z Kolenik do Ejszyszek.
Sportowcy rozpoczêli by bieg od
pomnika Jana Paw³a II w Kolenikach, a zakoñczyli na placu kocielnym w Ejszyszkach, za po biegu
wziêli udzia³ w uroczystym nabo¿eñstwie powiêconym beatyfikacji
wielkiego Papie¿a i Polaka, - zdradza swój nowy pomys³ pan Micha³.

GORZKIE WSPOMNIENIA
Z DZIECIÑSTWA

Dzieciñstwo Micha³a nie dawa³o
mu wielkich szans na odniesienie
sukcesów ¿yciowych jak i na d³ugie
¿ycie. Urodzony w 1933 roku, II
wojnê wiatow¹ spotka³ w wieku
ma³ego ch³opca, który jeszcze nie
zacz¹³ chodziæ do szko³y. Przys³ugiwa³ do mszy w butrymañskim kociele, wi¹tyni, w której zosta³

ochrzczony i imiê patrona której
nadali mu rodzice.
O beztroskim dzieciñstwie w czasie wojny nie mog³o byæ oczywicie
mowy, gdy¿ okrutny los zgotowa³
mieræ ca³ej rodzinie. Zginêli wszyscy  dziadek Józef, rodzice Antoni
i Weronika, brat Antoni i siostra Stanis³awa. Nieznani oprawcy zaatakowali ich ojczyst¹ wie Jeniañce i
uczynili prawdziw¹ masakrê.
 Uratowa³a mnie siostra. W
nocy us³ysza³a ha³asy w podwórku,
zobaczy³a uzbrojonych ludzi i kaza³a
mnie wyjæ z domu jakoby do wiatru i nie wracaæ. Tak i zrobi³em.
S³ysza³em strza³, którym zabito siostrê. Dziadka, rodziców i brata bandyci odprowadzili dalej od domu i
rozstrzelali. Tej nocy razem z moj¹
rodzin¹ zosta³a zamordowana tak¿e
rodzina naszych s¹siadów, - wspomina pan Micha³.
Nastêpnego dnia z pomoc¹ innych s¹siadów ofiary mordu zosta³y
pochowane, za ma³y Micha³ek, któ-

Sêdzia sportowy M. Sienkiewicz na zawodach w Szylucie

ry mia³ zaledwie 12 lat, powêdrowa³
do wsi Nowosady, gdzie do koñca
wojny mieszka³ u krewnych matki.
W pobliskich Dojlidach uczêszcza³
na prywatne lekcje.

¯YCIE W OWIACIE

Po zakoñczeniu wojny pan Micha³ kontynuowa³ naukê w polskim
progimnazjum w Ejszyszkach, a po
jego likwidacji przez sowietów, musia³ zdobywaæ maturê w rosyjskiej
szkole. Mia³ mo¿liwoæ wyjechaæ do
Polski, dok¹d chcia³a go ci¹gn¹æ
rodzina.
 Powiedzia³em o takiej mo¿liwoci dla ks. pra³ata Leona ¯ebrowskiego, który wówczas pe³ni³ pos³ugê w Ejszyszkach. W odpowiedzi
us³ysza³em pytanie: A kto zostanie
jak ca³a m³odzie¿ wyjedzie? Na kogo
zostawicie tê ziemiê i ten lud?. Przemówi³o to do mnie. Zosta³em. 
mówi pan Micha³.
Po zdobyciu matury odby³ s³u¿bê
w wojsku radzieckim na Dalekim
Wschodzie w Chabarowsku. Po powrocie z wojska rozpocz¹³ zaocznie
naukê na wydziale historii Uniwersytetu Wileñskiego, ³¹cz¹c studia z prac¹
nauczyciela w Dojlidzkiej szkole podstawowej. Nastêpnie zosta³ przeniesiony do wieczorowej szko³y redniej
w Ejszyszkach, gdzie po kilku latach
awansowa³ na dyrektora.
W 1971 roku zosta³ mianowany
kierownikiem rejonowego wydzia³u
owiaty. Nie chcia³ tej nominacji, ale
pod presj¹ w³adz i namow¹ ministra
owiaty zosta³ zmuszony do przyjêcia oferty.
Luty 2011
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SYLWETKA
 Kierownik wydzia³u owiaty
musi wykonywaæ wiele pracy administracyjnej, co mnie wcale nie podnieca³o. W szkole jej by³o znacznie
mniej. Na dodatek obejmuj¹c tê posadê musia³em wst¹piæ do partii komunistycznej, chocia¿ do tego momentu nie by³em nawet cz³onkiem
komsomo³u,  t³umaczy pan Micha³.
Po czterech latach kierowania
rejonow¹ owiat¹ powróci³ na stanowisko dyrektora redniej szko³y
wieczorowej, na którym przepracowa³ do przejcia na emeryturê.

 Jako zawodnik
mia³em znajomych w
Federacji Lekkiej
Atletyki Litwy, którzy
zaproponowali mnie
wypróbowaæ si³y w
sêdziowaniu. Zgodzi³em siê. Z biegiem lat
s¹dzi³em coraz wiêcej
zawodów lekkoatleWywiêcenie sztandaru Soko³a przez
tycznych, otrzyma³em
kardyna³a metropolitê wroc³awskiego
kolejno republikañsk¹,
Henryka Gulbinowicza
ogólnoradzieck¹, a potem i miêdzynarodow¹ kategoriê dys³awowi medalu za gest, do któsêdziego lekkiej atletyki. Jako sêdzia rego moim zdaniem zosta³ sprowoPRZE¯Y£ ZABIEG
sportowy zwiedzi³em ca³y Zwi¹zek kowany przez sam¹ publicznoæ,
BY ZOSTAÆ
Radziecki i niemal pó³ Europy. która zachowywa³a siê nadzwyczaj
SÊDZI¥ SPORTOWYM
Szczytem mojej kariery sêdziego sta- ¿enuj¹co i nie sportowo. Po gor¹cych
Od lat m³odzieñczych ¿yciow¹ ³y siê XXII Igrzyska Olimpijskie w dyskusjach podjêto decyzjê pozostapasj¹ M. Sienkiewicza by³ sport. Moskwie, - przyznaje pan Micha³.
wienia medalu dla reprezentanta PolJego wprost ci¹gnê³o na boisko, czy
Podczas igrzysk sêdziowa³ m.in. ski,  mówi M. Sienkiewicz.
stadion. O zakoñczeniu przygody skoki tyczkarzy. Na jego oczach odWSKRZESI£ SOKÓ£
czynnego sportowca zadecydowa³ bywa³a siê za¿arta walka polskiego
Aktywnoæ pana Micha³a w ¿yciu
stan zdrowia. Ból w p³ucach podczas skoczka W³adys³awa Kozakiewicza
biegania stawa³ siê coraz mocniej- z reprezentantem ZSRR Konstanti- sportowym rejonu solecznickiego zaszy. Badania lekarskie wykaza³y, ¿e nem Wo³kowym i moskiewsk¹ pu- wsze by³a nie mniejsza od udzia³u w
lewe p³uco m³odego sportowca na- blicznoci¹. Widzowie gwizdali przy ¿yciu sportowym kraju. W pierwszej
le¿y natychmiast i niemal w ca³oci ka¿dej próbie Polaka. Kozakiewicz po³owie lat dziewiêædziesi¹tych za
usun¹æ. Skomplikowany zabieg chi- mimo wszystko skoczy³ najwy¿ej i jego wstawiennictwem zosta³o odrorurgiczny trwa³ ponad piêæ godzin. zwyciê¿y³, pokazuj¹c widowni swój dzone Towarzystwo Gimnastyczne
Narkoza przesta³a ju¿ dzia³aæ i chi- s³ynny gest, który omal nie koszto- Sokó³. Jak sam wspomina, ówczesne w³adze komisaryczne, nie by³y zarurg kaza³ daæ pacjentowi trochê spi- wa³ go utraty z³otego medalu.
rytusu. Wbrew opinii wielu lekarzy
 Po zakoñczeniu konkurencji dowolone z danego pomys³u, a nam³ody pacjent prze¿y³ zabieg, jednak odby³a siê narada kolegium sêdziow- wet nie kry³y swego wrogiego nastao dalszym czynnym uprawianiu spor- skiego. Czêæ radzieckich sêdziów wienia, ale nic nie podo³a³y zrobiæ.
tu nie mog³o byæ mowy.
ostro domaga³a siê odebrania W³a- Odrodzony Sokó³ otworzy³ nowe
mo¿liwoci dla sportowców rejonu
solecznickiego i m³odzie¿y szkolnej.
Przed nimi pojawi³y siê dziesi¹tki mo¿liwoci udzia³u w imprezach sportowych na Litwie i w Polsce. Od lat
m³odzie¿ rejonu solecznickiego bierze
udzia³ w Miêdzynarodowej Parafiadzie dla Dzieci i M³odzie¿y, za sportowcy wyje¿d¿aj¹ na liczne zawody
dru¿ynowe. Z tych ostatnich najwiêksze sukcesy odnosz¹ ringowcy
z Bia³ej Waki, która sta³a siê stolic¹
ringo na Litwie. Natomiast prezydentem Litewskiej Federacji Ringo od
momentu jej za³o¿enia jest nikt inny
jak pan Micha³. Cz³owiek, energii i pomys³owoci którego mo¿e pozazdroZ prezesem Stowarzyszenia Parafiada, p. ks. Józefem Joñcem i trenerami Ja- ciæ wielu m³odych ludzi.
nem Kowalewskim i Gienadijem Baranowiczem, na Parafiadzie w Polsce
Andrzej Ko³osowski
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25 lutego w Gimnazjum Tysi¹clecia Litwy odby³y siê dru¿ynowe
mistrzostwa Litwy w tenisie sto³owym wród ch³opców urodzonych w
1993 roku. W imprezie sportowej
wziê³o udzia³ 10 najlepszych dru¿yn
z ca³ego kraju. Nie zabrak³o wród
nich ekipy tenisistów z Solecznik.
Sportowcy z Szawli, Jonawy, Szilale, Poniewie¿a i Kowna zostali zdeklasowani przez solczan. Ka¿d¹ z
dru¿yn sportowcy z Solecznik pokonali 3:0. W meczu fina³owym lepsz¹
passê mieli jednak tenisici z Wilna,
którzy pokonali solecznick¹ ekipê
3:2. Srebrne medale mistrzostw Litwy wywalczyli: Tomas Lebed, Anton Moroz, Deivydas Voroneckis,
Ernest Jatkiewicz. Trenerem sportowców jest Wiktor Frizel.
24 lutego w sali sportowej Gimnazjum im. J. niadeckiego w Solecznikach odby³y siê fina³owe mecze o
Puchar mera rejonu solecznickiego w
siatkówce. Kibice, których w ten zimowy wieczór by³o oko³o 100, z niecierpliwoci¹ oczekiwali na fascynuj¹ce batalie siatkarskie. Dru¿yny
swoich fanów nie zawiod³y.
Jako pierwsi na parkiet wybiegli
siatkarze z dru¿yn samorz¹du rejonu
solecznickiego i Butrymañc. Wynik
spotkania nie odzwierciedla wysi³ku,
z jakim bardziej dowiadczeni samorz¹dowcy pokonali swych rywali. 3:0
(25:18, 25:18, 25:22) i trzecie miejsce
dla ekipy z Solecznik. Atmosfera,
przypominaj¹ca tê, która panuje na
stadionach pi³karskich, stawa³a siê coraz bardziej napiêta. O pierwsze miejsce mia³y zawalczyæ najlepsze dru¿yny rejonu  Relax i siatkarze z
Jaszun. Po zaciêtej i wyrównanej
walce pierwsze dwa sety z wynikiem
25:23 i 25:17 wygrali sportowcy z
miasta Baliñskich. M³odzi zawodnicy Relaxu nie z³o¿yli jednak broni.
Zmobilizowani dopingiem kibiców
zdo³ali odrobiæ straty. W decyduj¹cej
ods³onie meczu ka¿dy b³¹d móg³ doprowadziæ do przegranej. Tych ekipa
z Jaszun zrobi³a mniej i wygra³a 15:13,
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Siatkarze z Jaszun mistrzami rejonu

a ca³y mecz 3:2. Podczas ceremonii
wrêczenia nagród wszyscy zawodnicy otrzymali dyplomy uznania z r¹k
mera rejonu Zdzis³awa Palewicza.
Ekipy, które stanê³y na podium, otrzyma³y równie¿ medale i puchary. Specjalne nagrody otrzymali: najlepszy
napastnik turnieju Dmitrij Daciuk,
najlepszy rozgrywaj¹cy turnieju Andrzej Bojarin, najbardziej uniwersalni
zawodnicy Zdzis³aw Palewicz i
Pawe³ Isielonis.
10 dru¿yn z Solecznik, Ma³ych
Solecznik, Jaszun, Bia³ej Waki, Turgiel i Dziewieniszek wziê³o udzia³ w
turnieju pi³karskim o Puchar samorz¹du rejonu solecznickiego, który
odby³ siê 20 lutego w Szkole Podstawowej w Ma³ych Solecznikach.
Ekipy o prawo wejcia do pó³fina³ów walczy³y w oddzielnych grupach. Pierwszy pó³fina³ wygrali pi³karze z dru¿yny Turgiele II pokonuj¹c rywali z Ma³ych Solecznik 5:2.
Drugi za  ekipa z Jaszun, która
strzeli³a oponentom z dru¿yny Turgiele I trzy bramki, nie trac¹c ¿adnej. Br¹z rozgrywek wywalczyli pi³-

karze z Ma³ych Solecznik, którzy
pokonali ekipê Turgiele I 6:2. Z³ote
kr¹¿ki zdobyli zawodnicy z Jaszun.
W finale pokonali dru¿ynê Turgiele
II 3:1. Wszystkie dru¿yny jak i zawodnicy otrzymali dyplomy pami¹tkowe. Najlepsi zostali uhonorowani
medalami i pucharami.
5 lutego w sali sportowej Gimnazjum Tysi¹clecia Litwy w Solecznikach zmierzyli siê najlepsi tenisici
sto³owi rejonu solecznickiego. Zawodnicy mogli wykazaæ siê w singlu,
deblu i mikscie w dwóch kategoriach:
ekstraklasie i I klasie. Wród mê¿czyzn w ekstraklasie z³oto wywalczy³ Wiktor Frizel, srebro  Tomas
Lebed, br¹z za Rytis Visockis.
Aneta Barkowska by³a najlepsza
wród kobiet. Drugie miejsce zdoby³a Swiet³ana Griniewicz, trzecie
 Jolanta Waluczko. Wród mê¿czyzn wystêpuj¹cych w I klasie najlepszym zosta³ Deivydas Voroneckis, srebrnym kr¹¿kiem zosta³ uhonorowany Rados³aw Zubiel, br¹zowy zdoby³ Ernest Jatkiewicz.
Zdzis³aw Palewicz Junior
Luty 2011
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ROZMAITOCI
Dzieñ Babci i Dziadka w solecznickim przedszkolu Bajka

U maluchów jest weso³o

Na pocz¹tku lutego wychowankowie wraz z
opiekunami przedszkola Bajka w Solecznikach z okazji Dnia Babci i Dziadka, zaprezentowali program artystyczny. By³y wiersze, piosenki oraz tañce.
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 Bardzo siê ucieszy³am, gdy babcie i dziadkowie
naszych wychowanków przyjêli zaproszenie i przyszli,
aby razem siê bawiæ  mówi Regina Ignatowska, wychowawczyni czterolatków z grupy Sarenki.
Maluchy bardzo prze¿ywa³y ka¿dy wystêp. W³o¿y³y w nie du¿o pracy i wszystkie swoje umiejêtnoci.
Ka¿da grupa wraz z wychowawczyniami przygotowa³a
ró¿ne programy artystyczne. Rodzice przedszkolaków
równie¿ przy³¹czali siê do przygotowañ.
 Babcie i dziadkowie s¹ najbardziej wyrozumia³¹,
cierpliw¹ i umiechniêt¹ publicznoci¹. Dumni ze
swoich wnucz¹t, bili im ogromne brawa, przytulali,
razem tañczyli. Wzruszenie i duma by³a widoczna na
ka¿dej twarzy  dodaje Regina Ignatowska.
Ka¿de spotkanie trzech pokoleñ jest wielkim dowiadczeniem i lekcj¹, aby nabraæ odwagi do wystêpów, odkryæ nowe mo¿liwoci wnucz¹t i przekonaæ siê, ¿e jedni
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drugim s¹ bardzo potrzebni. Po wystêpach wnukowie
zaprosili swoje babcie, a wnuczêta dziadków na herbatê, ciastka oraz wspólne tañce.
Katarzyna Biersztañska
Fot. archiwum przedszkola
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