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Uczniowie z rejonu solecznickiego górą!
Jesienią bieżącego roku Europejska Fundacja Praw Człowieka zorganizowała konkurs dla
dzieci i młodzieży szkół polskich na Litwie pt. „Europa na co dzień”.

D

o konkursu chętnie
się zgłosili uczniowie
klas 1-12 rejonu solecznickiego. Spośród prawie
120 prac odzwierciedlających
pojmowanie Europy na co
dzień znalazły się wykonane
różną techniką rysunki, prace
plastyczne, eseje, opowiadania, a nawet filmiki. Młodzież
i dzieci poświęciły mnóstwo
czasu i włożyły ogrom pracy
w swoją wizję codziennej Europy. Nie na próżno…
Spośród nagrodzonych
i wyróżnionych miejsc aż 5
przypadło w udziale uczniom
rejonu solecznickiego. Ewelina Bartoszewicz ze Szkoły Średniej im. L. Narbutta w Koleśnikach, Stanisław
Songin, Daniel Sitnikow —
uczniowie Gimnazjum im.
J. Śniadeckiego w Solecznikach, bracia Tomasz i Andrzej Matujzo ze Szkoły Pod-

Gala wręczenie nagród w konkursie „Europa na co dzień”
stawowej w Wersoce — oto
lista zwycięzców, którzy podczas gali wręczenia nagród
11 grudnia w Domu Kultury
Polskiej odebrali swoje laury.

Staraniem organizatorów
każde dziecko, biorące udział
w konkursie, otrzymało upominek i mnóstwo dobrych
emocji. Kolejna inicjatywa

Europejskiej Fundacji Praw
Człowieka na pewno spotka
się wśród młodzieży i dzieci z
ogromnym zainteresowaniem
i dużym uznaniem.

Otwarcie oczyszczalni ścieków w Ejszyszkach
14 grudnia w Ejszyszkach
odbyło się uroczyste otwarcie nowej oczyszczalni ścieków. Uroczystość otwarcia
poprzedzona została przemówieniami mera samorządu rejonu solecznickiego
Zdzisława Palewicza, posła na Sejm RL Leonarda
Talmonta, dyrektora spółki
„Statovita” Edmundasa Ma-

rozasa, wykonawcy prac oraz
dyrektora generalnego spółki
„Vilniaus vandenys” Valentinasa Miltienisa. Udział w
uroczystości otwarcia wzięli
również: zastępca mera samorządu rejonu solecznickiego Andrzej Andruszkiewicz,
dyrektor administracji Bolesław Daszkiewicz, kierownicy działów oraz pracownicy

spółek „Statovita” oraz „Vilniaus vandenys”. Oczyszczalnia ścieków w Ejszyszkach jest projektem bardzo
ważnym. Stare urządzenia
oczyszczające niekorzystnie
wpływały na środowisko, do
którego trafiały ścieki zawierające pierwiastki azotu i fosforu. Nie spełniały też wymogów unijnych i państwowych.

Przekazanie symbolicznego klucza gospodarzom — spółce „Vilniaus vandenys”

Nowa oczyszczalnia działa pełną mocą. Wydajność
pracy jest rozliczona na 350
m3 na godzinę. Po oczyszczeniu ścieki trafiają do rowu
melioracyjnego, skąd przedostają się do rzeki Wersoki. Muł, powstały podczas
oczyszczania, czasowo będzie magazynowany, po wysuszeniu zaś trafi do magazynów spółki „Vilniaus vandenys”. Inne odpady będą
przekazywane jednostkom
odpowiadającym za utylizację odpadów.
Oczyszczalnia ścieków
w Ejszyszkach jest jednym
z najbardziej nowoczesnych
urządzeń tego typu na Litwie. Prace zostały wykonane ze środków unijnych oraz
w ramach programu „Renowacja systemów oczyszczania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę”. Przed rokiem
nowa oczyszczalnia ścieków
powstała również w Solecznikach.

