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S£OWO WSTÊPNE

ROZWA¯ANIA PO MECIE

Spis treci

Na pocz¹tku roku 365 dni, 52
tygodnie i 12 miesiêcy wydaj¹ siê
dla nas kolejnym d³ugim maratonem, który musimy pokonaæ. Dopiero w grudniu uwiadamiamy
sobie, ¿e by³ to nie maraton, lecz
krótki bieg sprinterski. Mijaj¹c liniê mety najpierw patrzymy na
wynik czasowy, póniej za odwracamy siê i przypominamy sobie ca³y
pokonany przez nas dystans, czyli
rok. Wynik u ka¿dego swój. Ka¿dy osi¹gn¹³ to, na co zapracowa³.
2010 rok pozostawia w pamiêci
zarówno radosne jak i smutne wspomnienia. Wspomnienia o kwietniowej tragedii samolotu prezydenta
Lecha Kaczyñskiego pod Smoleñskiem, w której zgin¹³ kwiat polskiej
elity politycznej, wojskowej i spo³ecznej bol¹ do dzi. wiatowa historia
zna nie jeden wypadek katastrofy
lotniczej, w której ginêli przywódcy
pañstwowi, tyle, ¿e wszystkie one
dotycz¹ pañstw azjatyckich, b¹d
Czarnego L¹du. W Europie to siê
sta³o po raz pierwszy od katastrofy
samolotu gen. W³adys³awa Sikorskiego nad Gibraltarem. Sikorski by³
¿o³nierzem i zgin¹³ podczas wojny.
Prezydent Kaczyñski  politykiem,
który zgin¹³ w czasie pokoju.
Latem Polskê na próbê wystawi³a matka natura. Rodaków zala³a wielka woda. Polacy na Litwie
natychmiastowo organizowali akcjê zbiórki pieniêdzy dla powodzian,
podczas której zosta³o zebranych
kilkaset tysiêcy litów. Pomogli,

czym mogli. Czuli, ¿e musieli to zrobiæ i zrobili. Mieszkañcy naszego
rejonu odegrali nie ostatni¹ rolê w
akcjach na rzecz powodzian.
W 2010 roku w solecznickiem
mielimy kilka radosnych wydarzeñ.
Uroczycie obchodzono jubileusz
600-lecia parafii. Nie zabrak³o tradycyjnych imprez do¿ynkowych,
ca³e dwa dni trwa³ festyn Pieñ
znad Solczy. Co wa¿ne i nie mo¿e
nie cieszyæ, tegoroczna impreza niemal w ca³oci zosta³a sfinansowana
z europejskich pieniêdzy. Zreszt¹ o
pieni¹dze z Europy ubiegamy siê
coraz aktywniej. W ci¹gu roku samorz¹d zrealizowa³ dziesiêæ projektów inwestycyjnych na ³¹czn¹ kwotê ponad 7 mln litów. Plany na 2011
rok s¹ jeszcze bardziej ambitne i dotycz¹ ca³ego rejonu.
Przez ca³y miniony rok polska
spo³ecznoæ z uwag¹ ledzi³a wiadomoci z Sejmu, który dyskutowa³
nad niekorzystnym dla szkó³ mniejszoci narodowych projektem
Ustawy o owiacie. Emocje siêgnê³y swego zenitu w grudniu. Polacy,
broni¹c polskich szkó³, wiecowali
przed pa³acem prezydenckim, Sejm
w tym czasie szykowa³ siê do przyjêcia Ustawy. Nie przyj¹³, co wiêcej, nawet nie obradowa³ nad ni¹.
Na dzieñ przed g³osowaniem grupa
pos³ów wycofa³a swoje poparcie dla
projektu ustawy i wymaganego
kworum g³osów poselskich zabrak³o. Sylwetki pos³ów, którzy zmienili swoje zdanie, republikañskie

media poda³y wrêcz jako zdrajców
interesów stanu.
Z ust propagatorów Ustawy da
siê s³yszeæ, ¿e zwiêkszenie iloci
przedmiotów w szko³ach mniejszoci narodowych wyk³adanych w jêzyku pañstwowym bêdzie korzystne dla uczniów. Czym? Oni i tak
znaj¹ i szanuj¹ jêzyk pañstwowy,
a na dodatek na ogó³ swobodnie
pos³uguj¹ siê rosyjskim i angielskim,
w przeciwieñstwie do swoich rówieników ze szkó³ litewskich.
Mo¿na wiêc rzec, ¿e mocny akcent
w obronie swego prawa do nauczania w jêzyku ojczystym by³ naszym wspólnym, donios³ym zwyciêstwem. Jestemy niepokonani,
gdy jestemy razem. Zachowajmy
tê jednoæ w nowym roku.
Z okazji wi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz Nowego Roku zespó³ redakcyjny miesiêcznika Solecznikisk³ada najserdeczniejsze ¿yczenia swoim czytelnikom. wiêta nios¹ ze sob¹
wiele radoci oraz refleksji dotycz¹cych minionego okresu i planów na
nadchodz¹cy rok.
W tych wyj¹tkowych dniach
chcemy Pañstwu ¿yczyæ wiele zadowolenia i sukcesów z podjêtych
wyzwañ.
Andrzej Ko³osowski
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Ok³adka: Andrzej Ko³osowski

GOSPODARKA
Rok 2010 zamkniêty. Jaki by³? Ró¿ny. By³o rozczarowanie z powodu obciêtego bud¿etu,
zwiêkszaj¹cego siê bezrobocia. By³a determinacja kontynuacji rozpoczêtych projektów i
realizacji nowych planów. By³a radoæ z sukcesów, które osi¹gniêto nie zwa¿aj¹c na
problemy finansowe. Na podstawie danych, pozyskanych w dziale bud¿etu i finansów
samorz¹du oraz bezporednio w gminach rejonu, sporz¹dzilimy raport dotycz¹cy inwestycji w infrastrukturê drogow¹, owietlenie, rewitalizacjê budynków po¿ytku publicznego. Jednoczenie zaprezentujemy plany na najbli¿sz¹ przysz³oæ, maj¹ce na celu polepszenie jakoci ¿ycia mieszkañców rejonu.

Nie ma gminy bez inwestycji
na kwota zostanie przyznana na renowacjê sieci wodoci¹gowych i kanalizacyjnych, na rekonstrukcjê oczyszczalni cieków i remont mieszkañ socjalnych.

Ka¿da gmina rejonu ma siê czym pochwaliæ. Starostowie opowiedzieli nam, co uda³o siê dokonaæ oraz ujawnili plany na przysz³oæ.

GMINA BIA£A WAKA

GMINA BUTRYMAÑCE

FOT. ANDRZEJ KO£OSOWSKI

Remont w szkole im. E. Orzeszkowej
Czêæ rodków na ten cel dotrze ju¿ w
2011 roku. Ruszy asfaltowanie ulic w Bia³ej Wace i 2,5 km odcinka drogi do wsi
Rudnia. W planie jest ponadto urz¹dzenie owietlenia na odcinku od ulicy Kolejowej w Bia³ej Wace do wsi ¯egaryno.
W latach 2011  2014 nale¿y siê spodziewaæ remontu przedszkola, budowy uniwersalnego boiska sportowego, wszak
Bia³a Waka jest znana nie tylko w rejonie,
ale na Wileñszczynie i po za jej granicami ze swych tradycji sportowych. Poka-

Zajmuje powierzchniê 92 km kwadratowych. 29 wsi na jej terenie zamieszkuje oko³o 2000 mieszkañców. W 2010 roku
wykonano ¿wirowania drogi do wsi Porojcie. Koszta tych prac stanowi³y 54
tys. litów. Nie da siê jednak w wymiarze
pieniê¿nym oceniæ wdziêcznoci mieszkañców wioseczki. Mieszkaj¹ tam ludzie
starsi. Droga u³atwi im komunikacjê ze
wiatem zewnêtrznym. Dzieci bez k³opotu dojad¹ do rodziców. W razie potrzeby karetka pogotowia ratunkowego
szybko i operatywnie dotrze do osoby
cierpi¹cej  mówi starocina Wanda
Bielska. Nieocenion¹ inwestycj¹ gospodarcz¹ dla mieszkañców Butrymañc i
Dojlid by³o urz¹dzenie hydroforu. Urz¹dzenie to zapewnia sta³e cinienie wody
w sieci wodoci¹gowej. Poda¿ wody do
mieszkañ odbywa siê bez zak³óceñ. Dobieg³y koñca prace przy remoncie Szko³y redniej im. A. Krepsztul. Ogólne
koszta rewitalizacji budynku, która trwa³a 2 lata, stanowi¹ ponad 1 mln litów.
Dzisiaj uczniowie, zespó³ pedagogiczny
i rodzice ciesz¹ siê z odnowionych po-

FOT. ANDRZEJ KO£OSOWSKI

Le¿y na powierzchni 66 km kwadratowych. W szeciu wsiach i miasteczku
mieszka oko³o 1550 osób. Na ¿wirowanie dróg wydano w roku 2010 oko³o 20
tys. litów. 9 tys. kosztowa³ remont mostu we wsi Rudnia. Inwestycje owietleniowe stanowi³y 10 tys. litów. Polega³y na zaprowadzeniu zupe³nie nowych
linii przy ulicach Sosnowej, Borowej i
Sadowej w Bia³ej Wace. Przeprowadzono remont Szko³y redniej im. E. Orzeszkowej. Kosztorys tego przedsiêwziêcia
opiewa³ na ponad 1 mln 250 tys. litów.
Ponad 720 tys. pochodzi³o z bud¿etu
rejonowego. Na kwotê powy¿ej 530 tys.
remont placówki sfinansowa³o Stowarzyszenie Wspólnota Polska. Rozpoczêto renowacjê centrum kultury. Starosta gminy Henryk Baranowicz odnotowuje, ¿e sukcesem zakoñczy³ siê przetarg na wykonanie prac. Pocz¹tkowo
szacowano, ¿e koszta projektu przekrocz¹ ponad 2 mln litów, ale w trakcie
konkursu wy³oniono firmê, która wykona pracê za 1,5 mln litów. 60 proc. sfinansuje UE, 40 proc. do³o¿y samorz¹d.
Wyremontowane centrum zostanie oddane do u¿ytku pod koniec maja 2011.
Pokana kwota trafi³a do gminy w postaci pomocy spo³ecznej, o któr¹ ubiega³a
siê spora grupa mieszkañców. Ponad 100
osób otrzyma³o rekompensatê na opa³.
Pomoc z tego tytu³u w wymiarze pieniê¿nym stanowi³a blisko 30 tys. litów. O zasi³ki socjalne ubiega³o siê 1141 osób. Na ten
cel przyznano ponad 314 tys. litów. Pomoc ¿ywnociow¹ z funduszy interwencyjnych otrzyma³o 750 rodzin. Ponad 14
tys. litów stanowi³a pomoc dla dzieci na
przybory szkolne.
Plany na najbli¿sz¹ przysz³oæ s¹
bardzo ambitne, ale ca³kiem realne do
wykonania. W gminie jest oko³o 6 km
chodników, które wymagaj¹ odbudowy.

Gmach szkoly im. A. Krepsztul
Grudzieñ 2010
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mieszczeñ placówki, co z ca³¹ pewnoci¹ prze³o¿y siê na lepsze wyniki w nauce. W 2010 roku ponad 230 tys. litów
wydano na renowacjê przedszkola. 80
proc. kosztów ponios³o Stowarzyszenie
Wspólnota Polska, 20 proc.  samorz¹d.
Wydatki na zasi³ki spo³eczne stanowi³y blisko 535 tys. litów. Rekompensatê na opa³ pozyska³o oko³o 150 mieszkañców. Bezp³atne wy¿ywienie w szkole jest zapewnione dla 166 dzieci.
W 2011 roku mieszkañcy Butrymañc
i wsi Wersoczka bêd¹ mieli nowiuteñkie
asfaltowe nawierzchnie ulic. Na wiosnê
zostanie uporz¹dkowany dojazd do wsi
Jurgañce. Owietlenie uliczne zostanie
zainstalowane w Raciunach, Nowosadach i Jurgañcach. W Janczunach odbêdzie siê rekonstrukcja systemu dostaw
zimnej wody  koszta inwestycji 690 tys.
litów. Na rok 2012 zaplanowano urz¹dzenie strefy rekreacyjnej nad stawem w
Rakliszkach oraz ulokowanie w budynku przedszkola w Janczunach wielofunkcyjnego centrum wspólnoty wiejskiej.

GMINA GIERWISZKI

Le¿y na powierzchni 184 km kwadratowych, liczy 32 wsie, które zamieszkuje 2450 mieszkañców. W 2010 roku
przyznano pokan¹ kwotê 68 tys. na
budowê nowej drogi do wsi Dajnowa,
któr¹ doprowadzono od drogi krajowej.
13 tys. przyznano na drobne remonty
infrastruktury drogowej i oko³o 30 tys.
na obs³ugê dróg. Ponad 7 tys. litów wykorzystano na bie¿¹cy remont trakcji
elektrycznych w Gierwiszkach, Trybañcach, Du¿ych Sa³kach, Kidarañcach.
Rozpoczêto budowê Domu Samodzielnego ¯ycia seniorów. Z us³ug placówki bêdzie mog³o skorzystaæ oko³o 20
osób. Koszta inwestycji stanowi¹ 1 mln
600 tys. litów. W 15 proc. budowê finansuje samorz¹d lokalny, reszta pochodzi z Europejskiego Funduszu Spójnoci. Na koniec 2010 roku wykorzystano 454 tys. litów. Budowa dobiegnie
koñca w 2011 roku. To piêknie, ¿e w
czasach ca³kowitej komercjalizacji pamiêtamy o ludziach s³abszych. W
Domu Samodzielnego ¯ycia stworzymy rodzinn¹ atmosferê i bêdziemy
wiadczyæ niezbêdne us³ugi osobom,
niewymagaj¹cym sta³ej opieki  konkluduje starosta Walery Iwaszko.
Na zasi³ki socjalne wydano ponad
915 tys. litów. Ponad 37 tys. stanowi³y
zapomogi na opa³, o które ubiega³y siê
232 rodziny. Ponad 1000 osób otrzyma-
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Powiêcenie fundamentu Domu Samodzielnego ¯ycia
³o pomoc ¿ywnociow¹, 166 dzieci spo¿ywa nieodp³atne posi³ki w szko³ach.
W planach na najbli¿sze lata, które
powsta³y w oparciu na wyniki konsultacji z mieszkañcami gminy jest budowa
dróg ¿wirowych w Dajnowie, Koniuchach, Ma³ych Sa³kach, Poszkiszkach,
Stasi³ach, ¿wirowanie dróg w Dauciunach, Kalitañcach, Posolczu. Asfaltowanie ulicy w Czu¿ekampiach, drogi w Gierwiszkach. Dobiegnie koñca owietlanie
uliczne we wsiach Dajniszki, Kowalki,
Koniuchy, Karolina, Stasi³y oraz stacji
kolejowej w tej¿e miejscowoci. Wydatki na polepszenie infrastruktury drogowej i owietleniowej maj¹ wiêc byæ pokane. Nowa sieæ kanalizacyjna pojawi
siê w Gierwiszkach, wodoci¹g zostanie
wybudowany we wsi Karolina. Mieszkañcy Trybañc doczekaj¹ remontu sieci
kanalizacyjnych i wodoci¹gowych oraz
nowej oczyszczalni cieków. We wsi
Rudnia zostanie wybudowany most dla
pieszych przez Solczê.  To inwestycje,
które poprawi¹ stopê ¿yciow¹ naszych
ludzi. Jestemy zdeterminowani by zosta³y wykonane  mówi W. Iwaszko.

GMINA DZIEWIENISZKI

Le¿y na powierzchni 207 km kwadratowych. Dwie trzecie terenu zajmuj¹ lasy.
W gminie mieszka 2860 osób. W 2010
roku najwa¿niejsz¹ inwestycj¹ drogow¹
by³a budowa ¿wirowanej drogi do wsi
Kaziule. Koszta budowy  60 tys. litów.
Piêkna praca drogowców, za któr¹ jestemy niezmiernie wdziêczni  powiedzia³a starocina Czes³awa Marcinkiewicz. Bie¿¹ce remonty dróg wykonano
w Jurgielanach i Maciuciach. W 2010
roku nie wykonywano prac remontowych trakcji owietleniowych, poniewa¿

kapitalne kwoty na ten cel by³y przyznawane w poprzednich latach. W ramach realizacji projektu Renowacja placówek owiatowych rejonu solecznickiego rozpoczêto renowacjê Szko³y
redniej im. A. Mickiewicza. £¹czne
koszta projektu 1 mln 424 tys. litów. W
toku realizacji budynek szko³y zostanie
ocieplony, odremontuje siê dach, wymieni siê okna i drzwi.
Niestety bezrobocie daje o sobie
znaæ, dlatego wiele rodzin ubiega³o siê
o pomoc spo³eczn¹  mówi Cz. Marcinkiewicz. Rekompensaty na opa³ przyznano dla 76 emerytów i ponad 100 rodzin. 750 rodzin ubiega³o siê o zasi³ki 
³¹czna kwota przyznana na ten cel stanowi³a w minionym roku ponad 850 tys.
litów. Oko³o 300 dzieci otrzymuje nieodp³atne wy¿ywienie w szko³ach.
W planach na przysz³oæ s¹ dalsze
inwestycje w infrastrukturê drogow¹, a
mianowicie remont nawierzchni w Wie¿akiemiu, £obach, Ramoszkach, Skojwianach, remont drogi ³¹cz¹cej Pajurgielany i P³usty, remont chodnika przy ul.
Gieranioñskiej w Dziewieniszkach oraz
uporz¹dkowanie dojazdu do cmentarza
w Norwiliszkach. Bardzo oczekiwan¹ inwestycj¹ jest rekonstrukcja oczyszczalni cieków i wie¿y cinieñ w Dziewieniszkach i w Urlañcach. Wymaganego
remontu doczekaj¹ siê równie¿ mosty w
Pagajunach, Girdzunach i Kaziulach.

GMINA EJSZYSZKI

Zajmuje powierzchniê 64 km kwadratowych. Miasto Ejszyszki zamieszkuje
blisko 4 000 mieszkañców, okoliczne wsie
( do gminy nale¿y 18)  oko³o 1300 osób.
Jest to druga gmina w rejonie pod wzglêdem liczebnoci mieszkañców.

GOSPODARKA
otrzymaj¹ lepsze owietlenie. Kupcy i
klienci targowiska w Ejszyszkach otrzymaj¹ nowe pawilony targowe. Zaplanowana zosta³a rekonstrukcja parku przy
Placu Majowym, parku przy Gimnazjum
im. S. Rapolionisa, skweru przy Raduñskiej, remont szko³y Sportowej im. A.
Ratkiewicza i innych obiektów.

GMINA KAMIONKA

Zajmuje powierzchniê 54 km kwadratowych. Na tym terenie mieci siê 20 wsi,
zamieszkuje 992 mieszkañców. W opinii
starosty Jana Mi³oszewicza najbardziej
aktualn¹ inwestycj¹ jest inwestycja w
drogi. T³umaczy to du¿¹ iloci¹ kolonii 
chutorów, oddalonych od wiêkszych wsi
i centralnych dróg dojazdowych. W roku
2010 na poprawê infrastruktury drogowej przyznano blisko 50 tys. Za te pieni¹dze zaasfaltowano ulice w Kamionce,
wykonano bie¿¹cy remont dróg ¿wirowych. Infrastruktura owietleniowa przebywa w dobrym stanie. Za nieca³e 3 tys.
litów dokonano remontu linii w centrum
Kamionki. J. Mi³oszewicz cieszy siê, ¿e
powa¿niejsze inwestycje gospodarcze w
gminie zosta³y wykonane w latach poprzednich, przez co jakoæ ¿ycia mieszkañców uleg³a zdecydowanej poprawie.
Wymienia miêdzy innymi renowacjê sieci wodoci¹gowych, zamontowanie hydroforu. Dla ducha mieszkañcy gminy mog¹
korzystaæ z rewitalizowanego centrum
kultury i biblioteki. Dzieci uczêszczaj¹ do
dobrze wyremontowanej szko³y.
O rekompensatê na opa³ ubiega³o siê
70 osób. Kwota przyznana na ten cel
stanowi³a 10 tys. litów. Ponad 270 tys.
litow rozdysponowano z tytu³u zasi³ków
socjalnych. Pomoc ¿ywnociow¹ z funduszy interwencyjnych otrzyma³o 367
rodzin. Wy¿ywienie 46 dzieci w szko³ach
kosztowa³o blisko 30 tys. litów.
Najbardziej oczekiwan¹ i blisk¹ realizacji inwestycj¹ bêdzie odbudowa

FOT. VIOLETA DANOVIÈIENE

Inwestycje w poprawê infrastruktury drogowej stanowi³y w 2010 roku powy¿ej 100 tys. litów. Pieni¹dze te zosta³y
wydane na remont, przebudowê nawierzchni dróg asfaltowych, budowê
chodników. Do u¿ytku oddano most przy
ul. Wileñskiej w Ejszyszkach. Gruntowna renowacja tego obiektu kosztowa³a
ponad 200 tys. litów. Wie Emiliszki,
kosztem 7 tys. litów ma odnowione linie
owietlenia ulicznego. Powy¿ej 1 mln litów zosta³o przyznanych na budowê
wodoci¹gu i kanalizacji na ulicy Zamiejskiej w Ejszyszkach. Projekt jest w trakcie realizacji. Jego zakoñczenie planowane jest na wiosnê 2011 roku. Pocz¹tek
nowego roku szkolnego 2010  2011
wiêtowano w odremontowanych pomieszczeniach oddzia³u Viltis, mieszcz¹cego siê w Gimnazjum im. S. Rapolionisa. Kosztorys tego przedsiêwziêcia
opiewa³ na ponad 1 mln 500 tys. litów.
rodki pochodzi³y z trzech róde³  unijnych, rz¹dowych, samorz¹dowych.
Wydatki w zakresie pomocy spo³ecznej stanowi³y pokan¹ kwotê i objê³y
wszystkie grupy osób potrzebuj¹cych.
Powy¿ej 1 mln 300 tys. stanowi³a kwota
przyznana na zasi³ki socjalne dla mieszkañców gminy. Pomoc z funduszy interwencyjnych otrzyma³o 1998 osób. Powy¿ej 300 dzieci otrzymuje nieodp³atne
wy¿ywienie w szko³ach.
Starosta gminy Tadeusz Zimiñski
wyrazi³ nadziejê, ¿e inwestycje, które
zostan¹ zrealizowane w przysz³oci, zaowocuj¹ nie tylko popraw¹ jakoci ¿ycia
mieszkañców, ale te¿ nowymi miejscami
pracy. W latach 2011  1014 ma dojæ do
skutku rekonstrukcja i asfaltowanie ulic
w Ejszyszkach, dróg dojazdowych do
wsi Matejkany, Tawsiuny i Emiliszki, rekonstrukcja chodników, cie¿ek dla pieszych oraz budowa nowych parkingów
w Ejszyszkach. Mieszkañcy ulic Podmiejskiej, Akacji, Jana Paw³a II i Kocielnej

Ejszyskie przedszkole, renowacja 2010 roku

gmachu starostwa. Czêæ rodków na
ten cel przyzna³a UE, czêciowo koszta
pokryje samorz¹d. Wartoæ tego przedsiêwziêcia  300 tys. litów. W latach 2011
 2014 zamierza siê wybudowaæ przynajmniej czêæ dróg do odleg³ych kolonii, oraz zamontowaæ owietlenie uliczne w ¯e³tunach, Kurmielanach, Aba³ach,
Misztautanach i Bogdziulach. Na terenie gminy jest kilka zbiorników wodnych
 stawy w Kamionce i ¯e³tunach wymagaj¹ oczyszczenia. Koszta tych prac wynios¹ 85 tys. litów.

GMINA TURGIELE

Na terenie gminy turgielskiej jest
ulokowanych 65 wsi, które zamieszkuje
2866 mieszkañców. Najwa¿niejszym wydarzeniem 2010 roku sta³y siê obchody
500-lecia za³o¿enia parafii turgielskiej. Z
bud¿etu samorz¹du solecznickiego z tej
okazji dla parafii zosta³a przekazana pomoc finansowa w wysokoci 25 tys. litów. Pieni¹dze zostan¹ wykorzystane na
dalsz¹ renowacjê wi¹tyni. W zakresie
polityki inwestycyjnej zosta³a przeprowadzona rekonstrukcja linii elektrycznych we wsiach Pasieki i Taboryszki. Odnowiono tak¿e pomieszczenie i ekspozycjê muzeum krajoznawczego w szkole
redniej im. P. K. Brzostowskiego w Turgielach. Na przysz³y rok jest zaplanowana budowa wodoci¹gu we wsiach Ma³okañce oraz Turgiele, remont dachu biblioteki w Pasiekach, budowa nowego
cmentarza w Taboryszkach, urz¹dzenie
owietlenia ulicznego w O¿añcach, Mereczy, Brygidach, Mikniszkach.
W ci¹gu 2010 roku na zasi³ki socjalne dla mieszkañców gminy z bud¿etu rejonowego przyznano ponad
800 tys. litów.

GMINA SOLECZNIKI

2010 rok dla najwiêkszej gminy rejonu up³yn¹³ pod znakiem wielkich inwestycji. W grudniu w Solecznikach zosta³a
oddana do u¿ytku nowa oczyszczalnia
cieków, która zosta³a wybudowana z
wykorzystaniem rodków z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej. Koszta inwestycji stanowi¹ ponad 13 mln litów. Pomimo tego w centrum rejonowym
zosta³a przeprowadzona renowacja
przedszkola Bajka, uporz¹dkowany
teren parku przy pa³acu Wagnerów. Prowadzona jest tak¿e rekonstrukcja parku
miejskiego, stawu miejskiego, trwa rozbudowa miejskiej sieci wodoci¹gów. Inwestycje ogarnê³y nie tylko centrum rejonowe, lecz i tereny gminy. W Ma³ych
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FOT. ANDRZEJ KO£OSOWSKI

GOSPODARKA

Przedszkole Bajka po rewitalizacji
Solecznikach zosta³a zaasfaltowana ulica Szkolna, wybudowany nowy most
przez rzekê Wisiñcza. Na przysz³y rok w
Solecznikach zaplanowana jest rekonstrukcja szpitala oraz litewskiego przedszkola Viturelis.
W ci¹gu 2010 roku na zasi³ki socjalne dla mieszkañców gminy z bud¿etu
rejonowego zosta³o przeznaczonych
ponad 1700 tys. litów.

GMINA POSZKI

Wspólnota wiejska w Poszkach w
ramach realizacji Strategii rozwoju terenów wiejskich rejonu solecznickiego z³o¿y³a dwa wnioski do europejskiego programu Leader. Poszkonianie zamierzaj¹
pozyskaæ 150 tys. litów, któr¹ chc¹ przeznaczyæ na nabycie komputerów do siedziby swojej wspólnoty oraz remont budynku poszkoñskiej biblioteki. W przypadku zaakceptowania wniosków, bêd¹ to ju¿
kolejno drugi i trzeci projekt europejski zrealizowany przez mieszkañców. Przed dwoma laty kosztem rodków programowych
Leader wspólnota zbudowa³a strefê rekreacyjn¹ nad brzegiem miejscowego
stawu. Kosztem bud¿etu rejonowego w
bie¿¹cym roku we wsi Podwarañce prowadzono prace remontowe wodoci¹gu.
Na 2011 rok zaplanowane jest rozpoczêcie prac zwi¹zanych z budow¹
oczyszczalni cieków w samych Poszkach. W ramach realizacji polityki socjalnej przez samorz¹d solecznicki mieszkañcy gminy otrzymali pomoc finansow¹
na ogóln¹ kwotê 351 600 litów.

GMINA PODBORZE

W 2010 roku w wielu wsiach gminy
podborskiej ulice otrzyma³y nie tylko
nazwy, ale i nowy wygl¹d. Remont nawierzchni zosta³ przeprowadzony m.in.
w Podborzu, Wa³akowiczach i Porzeszkowszczynie. Polepszenie stanu dróg
i ulic poch³onê³o najwiêksze kwoty. Pra-
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wie 350 rolników, dzia³aj¹cych na terenie gminy, otrzyma³o w 2010 roku za
swoj¹ pracê na roli bezporednie wyp³aty z bud¿etu Unii Europejskiej. W
2011roku planuje siê pozyskanie z europejskiego programu Leader 1 mln litów pomocy finansowej, która bêdzie
wykorzystana na budowê oczyszczalni
cieków w Podborzu.
W bie¿¹cym roku szkolnym we wsi
Tietiañce na probê mieszkañców zosta³a
utworzona grupa przygotowawcza z polskim jêzykiem nauczania. Do nauki w szkole
przygotowuje siê siedmioro dzieci.
W 2010 roku zasi³ki socjalne z bud¿etu rejonu solecznickiego na ogóln¹
kwotê 243 tys. litów otrzyma³o 1120
mieszkañców gminy.

GMINA KOLENIKI

Rêkoma uczniów Zespo³u Szkó³ Budowlanych im. ¯o³nierzy Armii Krajowej w Olsztynie latem br. w Szkole redniej im. L. Narbutta w Kolenikach zosta³ wyremontowany jeden z korytarzy
szkolnych. W ramach umowy pomiêdzy placówkami m³odzie¿ szkolna z
Olsztyna odby³a praktyki w kolenickiej szkole. Wszystkie materia³y budowlane szko³a otrzyma³a w darze od swoich partnerów w Polsce. Kosztorys prac
budowlanych, który nie kosztowa³ placówkê ani centa, zosta³ oszacowany na
oko³o 130 tysiêcy litów.
W 2011 roku mieszkañcy Kolenik
spodziewaj¹ siê budowy systemu kanalizacyjnego.
W ci¹gu roku pomoc finansow¹ w
postaci zasi³ku socjalnego, na ogóln¹
kwotê 710 tys. litów, otrzyma³o 3142
mieszkañców gminy.

GMINA JASZUNY

Najwiêksz¹ inwestycj¹ gospodarcz¹
2010 roku by³a niew¹tpliwie renowacja Jaszuñskiej Szko³y redniej im. M. Baliñskie-

go. Kwota, przyznana na ten cel, opiewa³a
na 4 mln litów. Ze rodków pochodz¹cych
z bud¿etu samorz¹du, funduszy strukturalnych UE i Stowarzyszenia Wspólnota
Polska dokonano rekonstrukcji budynku,
odremontowano pomieszczenia, wymieniono instalacjê elektryczn¹, system wodoci¹gowy. Na remont dróg ¿wirowych i gruntowych wydano 20 tys. litów. Kontynuowano prace renowacji urz¹dzeñ owietleniowych. Zakoñczono I etap remontu mostu
dla pieszych przez Mereczankê w Jaszunach. 50 tys. litów kosztowa³o zamontowanie urz¹dzenia systemu hydroforowego wie¿y wodoci¹gowej.
Na zasi³ki socjalne dla mieszkañców
przyznano blisko 1 mln 100 tys. litów.
Ponad 2000 osób skorzysta³o z pomocy
¿ywnociowej z funduszów interwencyjnych. Bezp³atne wy¿ywienie w szko³ach
otrzymuje 296 dzieci. Dla 315 uczniów
nabyto przybory szkolne.
W planach na najbli¿sz¹ przysz³oæ
jest asfaltowanie nawierzchni ulic w miasteczku, zaprowadzenie owietlenia
ulicznego w Bujkach, Dajnowie i Wakaryszkach. W 2011 roku zamierza siê rozpocz¹æ renowacjê oczyszczalni cieków
w Jaszunach.
W 2010 roku zosta³y z³o¿one trzy wnioski do Programu Leader. W ten sposób
planuje siê pozyskaæ rodki na budowê
wodoci¹gu w Kiejdziach, kortu tenisowego w Jaszunach oraz budowê i remont
chodnika przy ul. Nowej w Jaszunach.

GMINA DAJNOWA

Grupa dzia³ania lokalnego Leader
z³o¿y³a dwa wnioski. Pieni¹dze pozyskane z tego tytu³u zostan¹ wykorzystane na renowacjê budynku starostwa
w Dajnowie i remont oczyszczalni cieków. W latach 2011  2012 planuje siê
zaasfaltowaæ ulicê Kwiatow¹ i Now¹.
Nowa asfaltowa nawierzchnia pojawi
siê na drodze od Dajnowy do Lubkiszek. W tym¿e okresie owietlenie uliczne zostanie zamontowane w Jurszyszkach, U¿uk³añcach i Lubkiszkach.
Przedszkole w Dajnowie dostanie wyremontowany dach.
Pomoc socjalna dla mieszkañców
gminy w 2010 roku stanowi³a ponad 300
tys. litów. Blisko 500 rodzin otrzyma³o
paczki ¿ywnociowe z zasobów interwencyjnych. 16,5 tys. litów wydano na
zakup przyborów szkolnych dla dzieci.
Z nowego wyposa¿enia cieszy³o siê
ponad 100 uczniów.
Bo¿ena Lenkiewicz
Andrzej Ko³osowski

AKTUALIA
W grudniu Polacy Wileñszczyzny stoczyli prawdziw¹ walkê w obronie swego prawa do
nauki w jêzyku ojczystym. 13 grudnia przed Urzêdem Prezydenta w Wilnie odby³ siê wiec
w obronie polskiego szkolnictwa na Litwie. Du¿e poparcie dla naszej sprawy wykazali
rodacy w Polsce.

Wilno  Warszawa wspólna sprawa!
Pod ambasad¹ Republiki Litewskiej w Warszawie (11 oraz
16 grudnia) odby³y siê protesty
pr zeciwko nowej ustawie o
szkolnictwie, któr¹ zamierza³
przyj¹æ Sejm.

N

owelizacja ustawy o owia
cie, któr¹ zamierza³ uchwaliæ litewski Sejm, spowodowa³aby
zmniejszenie liczby polskich szkól o
po³owê.
Demonstranci pojawili siê przed
ambasad¹ z transparentami i skandowali: Nie  dla zamykania polskich szkó³ na Litwie!, Nie  dla
litewskiego szowinizmu! i
Jêzyk polski w polskich
szko³ach!. Organizatorem
protestu by³a Federacja Organizacji Kresowych.
 Federacja zajmuje siê
przede wszystkim obron¹ interesów Polaków na Litwie.
Nie zajmujemy siê tak¹ pomoc¹ jak na przyk³ad dostarczanie ksi¹¿ek czy ¿ywnoci,
ale interweniujemy we w³adzach polskich w Senacie,
Sejmie i innych instytucjach pañstwowych  mówi Adam Chajewski, sekretarz FOK.
Przedstawiciele Federacji Organizacji Kresowych z³o¿yli list protestacyjny do w³adz litewskich, w którym wyrazili swoje zaniepokojenie
obecn¹ sytuacj¹ owiaty.
Wspó³pracownik federacji Aleksander Szycht powiedzia³, ¿e konsekwencj¹ przyjêcia nowelizacji ustawy na Litwie bêdzie wyk³adanie w
polskich szko³ach przedmiotów w
jêzyku litewskim.
 Wywiera siê tak¿e nacisk na
polsk¹ mniejszoæ narodow¹, ¿eby
nie posy³ali swoich dzieci do tamtejszych szkó³. Ma to niby zapewniæ ich
podopiecznym lepszy start. To jest

ewidentna dyskryminacja  podkrela Aleksander Szycht.
Podczas drugiej pikiety, wrêczono list otwarty do w³adz litewskich,
podpisany przez dwadziecia polskich organizacji pozarz¹dowych.
Na konferencji prasowej zorganizowanej jeszcze przed pojawieniem
siê informacji, ¿e Sejm Litwy nie bêdzie g³osowa³ nowelizacji, Marek
Borowski, szef Komisji £¹cznoci z
Polakami za Granic¹, powiedzia³, ¿e
ustawa ta bêdzie nieæ za sob¹ powa¿ne negatywne konsekwencje.
 Jeli litewski Sejm uchwali nieprzychyln¹ dla mniejszoci narodowych, w tym dla Polaków, nowelizacjê ustawy o owiacie, to polski Sejm
powinien zareagowaæ i przyj¹æ rezo-

lucjê w tej sprawie  uwa¿a Borowski.  Konsekwencje absolutnie
sprzeczne z Konwencj¹ o mniejszociach narodowych, z polityk¹, jak¹
tak¿e rz¹d polski prowadzi w stosunku do mniejszoci narodowych w
Polsce, ze wszystkimi standardami.
W nawi¹zaniu do umowy partnerskiej miast Wilna i Warszawy, Radzie
Miasta Sto³ecznego Warszawy przed³o¿ono projekt stanowiska w tej sprawie, kierowanego do Rady Miasta
Wilna. Pikieta protestacyjna odby³a
siê równie¿ przed Konsulatem Honorowym Republiki Litewskiej w
Gdañsku. Organizatorami tej akcji
by³y: Federacja Organizacji Kresowych, Stowarzyszenie Memoriae Fidelis oraz Fundacja Wileñszczyzna.
Zdaniem organizatorów protestu
zmiany w ustawie o owiacie ³ami¹
postanowienia Traktatu miêdzy Republik¹ Litewsk¹ a Rzecz¹pospolit¹
o przyjaznych stosunkach i dobros¹siedzkiej wspó³pracy oraz zapisy Konwencji Ramowej Rady Europy o
Ochronie Mniejszoci Narodowych.
Katarzyna Biersztañska
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PODSUMOWANIE  WYDARZE
STYCZEÑ

4 By³y mer rejonu solecznickiego,

pose³ na Sejm Leonard Talmont zdoby³ tytu³
Polaka Roku 2009 w tradycyjnym plebiscycie czytelników Kuriera Wileñskiego.
G³osy odda³y na niego 3124 osoby.
4 Dom Polski w Ejszyszkach obchodzi³ 10-lecie dzia³alnoci. Placówka mieci siê w centrum miasteczka w kamieniczce wyremontowanej ze rodków przyznanych przez Pañstwo Polskie. Jest organizatorem ró¿nych imprez kulturalnych,
w tym tradycyjnych, takich jak Kaziuki
czy Festyn z okazji Dnia Dziecka, wystaw, koncertów, imprez okolicznociowych oraz integracyjnych.

ra odby³a siê w Bujwidzach. W gronie 11
laureatów znalaz³a siê równie¿ Barbara Waskiewicz z gimnazjum w Ejszyszkach.

KWIECIEÑ

4 Mieszkañcy rejonu solecznickiego po-

gr¹¿yli siê w ¿a³obie po mierci prezydenta RP
Lecha Kaczyñskiego, pierwszej damy i osób,
które towarzyszy³y mu w drodze na uroczystoci w Katyniu. Na placu przed samorz¹dem
zosta³a odprawiona msza wiêta w intencji ofiar
katastrofy lotniczej pod Smoleñskiem. Wziê³y
w niej udzia³ setki mieszkañców Solecznik.
Msze ¿a³obne odprawiono we wszystkich
zak¹tkach rejonu.
4 W Ejszyszkach i Solecznikach od-

LUTY

4 W ci¹gu ca³ego miesi¹ca w kocio-

³ach rejonu by³y odprawiane msze dziêkczynne z okazji og³oszenia przez Radê samorz¹du w dniu 29 grudnia 2009 r. Aktu
Intronizacji Chrystusa Króla w rejonie solecznickim.
4 W Szkole Sztuk Piêknych im. S.
Moniuszki w Solecznikach i Szkole Podstawowej w Ma³ych Solecznikach odby³y siê warsztaty muzyczne dla wychowanków szkó³ muzycznych z Solecznik,

Ejszyszek, Jaszun i Jeleniewa. Warsztaty
odby³y siê w ramach miêdzynarodowego
projektu Tradycja i kultura nie zna granic, finansowanego z Funduszu Ma³ych
Projektów S¹siedzi w dzia³aniu w ramach Programu Wspó³pracy Transgranicznej Litwa  Polska 2007-2013.

Rudnikach, podczas której powiêcony
zosta³ herb i sztandar Bia³ej Waki. Po po³udniu odby³a siê impreza plenerowa: koncert z udzia³em gospodarzy i goci, wystawa prezentuj¹ca historiê miasteczka,
atrakcje dla dzieci, loty balonem, a na zakoñczenie  pokaz sztucznych ogni.
4 W ci¹gu ca³ego miesi¹ca w rejonie
solecznickim odbywa³a siê zbiórka pieniêdzy na rzecz akcji Wileñszczyzna  powodzianom. Zgodnie z uchwa³¹ Rady samorz¹du z Funduszu Dyrektora administracji
dla powodzian w Polsce zosta³o wyasygnowanych 10 tys. litów. Pieni¹dze zbierano w
administracji samorz¹du: urzêdnicy zebrali
blisko 3 tys. litów, jak równie¿ w starostwach, parafiach i ko³ach ZPL.
4 W miejscowoci Stacja Jaszuny
przy odbudowanej staraniem lokalnej spo³ecznoci kaplicy po raz pierwszy po wieloletniej przerwie odby³ siê odpust w. Antoniego. Po mszy wiêtej odczytany zosta³

by³y siê uroczystoci upamiêtniaj¹ce 70-lecie tragedii katyñskiej.

MAJ

4 Liczna grupa mieszkañców rejonu so-

lecznickiego, przedstawicieli samorz¹du oraz
organizacji spo³ecznych wziê³a udzia³ w wileñskich obchodach Dnia Polonii i Polaków
Za Granic¹. Blisko piêæ tysiêcy Polaków
uczestniczy³o we mszy wiêtej przed o³tarzem Matki Boskiej Ostrobramskiej. Modlitwê w intencji Polaków poprzedzi³o sk³adanie kwiatów przy mauzoleum marsza³ka Józefa Pi³sudskiego na cmentarzu na Rossie.
4 Odby³ siê XV Festyn Pieñ znad
Solczy. W ci¹gu dwóch dni trwa³ kiermasz

Akt Odbudowy i powiêcenia kaplicy, który nastêpnie zosta³ w³o¿ony do kapsu³y,
wmontowanej pod coko³em kaplicy.
4 Zakoñczy³a siê restauracja XVIIIwiecznej kapliczki przy wjedzie do Solecznik. Kaplica wzniesiona wg projektu
Wawczyñca Gucewicza zosta³a odnowiona z inicjatywy i bud¿etu samorz¹du.

LIPIEC

4 Solczanie aktywnie uczestniczyli

w Rodzinnym Zlocie Turystycznym
AWPL - ZPL w miejscowoci Bieliszki
nad jeziorem Owie.

MARZEC

4 El¿bieta Aleksandrowicz ze szko-

³y redniej im. M. Baliñskiego w Jaszunach zajê³a drugie miejsce na XXI Olimpiadzie Literatury i Jêzyka Polskiego, któ-

twórców ludowych z Litwy, Polski i Bia³orusi, warsztaty rêkodzie³a i koncerty, zarówno zespo³ów folklorystycznych i muzyki klasycznej w wykonaniu Filharmonii
Kameralnej im. W. Lutos³awskiego z £om¿y
oraz m³odzie¿y ze szkó³ muzycznych z rejonu solecznickiego i gminy Jeleniewo.

CZERWIEC

4 W Bia³ej Wace odby³y siê uroczy-

stoci z okazji 60-lecia miasteczka. Obchody zainaugurowa³a msza w. w kociele w
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4 W Solecznickim Centrum Kultury
i Centrum Kultury w Gierwiszkach odby³a
siê Letnia Szko³a Artystyczna, któr¹ prowadzi³a malarka z Gdañska Anna Szpadziñska-Koss. W zajêciach uczestniczy³o oko³o
50 dzieci w ró¿nym wieku. Na zakoñczenie
odby³ siê wernisa¿ prac uczestników.
4 W Ma³ych Solecznikach odby³ siê

WYDARZENIA

ZENIA 2010 ROKU W PIGU£CE
miêdzynarodowy obóz z udzia³em m³odzie¿y szkolnej z rejonu solecznickiego, z powiatu wolsztyñskiego (Polska) oraz z samorz¹du Dahme-Spreewald (Niemcy). M³odzie¿ z
trzech krajów uczestniczy³a w warsztatach,
spotkaniach integracyjnych, zwiedza³a. Na
imprezê koñcow¹ przybyli starostowie powiatu wolsztyñskiego Ryszard Kurp i powiatu Dahme Spreewald Stephan Loge.
4 Solecznicki samorz¹d pozyska³ na
w³asnoæ 13 ha ziemi w Paw³owie z ruinami pa³acu P.K. Brzostowskiego, za³o¿yciela Rzeczypospolitej Paw³owskiej.

SIERPIEÑ

4 W Turgielach odby³o siê wiêto

Matki Boskiej Zielnej  uroczysta msza
w. w kociele pw. Wniebowst¹pienia
NMP oraz festyn.
4 14 artystów  malarzy z Litwy,
Polski, Bia³orusi i Ukrainy uczestniczy³o
w Miêdzynarodowym Plenerze Artystycznym Malarska ciana wschodnia.
By³o to ju¿ czwarte spotkanie artystów
na ziemi solecznickiej, organizowane
przez Centrum Kultury przy wsparciu
samorz¹du rejonowego, Senatu RP, Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie i
Wspólnoty Polskiej.

WRZESIEÑ

4 3824 uczniów przysz³o 1 wrze-

nia do szkó³ rejonu solecznickiego. Pracuje tu 550 nauczycieli. Nowy rok szkol-

ny rozpocz¹³ siê dla 280 pierwszaków
mieszkaj¹cych w rejonie solecznickim.
4 Odby³y siê Do¿ynki - najwiêksze, najwa¿niejsze wiêto rejonowe. Na
stadionie gimnazjum im. niadeckiego w
Solecznikach rozmieci³y siê zagrody 13
gmin. Podczas wiêta plonów og³oszeni zostali najlepsi rolnicy rejonu. I miejsce zdobyli pañstwo Grzegorz i Danuta Zuzo z Ejszyszek. Zosta³y podsumowane konkursy Naj³adniejsza zagroda, Naj³adniejsze stoisko, Naj³adniejszy wieniec.
4 W rejonie solecznickim przebywa³a rz¹dowa delegacja na czele z premierem
Andriusem Kubiliusem. Szef rz¹du oraz towarzysz¹cy mu ministrowie finansów, gospodarki, owiaty i nauki, rolnictwa odwie-

dzili Jaszuny, gimnazja im. niadeckiego i
Tysi¹clecia w Solecznikach. Nastêpnie w samorz¹dzie odby³o siê kilkugodzinne spotkanie z w³adzami rejonu, radnymi, administracj¹
samorz¹du oraz mieszkañcami, podczas którego poruszone zosta³y takie tematy jak
owiata i rozwój gospodarczy.
4 Studenci dzia³aj¹cej w Solecznikach
od padziernika 2009 r. Polskiej Akademii
Teatru Niezale¿nego na Litwie przedstawili
w Solecznikach, Ejszyszkach i Wilnie debiutancki spektakl pt. Spowied wg Jana
Wilkowskiego.

4 Z okazji 20-lecia Stowarzyszenia
Nauczycieli Szkó³ Polskich na Litwie Macierz Szkolna grupa zas³u¿onych pedagogów zosta³a uhonorowana dyplomami.
Stanis³awa Rodziewicz, nauczycielka jêzyka polskiego z 27-letnim sta¿em pracy,
Elwira Uczkuronis, nauczycielka metodyk
muzyki i Irena Urbanowicz, nauczycielka, która powiêci³a pracy pedagogicznej
54 lata, zosta³y nagrodzone Medalem
Komisji Edukacji Narodowej.

PADZIERNIK

otwarcie biura Ko³a Zwi¹zku Polaków na
Litwie. Biuro zosta³o urz¹dzone w jednym z
pomieszczeñ miejscowej szko³y. Solecznicki oddzia³ ZPL wykona³ w jednej z wolnych
klas remont, sala zosta³a odpowiednio umeblowana, wyposa¿ona w sprzêt.
4 W Kolenikach ods³oniêty zosta³
pomnik papie¿a Jana Paw³a II.
Pos¹g zosta³ wzniesiony z inicjatywy
parafian i ksiêdza, na podstawie zdjêcia
papie¿a z jego II pielgrzymki do Polski.
4 W Domu Kultury Polskiej w Wilnie odby³o siê rozstrzygniêcie XVI konkursu Najlepsza szko³a, najlepszy nauczyciel. Tytu³ laureatki konkursu drugi
rok z rzêdu zdoby³a Szko³a rednia im. E.
Orzeszkowej w Bia³ej Wace.
4 W Ratuszu Wileñskim otwarta zo-

4 W solecznickim samorz¹dzie odby³a

siê konferencja pedagogiczna pt. Szko³a w
rodowisku wielokulturowym. W obradach
udzia³ wziêli pedagodzy pracuj¹cy w szko³ach rejonu. Gociem konferencji by³ prezes
Stowarzyszenia Wspólnota Polska Longin Komo³owski.
4 W Jaszunach odby³y siê Spotkania
u Baliñskich, cykl imprez nawi¹zuj¹cych
do bogatej przesz³oci tej miejscowoci. Jednym z wydarzeñ by³ koncert jubileuszowy
zespo³u pieni i tañca Znad Mereczanki,
który obchodzi³ w tym roku 15-lecie dzia³alnoci.
4 Butrymañska szko³a rednia im. Anny
Krepsztul obchodzi³a 100 -lecie za³o¿enia.
Na wiêto przybyli zarówno obecni i byli
uczniowie oraz nauczyciele. Jubileusz szko³y by³ doskona³¹ okazj¹ podziêkowania zas³u¿onym nauczycielom. W gronie nagrodzonych znaleli siê Stanis³aw Mikonis, Zofia
Zujewicz, Maria £adziato, Stanis³awa Rurys, Anna Szumska.
4 Parafia solecznicka obchodzi³a jubileusz 600-lecia. Uroczystociom przewodzi³ JE ksi¹dz biskup Audrys Juozas Baèkis.
Po zakoñczeniu nabo¿eñstwa ks. biskup powiêci³ tablicê pami¹tkow¹ ufundowan¹ przez
parafian, ksiê¿y i w³adze rejonu jako znak
wdziêcznoci za 600 lat parafii.

LISTOPAD

4 W Jurgielanach odby³o siê uroczyste

sta³a wystawa fotograficzna Rejon solecznicki  dzieje, ziemia i ludzie, autorstwa Jerzego Karpowicza.

GRUDZIEÑ

4 40-osobowa grupa uczniów i na-

4 Dom Dziecka w Solecznikach obchodzi³ 15-lecie dzia³alnoci. Z okazji jubileuszu wychowankowie placówki wspólnie
z uczniami szko³y sztuk piêknych im. S.
Moniuszki przygotowali teatralizowane
przedstawienie.

uczycieli Butrymañskiej Szko³y redniej
im. A. Krepsztul w ramach projektu Pamiêæ dosyca serce, a serce odnawia pamiêæ
odwiedzi³a Smoleñsk i Katyñ, sk³adaj¹c
ho³d zamordowanym w Katyniu oficerom
i ofiarom katastrofy lotniczej w kwietniu
2010 r. Wyjazd sfinansowa³a Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie.
4 W wielu miejscowociach rejonu
odby³y siê spotkania op³atkowe, wieczory kolêdowe z udzia³em mieszkañców, lokalnych dzia³aczy i w³adz rejonu.
Opr. Barbara Sosno
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SYLWETKA
D³ugie zimowe wieczory sprzyjaj¹ spêdzaniu czasu w gronie interesuj¹cych biesiadników. Jest to doskona³y czas na wspomnienia, zw³aszcza je¿eli ma siê za sob¹ d³ugie
¿ycie, pe³ne wydarzeñ radosnych, smutnych, czasami tragicznych. Pewien grudniowy wieczór spêdzi³am w Widrañcach, nieopodal Taboryszek, w gocinie u pañstwa Reginy i
Stanis³awa Wierciñskich, którzy obchodzili 70. rocznicê po¿ycia ma³¿eñskiego. Wys³ucha³am autentycznej, wspania³ej historii ¿ycia tej pary.

Nie ka¿dy kamieñ woda dr¹¿y
Tak dostojnego Jubileuszu
po¿ycia ma³¿eñskiego nie odnotowa³y jeszcze kroniki rejonu. Pañstwo Regina (91 lat) i
Stanis³aw (96 lat) Wierciñscy
przysiêgê ma³¿eñsk¹ z³o¿yli w
listopadzie 1940 roku w kociele w Taboryszkach. W roku
bie¿¹cym obchodzili Kamienn¹
rocznicê lubu.

P

ani Regina ( z domu Sadowska)
pochodzi z Taboryszek. W wieku 4 lat straci³a ojca. By³a najm³odsz¹
z licznego rodzeñstwa. Jej wychowania, by ul¿yæ matce, podjê³a siê wiêc
ciotka. Nie by³o du¿ego dostatku, ale
te¿ nie by³o wielkiej biedy. Drobnoszlachecka rodzina radzi³a sobie na miarê potrzeb onych czasów. Do obowi¹zków Reginy nale¿a³o miêdzy innymi pasanie krów. W takiej w³anie
okolicznoci pozna³a Stanis³awa.
Oczywicie nie by³o wówczas ¿adnej mowy o o¿enku, czy choæby mi³oci. Byli po prostu dzieæmi.
Pan Stanis³aw pochodzi z Widrañc. Rodzina Wierciñskich by³a
uwa¿ana za zamo¿n¹, bowiem miar¹
dostatku by³y posiadane grunta. Tak¿e Stanis³aw w wieku m³odzieñczym
zosta³ bez ojca, co zmusi³o go do
przedwczesnego przejêcia obowi¹zków doros³ego mê¿czyzny. Rodzina
utrzymywa³a siê z dzier¿awy gruntów i gospodarki.
Dzieciêca przyjañ Reginy i Stanis³awa przekszta³ci³a siê w mi³oæ,
gdy oboje uczestniczyli w przedstawieniu szkolnego teatru i zagrali w
nim zakochan¹ parê.
Temu poca³unkowi scenicznemu zawdziêczam iskrê, z której zrodzi³a siê mi³oæ na d³ugie, d³ugie lata,
 mówi z umiechem pan Stanis³aw.
 Przed tym, ni¿ stan¹æ na lub-
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nym kobiercu, zada³am sobie pytanie: Czasy s¹ niespokojne. Czy
przyjmê go okaleczonego? Bez rêki?
Bez nogi?. Po krótkim namyle zdecydowanie odpowiedzia³am: Tak!.
Ta odpowied by³a dla mnie miernikiem mi³oci do Stanis³awa. Ta odpowied pad³a te¿ w kociele podczas lubu,  dodaje pani Regina.
M³ode ma³¿eñstwo zamieszka³o
w Widrañcach w domu rodziny
Wierciñskich. Wydarzenia geopolityczne, które siê rozgrywa³y w tych
latach na Wileñszczynie nie sprzyja³y spokojnemu ¿yciu i planowaniu
rodziny. Po wcieleniu Wileñszczyzny
do Litwy i proklamowania w³adzy
sowieckiej natychmiast przyst¹piono do kolektywizacji rolnictwa i nacjonalizacji przemys³u.  Po zaprowadzeniu ko³chozów wyw³aszczono
wszystko co posiadalimy. Najbardziej zaskakuj¹cym by³o jednak to,
jak szybko zmieni³a siê mentalnoæ
naszych ludzi. Nigdy nie dalimy
rady pogodziæ siê z lenistwem, cwaniactwem, sprzedawczykowoci¹.
Zapewne dlatego czeka³ w naszym
¿yciu straszliwy dramat roz³¹ki, któ-

ry nam zgotowa³ nowy ustrój 
wspominaj¹ Regina i Stanis³aw.
Nastêpnie by³a okupacja hitlerowska. Pan Stanis³aw walczy³ w
szeregach AK, czego mu sowieci nie
wybaczyli.
Ale przed roz³¹k¹ w rodzinie
Wierciñskich zaczê³y pojawiaæ siê
dzieci. Pierwszy syn Jan urodzi³ siê
w 1941 roku. Nastêpnie, w 1943
roku na wiat przyszed³ Franciszek,
w 1945 roku  Zygmunt. W 1949
roku urodzi³a siê najm³odsza córka
pañstwa Wierciñskich  Stanis³awa.
Dziecko ujrza³o wiat w bodaj¿e najbardziej dramatycznym okresie rodziny. Na pocz¹tku wrzenia Stanis³aw Wierciñski zosta³ aresztowany
na podstawie donosu i zes³any do
³agru jako wróg narodu na 10 lat
pozbawienia wolnoci.
 Nic mnie tak w moim ¿yciu nie
zrazi³o i nie przerazi³o: ani to, ¿e zabrano nam ca³y dorobek, ani to, ¿e
prze¿ylimy wiele chwil zgrozy i biedy. Areszt mê¿a oznacza³ gwa³town¹
odmianê tego wszystkiego, co ¿emy
zdo³ali utrwaliæ. By³am w siódmym
miesi¹cu ci¹¿y z córk¹. Nie wiem

SYLWETKA
jak to prze¿y³am. Najwidoczniej Bóg
da³ mi si³y ze wzglêdu na dzieci, 
mówi pani Regina.
Sylwestra 1950 roku pan Stanis³aw powita³ ju¿ w ³agrze pod Int¹
nieopodal Workuty. Jako wiêzieñ
polityczny móg³ wybieraæ miêdzy
prac¹ w kopalni wêgla, b¹d innymi
robotami przymusowymi. Wybra³
kopalniê, poniewa¿ jeden dzieñ pod
ziemi¹ zaliczano jako trzy dni kary.
Dwa razy do roku mia³ prawo pisaæ
i otrzymywaæ listy od rodziny. ¯ona
tymczasem pracowa³a w ko³chozie,
by móc utrzymaæ czwórkê dzieci.
Po mierci Józefa Stalina w 1953
roku miejsca zes³ania odwiedza³a specjalna komisja. Jej cz³onkowie na
nowo rozpatrywali sprawy karne.
Niektóre wyroki zosta³y z³agodzone,
niektóre anulowane. W tym czasie
Stanis³aw Wierciñski otrzyma³ zwolnienie warunkowe z ³agru z obowi¹zkiem meldunku na komendzie raz na
miesi¹c. W 1954 roku pani Regina po
raz pierwszy, za zgod¹ matki mê¿a,
która pomaga³a wychowywaæ dzieci,
pojecha³a do Inty na widzenie. Piêciodniowa podró¿ poci¹giem, któr¹ przeby³a, by³a niczym w porównaniu z wieloletni¹ roz³¹k¹. Od pierwszego spotkania jedzi³a do niego kilkakrotnie, a¿
w lipcu 1956 roku Stanis³aw Wierciñski zosta³ uniewinniony. Za namow¹
pani Reginy odwiedzi³ ojczyste strony.
To, co zasta³ wprawi³o go w wielkie
zak³opotanie i smutek. Ko³chozowa
nêdza nie pozwoli³aby ma³¿eñstwu na
realizacjê najwa¿niejszego planu
¿ycia. Obydwoje chcieli, by dzieci
zdoby³y wykszta³cenie. W zwi¹zku z
tym na rodzinnej naradzie podjêto
decyzjê pozostania w g³êbi Rosji.
 Nie by³a to ³atwa decyzja
zw³aszcza, ¿e starszy syn Jan pozostawa³ na Litwie. By³ ju¿ m³odym
cz³owiekiem. Studiowa³ w szkole
pedagogicznej w Wilnie. Trójka m³odszych dzieci pojecha³a z nami, ale
stale martwilimy siê o starszego 
mówi¹ seniorzy Wierciñscy.
Pan Stanis³aw powróci³ do pracy w kopalni, ale ju¿ na umowê. Pani
Regina dorabia³a jako krawcowa.
Tak siê z³o¿y³o, ¿e pobyt na obczy-

nie potrwa³ d³ugie 20 lat. W tym okresie wszystkie dzieci zdoby³y wy¿sze
wykszta³cenie. Jan jest nauczycielem fizyki w Szkole redniej w Turgielach, Franciszek ukoñczy³ studia
w Instytucie Naftowym w Rosji,
Zygmunt ma wykszta³cenie rolnicze.
Najm³odsza siostra Stanis³awa zdoby³a studia matematyczne na Uniwersytecie w Kaliningradzie. Rodzina Wierciñskich zjednoczy³a siê ponownie w 1970 roku, po powrocie
na Litwê. Dzisiaj nie rozstaj¹ siê na
d³ugo. Jan, Franciszek, Zygmunt i
Stanis³awa maj¹ swoje w³asne rodziny, dziêki czemu Stanis³aw i Regina s¹ siedmiokrotnie dziadkami i
siedmiokrotnie pradziadkami.
Pañstwo Wierciñscy - seniorowie
mieszkaj¹ w swym domku w Widrañcach sami. Dzieci, wnukowie i
prawnukowie nie daj¹ im siê nudziæ
swymi czêstymi najazdami.
 Dziêki Bogu rodzice s¹ w dobrej kondycji fizycznej, ca³kowicie
sprawni i samowystarczalni. Jeszcze
w ubieg³ym roku mama sama zrobi³a
sobie grz¹dki by wysadziæ warzywa.
Lubi grzebaæ w ziemi. A poniewa¿ do
dzi potrafi to robiæ, wiêc siê nie sprzeciwiamy,  mówi syn Jan, który wraz
z ¿on¹ odwiedzi³ akurat rodziców.
 Gdyby mama mia³a wy¿sze
wykszta³cenie nie w¹tpiê, ¿e potrafi³aby byæ ministrem,  wtóruje mu

¿ona.  Do dzi trzyma wodze w
swoim rêku. Potrafi wszystko u³o¿yæ i zaplanowaæ tak jak ula³. Bardzo czêsto siêgamy po jej radê.
W opinii pana Jana ojciec by³ dla
dzieci autorytetem moralnym. By³
dobrym Polakiem i wychowa³ dzieci
na dobrych Polaków.
Warto odnotowaæ, ¿e pan Stanis³aw ¿ywo interesuje siê polityk¹.
Zamierza wraz z ¿on¹ uczestniczyæ
w wyborach samorz¹dowych. Chyba nie powinna mnie pani pytaæ, na
jak¹ partiê bêdê g³osowaæ?  pó³
¿artem, pó³ serio mówi.
Rozmowa z szanownymi Jubilatami to temat  rzeka. Pod koniec
ujawniaj¹ jednak tajemnicê szczêliwego ma³¿eñstwa. Ich zdaniem najwa¿niejsz¹ wartoci¹ powinna byæ
rodzina  wówczas da siê j¹ zachowaæ na d³ugie lata. Przyznaj¹, ¿e nigdy nie by³o ró¿nicy zdañ w sprawach
zasadniczych. Drobne spory, które
czasami wynika³y potrafili wygasiæ
kompromisem.  ¯yæ sprawiedliwie,
zgodnie z sumieniem i umieæ wybaczyæ  to wszystko pomog³o przetrwaæ dramaty i wyrzeczenia. Umiejêtnoci tego chcielibymy ¿yczyæ
wszystkim ma³¿eñstwom  powiedzieli na zakoñczenie spotkania pañstwo Regina i Stanis³aw Wierciñscy.
Bo¿ena Lenkiewicz
Fot. Andrzej Ko³osowski

Grudzieñ 2010

Soleczniki

11

RELIGIA
Na prze³omie grudnia i stycznia jestemy uczestnikami wa¿nych wydarzeñ w Kociele.

Przychodzi Bóg do cz³owieka...
Dwudziestego pi¹tego grudnia obchodzimy uroczystoæ Narodzenia Pañskiego, natomiast
na pocz¹tku ka¿dego roku - 6
stycznia, Koció³ obchodzi Uroczystoæ Objawienia Pañskiego,
w tradycji ludowej powszechniej znan¹ jako
Uroczystoæ Trzech
Króli. Na Litwie, tê
Uroczystoæ przenosi
siê na niedzielê, aby
umo¿liwiæ wiernym w
sposób szczególny
prze¿yæ to wydarzenie
w dziele zbawienia,
miêdzy innymi przez
mo¿liwoæ uczestniczenia w tym dniu we
Mszy wiêtej.

królach, którzy jakoby przyszli do Jezusa, aby Mu oddaæ czeæ. Karty S³owa Bo¿ego mówi¹ natomiast o Mêdrcach ze Wschodu: ...oto Mêdrcy
ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i
pytali: »Gdzie jest nowo narodzony

W

ybiegaj¹c myl¹ do
czasów sprzed
2000 lat, stajemy przed
dwoma bardzo wa¿nymi
wydarzeniami, poprzez
które Jezus Chrystus, Syn
Bo¿y objawia siê najpierw
narodowi wybranemu, narodowi izraelskiemu, a nastêpnie tak¿e ca³emu wiatu. Te dwa wydarzenia zawarte w kocielnych uroczystociach Bo¿ego Narodzenia i Objawienia Pañskiego, ukazuj¹ nam, ¿e
Chrystus przychodzi nie tylko do jakiej okrelonej grupy ludzi na ziemi,
ale i do wszystkich ludzi... W³anie
pok³on Mêdrców ze Wschodu, jako
przedstawicieli narodów pogañskich
ukazuje, i¿ Chrystus przyszed³ do
wszystkich ludzi.
Uroczystoæ Objawienia Pañskiego jest jedn¹ z najstarszych obchodzonych w Kociele. W Kociele
Wschodnim pierwsze jej lady mo¿na ju¿ znaleæ w II wieku i jest po³¹czona z Bo¿ym Narodzeniem, natomiast na Zachodzie obchodzi siê od
koñca IV wieku i jest oddzielona od
Uroczystoci Bo¿ego Narodzenia.
Pismo wiête nie wspomina o
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król ¿ydowski?« (Mt 2,1b-2).
Pismo wiête wspomina o Mêdrcach, a w dos³ownym t³umaczeniu o magach. W Starym Testamencie nieraz spotykamy siê z tym okreleniem. Jest tu mowa o ludziach,
którzy zajmowali siê interpretowaniem snów, magi¹ i astrologi¹.
Jak pisze wiêty Mateusz, Mêdrcy przybyli ze Wschodu. Za czasów Chrystusa przez Wschód rozumiano ca³y obszar na wschód od
rzeki Jordanu, a wiêc Arabiê, Babilon, Persjê.
Tradycja przedstawia, ¿e jeden
z Magów by³ Murzynem, jest to najprawdopodobniej pod wp³ywem
Psalmu 72 gdzie jest mowa: Królowie Tarszysz i wysp przynios¹
dary. Królowie Szeby i Saby z³o¿¹
daninê. I oddadz¹ Mu pok³on wszyscy królowie....

Przez królestwo Szeby rozumiano Abisyniê, le¿¹c¹ na terenie obecnej Etiopii. Tak¿e pod wp³ywem tego
Psalmu, najprawdopodobniej równie¿ powsta³a tradycja, i¿ Mêdrców,
którzy oddali pok³on Dzieci¹tku Jezus, nazwano Królami.
wiêty Mateusz nie
podaje liczby Mêdrców.
Malowid³a w katakumbach rzymskich, z wieków
II i III, pokazuj¹ ich
dwóch, czterech lub szeciu. Jako pierwszy, wród
pisarzy chrzecijañskich o
trzech królach, wspomina
Orygenes, ¿yj¹cy na prze³omie II i III wieku. Liczbê trzy, wziêto najprawdopodobniej na podstawie
trzech darów, jakie by³y
z³o¿one, czyli: mirra, z³oto
i kadzid³o. Od tego czasu
w tradycji Kocio³a przyjmuje siê, ¿e Trzej Królowie ze Wschodu, oddali
pok³on Jezusowi Chrystusowi, sk³adaj¹c przed Nim
swe dary: z³oto  w póniejszej tradycji symbolizowa³o królewsk¹ godnoæ Chrystusa; kadzid³o
 Jego boskoæ; mirra  cierpienie.
W tradycji równie¿ wymieniano imiona: Kacper (przedstawiany jako Murzyn), Melchior i Baltazar.
Od oko³o VI wieku w kocio³ach
powiêca siê kadzid³o i kredê.
Kred¹ oznacza siê drzwi wejciowe, na znak, ¿e w naszym mieszkaniu przyjêlimy Syna Bo¿ego.
Piszemy na drzwiach litery
K+M+B, które wed³ug tradycji
oznaczaj¹ imiona Mêdrców lub
C+M+B, te¿ jako pierwsze litery ³aciñskiego zdania: Christus
mansionem benedicat czyli:
(Niech) Chrystus mieszkanie b³ogos³awi. Do tych napisów na
drzwiach dodaje siê równie¿ cyfrê
oznaczaj¹c¹ dany rok.
Ks. Marek

ZPL
12 grudnia w Domu Kultury
Polskiej w Wilnie na tradycyjnym
spotkaniu op³atkowym zgromadzi³a siê wielka Polska Rodzina
 Polacy ze wszystkich zak¹tków
Wileñszczyzny, Litwy oraz Polski.

Wielka polska rodzina
przy wspólnym wigilijnym stole

gronie ponad 500 cz³onków
Zwi¹zku Polaków na Litwie,
przyjació³ i sympatyków, jak równie¿
kierowników organizacji spo³ecznych,
pracowników placówek dyplomatycznych, ksiê¿y by³a te¿ spora reprezentacja rejonu solecznickiego. Podzieliæ siê op³atkiem i z³o¿yæ ¿yczenia
Rodakom przybyli równie¿ senator,
przewodnicz¹cy Komisji ds. Emigracji i £¹cznoci z Polakami za Granic¹
Andrzej Person, pose³ do Parlamentu Europejskiego, prezes AWPL Waldemar Tomaszewski, prezes Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie
Olga Iwaniak, sekretarz Zarz¹du Krajowego Stowarzyszenia Wspólnota
Polska Krzysztof £achmañski, prezes Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusz Adam Pilat. Witaj¹c zgromadzonych rodaków, prezes
Zwi¹zku Polaków na Litwie Micha³
Mackiewicz mówi³ o tym, co nas
³¹czy, o wspólnym dbaniu o polskoæ,
o trudnociach, ale te¿ sukcesach, jak
równie¿ o tym, jak¹ si³ê ma jednoæ.
Prezes ZPL ¿yczy³ zebranym, by
wszystkie trudne sprawy uda³o siê
nam rozsup³aæ, bymy mogli w swej
Ojczynie godnie i szczêliwie ¿yæ.
Ambasador RP na Litwie Janusz
Skolimowski, nawi¹zuj¹c do tragicznych wydarzeñ mijaj¹cego roku: katastrofy pod Smoleñskiem, w której
zginê³y elity polityczne Polski i tragicznej w skutkach powodzi, dziêkowa³
Polakom mieszkaj¹cym na Litwie za
solidarnoæ i wsparcie. Przewodnicz¹cy AWPL, europose³ Waldemar
Tomaszewski w swoim wyst¹pieniu
nawi¹za³ do zbli¿aj¹cych siê wyborów samorz¹dowych, w których polska partia wystawi swoich kandydatów nie tylko na Wileñszczynie, lecz
równie¿ w innych regionach, gdzie
ma swoich zwolenników.
Najbardziej wzruszaj¹cym momentem spotkania by³o powiêcenie
op³atków przez ks. Józefa Aszkie³owicza, wspólna modlitwa i dzielenie

FOT. JERZY KARPOWICZ

W

siê op³atkiem oraz sk³adanie sobie
nawzajem ¿yczeñ. Spotkania op³atkowe, w mniejszym gronie, ale równie serdecznej atmosferze odby³y siê
w wielu miejscowociach.
wiêta Bo¿ego Narodzenia s¹
okazj¹ spojrzenia wstecz, przypomnienia wa¿nych wydarzeñ, przeanalizowania, co siê uda³o zrobiæ.
Czes³awa Marcinkiewicz, starocina gminy dziewieniskiej uwa¿a, ¿e
takie spotkania s¹ okazj¹ szczerej i
otwartej rozmowy o radociach i
smutkach.  Wiêcej jest jednak tych
radosnych akcentów. Okazuje siê, ¿e
potrafimy nie tylko narzekaæ, umiemy te¿ podziêkowaæ. Podziêkowaæ
za uporz¹dkowane, odnie¿one drogi, owietlenie ulic, wi¹teczne prezenty od naszych zaprzyjanionych
wiêtych Miko³ajów z Polski 
Czes³awa Marcinkiewicz powiedzia³a, ¿e mieszkañcy Jurgielan szczerze
ciesz¹ siê z otwartego w listopadzie
w budynku miejscowej szkó³ki biura
ZPL, które sta³o siê miejscem spotkañ nie tylko dla tych mieszkañców,
którzy nale¿¹ do ko³a ZPL, lecz równie¿ ca³ej spo³ecznoci. W tym nowym, przytulnym lokum równie¿ odby³o siê spotkanie wi¹teczne.
Wojciech Jurgielewicz, starosta
gminy turgielskiej, zarazem prezes
miejscowego ko³a ZPL, jest zdania,
¿e ka¿da wie, wsie le¿¹ce w pobli¿u
 to te¿ w pewnym sensie jedna rodzina i dlatego przyjemnie jest w okresie wi¹tecznym spotkaæ siê w takim
szerszym gronie, prze³amaæ op³atkiem
z³o¿yæ sobie nawzajem ¿yczenia. 
Oczywicie, korzystaj¹c z okazji, analizujemy, co w ci¹gu roku dokonali-

my, i jak siê okazuje, mimo tego, ¿e
mamy ciê¿kie czasy, wiele zrobilimy.
Do wsi Pasieki zosta³ doprowadzony
wodoci¹g i teraz mieszkañcy mog¹
doprowadziæ do swoich domów
wodê. Zbudowalimy odcinek drogi
miêdzy wsiami Uciszki i Brzostowo
 dotychczas drogi tam w ogóle nie
by³o. Turgiele i wszystkie okoliczne
miejscowoci przygotowuj¹ siê do
obchodów 500-lecia parafii, bêdzie to
wyj¹tkowe wydarzenie, zapowiedziane przez proboszcza ks. Matulewicza
ju¿ podczas tegorocznego wiêta
Matki Boskiej Zielnej, bardzo przez
mieszkañców wyczekiwane. W
nowy rok wkraczamy wiêc pe³ni nadziei  mówi Wojciech Jurgielewicz.
Zdzis³aw Palewicz, mer rejonu solecznickiego, potwierdza s³owa starosty, rzeczywicie w roku 2010 nie brakowa³o dokonañ, z których mo¿emy
byæ dumni: s¹ to zarówno czynione
inwestycje w remonty szkó³, przedszkoli, placówek kulturalnych, obiekty
komunalne, ale te¿ osi¹gniêcia sfery
duchowej, dbania o nasze dziedzictwo.
 W koñcz¹cym siê roku obchodzilimy przecie¿ 600-lecie parafii solecznickiej, odnowilimy kapliczkê w Solecznikach i krzy¿ AK-owców i powstañców w Puszczy Rudnickiej, w
Kolenikach stan¹³ pomnik papie¿a
Jana Paw³a II.  Korzystaj¹c z okazji
chcia³bym podziêkowaæ mieszkañcom
rejonu za solidarnoæ, zrozumienie i
poparcie, któremu nieraz w ci¹gu tego
roku dawali wyraz. Jestem przekonany, ¿e w³anie w ten sposób, wspólnym wysi³kiem, nie trac¹c optymizmu,
mo¿emy kroczyæ w nowy rok.
Barbara Sosno
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wiêta witane wspólnie

W tygodniach poprzedzaj¹cych wiêta Bo¿ego Narodzenia w rejonie solecznickim odby³y siê
dziesi¹tki spotkañ op³atkowych oraz imprez powiêconych zbli¿aj¹cym siê narodzinom Jezusa Chrystusa. W roli organizatorów wi¹tecznych spotkañ wyst¹pi³y placówki samorz¹dowe, wspólnoty
wiejskie oraz ko³a Zwi¹zku Polaków na Litwie.

CA£A WIE
PRZY JEDNYM STOLE

Jedni z pierwszych w rejonie
prze³amali siê op³atkiem mieszkañcy wsi ¯egaryno gminy bia³owackiej. 10 grudnia spo³ecznoæ wsi zebra³a siê w zagrodzie agroturystycznej pani Ireny Siemienowicz. O przygotowanie potraw wigilijnych zatroszczy³a siê pani Rajmunda Borutinskiene wraz z synem Rus³anem
Terentjewym. Bo¿onarodzeniowy
urok nada³y dekoracje pani Lorety
Grygorowicz. Wieczór wigilijny sta³
siê nie tylko okazj¹ do z³o¿enia sobie
¿yczeñ, ale te¿ odznaczenia zas³u¿onych dla bia³owackiej gminy mieszkañców wsi ¯egaryno. Dyplomy
dziêkczynne za aktywny udzia³ w
organizacji obchodów 60-lecia Bia³ej Waki z r¹k wicemera rejonu solecznickiego Andrzeja Andruszkiewicza i starosty Henryka Baranowicza otrzyma³y rodziny Sabiny i W³adys³awa Szubelko, Honoraty i W³adimira Priwa³owych, Oksany i Wojciecha Jutkiewiczów.
Spotkanie op³atkowe uwietni³
koncert kolêd w wykonaniu chóru
jaszuñskiego zespo³u Znad Mereczanki.

DWIE IMPREZY
W DWA DNI

W okresie przedwi¹tecznym
gminê dziewienisk¹ odwiedzili partnerzy z powiatu radomskiego (Polska). Rodacy wziêli udzia³ w spotkaniach op³atkowych organizowanych
przez ko³a ZPL w Jurgielanach i
Milkunach. Spotkanie op³atkowe w
Jurgielanach odby³o siê w nowo
otwartej wietlicy ko³a. W obydwu
imprezach pomimo goci z Polski
oraz wicemera rejonu solecznickiego uczestniczyli mieszkañcy okolicz-

Soleczniki

14

nych wsi Rudnia i Szorki. Przy
wspólnych sto³ach wigilijnych uczestnicy imprez ³amali siê op³atkiem, sk³adali sobie wi¹teczne ¿yczenia, piewali kolêdy. Gocie z Radomia podarowali dla uczestnicz¹cych w spotkaniach dzieci prezenty bo¿onarodzeniowe. Niezapomniani przez rodaków
zostali te¿ najm³odsi uczniowie szko-

³y redniej im. A. Mickiewicza oraz
wychowankowie przedszkola w
Dziewieniszkach.

OP£ATEK W SALI IMPREZ

Oko³o dwustu mieszkañców gminy jaszuñskiej spotka³o siê 18 grudnia
w jaszuñskiej sali imprez by podzieliæ
siê op³atkiem. Staraniami gospodyñ z

SPO£ECZEÑSTWO
ró¿nych so³ectw zosta³ przyszykowany obfity w smako³yki stó³ wigilijny.
Poczêstunek przypad³ do gustu delegacji samorz¹du rejonu solecznickiego na czele z merem Zdzis³awem Palewiczem oraz delegacjom powiatu kêtrzyñskiego, gmin Tarnowo Podgórne
oraz Boæki. Spotkanie op³atkowe rozpocz¹³ wystêp wychowanków jaszuñskiego przedszkola. Kolêdy oraz wiersze bo¿onarodzeniowe w wykonaniu
dzieci zauroczy³y salê. W nagrodê za
swój popisowy wystêp dzieci zosta³y
obdarowane s³odkimi prezentami.
Artystyczn¹ przysz³oæ Jaszun
na scenie zmieni³ chór zespo³u
folklorystycznego Znad Mereczanki. W ci¹gu piêtnastu lat dzia³alnoci zespó³ da³ kilkaset koncertów na Litwie i w Polsce, jednak
najbardziej sobie ceni wystêpy
przed rodzim¹ publicznoci¹. Tego
wieczoru chór wykona³ wi¹zankê
kolêd, zarówno tych najbardziej
znanych, tak i mniej znanych.
Po koncercie ¿yczenia z³o¿yli gocie honorowi spotkania op³atkowego.
Delegacja starostwa kêtrzyñskiego na czele ze starost¹ Tadeuszem
Mordasiewiczem, jak co roku, do
swojej wi¹zanki ¿yczeñ do³o¿y³a
prezent w postaci s³odyczy, artyku³ów ¿ywnociowych, przyborów
szkolnych.

OP£ATEK U SO£TYSA

Miejscem spotkania op³atkowego mieszkañców wsi Wielkie Bowsze, które odby³o siê 21 grudnia, sta³
siê dom so³tysa Miros³awa Chaczkowskiego. To w³anie on wyst¹pi³
z tak¹ inicjatyw¹. Poczêstunek dla
goci przygotowa³a ma³¿onka so³tysa  pani Maria.
Z ¿yczeniami wi¹tecznymi do
wsi zawitali ks. proboszcz parafii
solecznickiej Witold Zuzo, rdzenny
mieszkaniec Wielkich Bowsz, dyrektor administracji samorz¹du rejonu
solecznickiego Boles³aw Daszkiewicz oraz p.o. starosty gminy solecznickiej Jerzy Miluszkiewicz. Po prze³amaniu siê op³atkiem i degustacji
wi¹tecznych dañ zgromadzeni zapiewali znane ka¿demu z dzieciñ-

stwa kolêdy. Spotkanie op³atkowe
sta³o siê tak¿e okazj¹ do omówienia
istotnych dla ¿ycia wsi spraw i planów na przysz³oæ. Uzgodniono, miêdzy innymi, ¿e kolejna impreza wi¹teczna odbêdzie siê z okazji Wielkanocy. So³tys M. Chaczkowski obieca³ ziomkom zaprosiæ na ni¹ chór zespo³u Solczanie, w którym piewa
wraz z ¿on¹ od wielu lat.

WI¥TECZNE KONCERTY
W CA£YM REJONIE

W okresie adwentowym w ró¿nych miejscowociach rejonu odby³y siê liczne koncerty powiêcone
zbli¿aj¹cym siê wiêtom. Wileñscy
muzycy zespo³u TRIO VILNA
pod batut¹ Zbigniewa Lewickiego
wyst¹pili w Butrymañcach, Ejszysz-

kach i Kolenikach. 17 grudnia w
sali Centrum kultury w Solecznikach
koncert bo¿onarodzeniowy zaprezentowali wychowankowie Szko³y
sztuk piêknych im. S. Moniuszki. W
pierwszej czêci widowiska swoje
umiejêtnoci zademonstrowali
uczniowie dzia³ów instrumentów
muzycznych oraz wokalnych. W drugiej czêci widownia obejrza³a balet
Kopciuszek w wykonaniu tancerek wydzia³u choreografii. 20 grudnia w z³otej sali pa³acu Wagnerów
odby³ siê bo¿onarodzeniowy koncert
charytatywny, w którym wyst¹pili
solistka Shasta Miller (USA), zespó³
wokalny Bel canto oraz grupa
Groovin Hi.
Andrzej Ko³osowski
Fot. autor
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Dla wszystkich mi³oników sportu w rejonie
solecznickim rok 2010 by³ wa¿ny i prze³omowy. To w³anie w tym roku m³odzi siatkarze z
Gimnazjum Tysi¹clecia Litwy po raz pierwszy w
historii wywalczyli br¹zowy medal w ogólnokrajowym turnieju siatkówki wród uczniów, który
odby³ siê w marcu w Szawlach. Ekipa z Solecznik, pod kierownictwem Andrzeja Wiêckiewicza, nie zwa¿aj¹c na dwa wczeniej przegrane
mecze, pokona³a ekipê gospodarzy w ma³ym
finale 2:0 i zdoby³a br¹zowe kr¹¿ki.
Madryd ma dru¿ynê pi³karsk¹ Real, a my mamy
pi³karzy Visinèia-alèia z Ma³ych Solecznik, którzy w
meczach pi³ki halowej nie prezentuj¹ siê gorzej. W ci¹gu kilku miesiêcy nasi sportowcy rywalizowali z ekipami z ca³ej Litwy w rozgrywkach II ligi litewskiej pi³ki
halowej. Z 16 dru¿yn zosta³y wy³onione 4 najlepsze, które
spotka³y siê 19 kwietnia w Ma³ych Solecznikach. W
meczu o III miejsce pi³karze Visinèia-alèia pokonali
rywali irvintos z Szyrwint 13:11 i tym samym zdobyli
br¹z rozgrywek. Mistrzami Litwy zosta³a dru¿yna wileñskiego Spartakusa, która pokona³a rywali z ekipy
Naujieji Verkiai 11:1. Nagrodê specjaln¹, ufundowan¹
przez samorz¹d solecznicki, otrzyma³ najlepszy zawodnik ekipy z Ma³ych Solecznik  Siergej Markow.
Miniony rok zaowocowa³ równie¿ sukcesami naszej lekkoatletki Renaty Siluk. W maratonie Trzech
serc, który odby³ siê 15 maja w S³owacji, na dystansie 21 km 098 m Renata pokaza³a drugi czas (1:30:40)
ustêpuj¹c tylko zawodniczce gospodarzy Aleksandrze
Fortin (1:25:46). Wród 52 biegaczek ze swojej grupy
wiekowej Renata pokaza³a najlepszy wynik. 12 wrzenia uczestniczy³a w VII miêdzynarodowym Marato-
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nie wileñskim. Pokazany w pó³maratonie czas - 1:36:04
skwalifikowa³ najszybsz¹ dziewczynê rejonu na trzecim miejscu. W zawodach bra³o udzia³ ponad 1800 osób
z kraju i zagranicy, lecz podstawowe trofea zdobyli
przedstawicieli Litwy.
Sportowcy z Solecznik równie dobrze wypadli na
III samorz¹dowych igrzyskach sportowych. W imprezie sportowej, która mia³a miejsce 28 sierpnia w Solecznikach, udzia³ wziê³o oko³o 400 osób. Rywalizowano w 7 dyscyplinach sportowych. Soleczniccy samorz¹dowcy pokazali najlepszy wynik w tenisie sto³owym i siatkówce kobiet, gdzie zdobyli I miejsca. Nie
zawiedli równie¿ pi³karze, siatkarze i mi³onicy warcabów, którzy zdobyli III miejsca.
Szczypiornici z ejszyskiej szko³y sportowej im. A.
Ratkiewicza zostali wicemistrzami Litwy. 26 listopada
w Kownie odby³y siê fina³owe rozgrywki wród ch³opców urodzonych w 1994 roku. Dru¿yna z Ejszyszek,
któr¹ 3 lata trenuje Wiktor Jeswil, pokona³a rywali z
Poniewie¿a 23:21, lecz uleg³a ekipie z Pasvalisu, zdobywaj¹c II miejsce. 16 grudnia ze szczypiornistami i
ich trenerami spotka³ siê mer rejonu Zdzis³aw Palewicz, który wrêczy³ ejszyszczanom dyplomy i kupony
na zakup strojów sportowych.
Tytu³ mistrza rejonu w koszykówce obroni³ zespó³
BC alèininkai. W rozegranym 17 grudnia meczu
fina³owym pokona³ mi³oników koszykówki z Bia³ej
Waki 77:37. Najskuteczniej zagrali Edgar Swarabowicz
- Danie(14 pnkt.), Andrzej Mi³osz (12 pnkt.) i Arturas
lius (10 pnkt.) Trzeci¹ dru¿yn¹ tych rozgrywek zosta³a
Justicyja, która pokona³a Now¹ Falê 63:49. Najwiêcej punktów dla posiadaczy br¹zowych kr¹¿ków
zdoby³ Tomas Galeckas  26.
Z. Palewicz Junior
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