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Społeczeństwo zapłaci
za utrzymanie partii?

Zaproponowana przez prezydent nowelizacja Ustawy o Finansowaniu Partii Politycznych ma przenieść ciężar finansowania partii politycznych na barki budżetu państwa oraz społeczeństwa
Fot. Marian Paluszkiewicz

O

soby fizyczne będą
mogły przekazać 0,5
proc. od podatku dochodowego na wsparcie partii
politycznych. Taka propozycja pojawiła się w Sejmie, który właśnie przyjął w pierwszym czytaniu nowelizację
Ustawy o Finansowaniu Partii
Politycznych.
Poseł Vytenis Andriu-

kaitis, wiceprzewodniczący
opozycyjnej Partii Socjaldemokratów, mówi w rozmowie z „Kurierem”, że taka
nowelizacja (jeśli oczywiście
zostanie przyjęta) równoważyłaby propozycję prezydent
Dali Grybauskaitė, która złożyła właśnie w parlamencie
projekt nowelizacji Ustawy
Finansowej. Zakłada ona, że

osoby prawne, czyli wszystkie podmioty gospodarcze
nie będą mogły wspierać finansowo ugrupowań politycznych. Prezydent proponuje też zmniejszyć o połowę
kwotę, którą osoby fizyczne
mogłyby przekazać tytułem
wsparcia partiom politycznym.

Wileński mer Artūras Zuokas zabrał się do zwalczania
problemu osób bezdomnych i
żebrzących w stolicy. Z inicjatywy mera w najbliższym czasie
ma być utworzona baza danych,
w której będzie zarejestrowana

informacja o osobach żebrzących. Samorząd ma też pomóc
zrobić dla nich dokumenty oraz
sporządzić dla każdego akta
osobowe, w których byłaby informacja o udzielonych usługach socjalnych.

— Zamierzamy bardziej
rozszerzyć spektrum udzielanych usług i zrobić wszystko, co
jest w naszych siłach, aby osoby
żebrzące miały motywację żyć
inaczej.
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Europejska Fundacja Praw
Człowieka
zaskarża
Ministra
Fundacja rzuca nowe światło na sprawę listu ministra Gintarasa Steponavičiusa do rodziców dzieci uczęszczających do szkół mniejszości narodowych na Litwie.

W

sierpniu br. ponad
26 tysięcy osób
otrzymało list od
ministra oświaty i nauki RL
Steponavičiusa, który informował o zmianach, jakie niesie ze sobą znowelizowana
Ustawa o Oświacie oraz przekonywał o korzyściach, jakie
z niej płyną. Oprócz wielu
kontrowersji, jakie wzbudził
w środowisku polskim, mało
kto się zastanowił, dlaczego
dany list był wysłany personalnie i — główne pytanie
— kto udostępnił ministrowi
dane osobowe odbiorców. Poza innym naruszeniem, jak np.
wysłanie pisma w języku nieurzędowym, czy traktowanie
listu w sposób mało poważny
(o czym świadczą chociażby
liczne błędy ortograficzne,
gramatyczne i stylistyczne) —
właśnie ten aspekt wzbudził
największe zainteresowanie
Fundacji, ponieważ wysłanie listów do przedstawicieli mniejszości narodowych, w
szczególności zaadresowanych do osób niepełnoletnich,

jest sprzeczne z Konwencją
o Ochronie Praw Człowieka
gwarantującą każdemu prawo
do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego,
swojego mieszkania i swojej korespondencji oraz art.
8 Karty Praw Podstawowych
Unii Europejskiej, zapewniającym prawo do ochrony danych osobowych.
Zgodnie z art. 8 Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 24 października 1995

r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych
i swobodnego przepływu
tych danych, zabronione jest
przetwarzanie danych osobowych, ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne.
Fundacja zwróciła się m.
in. do Prokuratury Generalnej RL oraz do Państwowej
Inspekcji Ochrony Danych z
prośbą pociągnięcia do odpowiedzialności Gintarasa Steponavičiusa.

Podczas wiecu Fundacja będzie miała swoje stoisko, do którego
serdecznie zapraszamy! Przy stoisku można będzie złożyć podpisy
pod 3 petycjami skierowanymi do Parlamentu Europejskiego i Komisji Unii Europejskiej przeciwko:
1.przetwarzaniu danych osobowych, ujawniających pochodzenie etniczne.
2.Ustawie o Oświacie, która dyskryminuje mniejszości na Litwie
3.ograniczaniu praw mniejszości polskiej na Litwie (poparcie
skargi Pana Tomasza Snarskiego)
Podczas wiecu będą rozdawane ulotki informujące o Twoich prawach.
Fundacja stoi w obronie praw człowieka. Twoich praw!
Europejska Fundacja Praw Człowieka
www.efhr.eu
e-mail: efhr@efhr.eu, tel.: +37069150822

WYSTARTOWAŁ KONKURS „POLAK ROKU 2011”
Tak się już tradycyjnie utarło, że wraz z każdym pierwszym miesiącem jesieni „Kurier Wileński” ogłasza swój
kolejny konkurs — plebiscyt „Polak Roku 2011”. Stał się on tak, jak i inne organizowane przez nasze pismo konkursy, doroczną tradycją. W tym roku odbędzie się po raz czternasty.
Jak wskazuje nazwa, jest to uhonorowanie osób, które w ciągu mijającego roku dokonały czynów wartych
upamiętnienia w naszej kronice.
Dlatego zapraszamy wszystkich do udziału, to znaczy składania listownych zgłoszeń osób (obowiązkowo z
uzasadnieniem), których czyny i obywatelska postawa wobec spraw życiowo ważnych dla nas, Polaków zamieszkujących na Litwie, kwalifikują do zdobycia zaszczytnego tytułu „Polak Roku 2011”.
Wybierzmy Polaków, którzy w mijającym roku wnieśli największy wkład w zachowanie i propagowanie polskości na Litwie. Przyczynili się do promowania dobrego imienia Polaków w społeczeństwie naszego kraju.
Następnie kapituła konkursu „Polak Roku”, w skład której wchodzą ludzie, którzy w latach poprzednich zwyciężyli w plebiscycie naszego dziennika, omówi każdą zgłoszoną przez Was kandydaturę i zaproponuje listę kandydatów — składającą się z 10 osób — do głosowania. A głosowanie odbywać się będzie, jak i dotychczas, poprzez
kupony nadsyłane do redakcji.
***
Zgłoszenia należy przysyłać na adres redakcji: „Kurier Wileński”, Birbynių 4a, LT- 02121-30 Vilnius, Lietuva,
z dopiskiem: „Polak Roku 2011”, do 28 października br. Można je również nadsyłać na e-mail: reklama@kurierwilenski.lt
Redakcja

KRÓTKO
Obniżyć cenę
za ogrzewanie
Samorząd Wileński skłania rząd do obniżenia ceny
ogrzewania. Rada miasta
Wilna zaaprobowała wczoraj rezolucję, apelującą do
rządu i ministra energetyki
o zwiększenie kwoty skupu
elektryczności z elektrowni
kogeneracyjnych do ich optymalnych mocy.
„Jeśli rząd rozpatrzy naszą propozycję, to już od tego
sezonu obniży ceny ogrzewania nie tylko mieszkańcom
Wilna, ale i całej Litwy. Można to załatwić poprzez jedną zwykłą czynność — efektywne wykorzystanie mocy
produkcyjnych elektrowni
kogeneracyjnych i prawidłowy podział ekonomicznie
uzasadnionych kwot, co potwierdzają też wnioski Kontroli Państwowej sprzed roku” — powiedział mer Wilna
Artūras Zuokas na posiedzeniu rady samorządu.
BNS

OFICJALNY
KURS LITA
Euro
Dolar amerykański
Dolar australijski
10000 rubli
białoruskich
Dolar kanadyjski
Frank szwajcarski
10 koron czeskich
10 koron duńskich
Funt szterling
100 forintów
węgierskich
100 islandzkich
koron
100 japońskich
jenów
10 juanów chińskich
Łat łotewski
10 mołdawskich lei
10 koron
norweskich
10 złotych polskich
100 rubli rosyjskich
10 koron
szwedzkich
Lira turecka
10 hrywin
ukraińskich

3,4528
2,5209
2,5922
4,7380
2,4820
2,9755
1,4203
4,6351
3,9567
1,2902
2,0808
3,0905
3,6950
4,8701
2,1251
4,4561
7,9080
8,0269
3,8103
1,3974
3,0032
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