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S

ejm wczoraj postanowił
opodatkować wszystkie
odsetki przekraczające 200
litów. Również projekt wprowadzenia podatku progresywnego
doczekał się poparcia parlamentarzystów.
Projekt ustawy zakłada, że
dochody z odsetek, papierów
wartościowych lub sprzedaży

innego majątku mają być opodatkowane stawką 15 proc.,
jeżeli wyniosą ponad 200 litów rocznie. Wiceprezes sejmowego Komitetu Budżetu i
Finansów, konserwatysta Vitas Matuzas, który jest również jednym z inicjatorów poprawek ustawy, zaznaczył, że
odsetki od lokat są opodatko-

wane prawie w całej Europie,
wyjątkiem dotychczas była Litwa i Cypr.
— Na koncie trzeba mieć
10 tys. litów, aby zarobić te 200
litów. Nie sądzę, że osoby mające taką sumę można zaliczyć do
ludzi najbiedniejszych — mówił
Matuzas.

Dzisiaj bank „SEB” rozpocznie wypłatę ubezpieczonych przez państwo lokat
zbankrutowanego „Snorasu”.
Dla 350 tys. depozytorów,
czyli osób fizycznych i spółek
powiatu wileńskiego, bank
ten zwróci 3,75 mld litów.
— Zaczniemy lokaty wy-

płacać według już otrzymanych próśb. Najpóźniej w
czwartek, czyli 15 grudnia,
pieniądze otrzymają spółki
oraz mieszkańcy, którzy o
sposobie otrzymania lokat
poinformowali nas za pomocą bankowości elektronicznej, składając prośby do

oddziału naszego banku albo dla grupy mobilnej do
10 grudnia — w rozmowie
z „Kurierem” wyjaśnia Virginijus Doveika, wiceprezydent banku „SEB”, dyrektor
Służby Bankowości Detalicznej.
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Nagrody zostały rozdane!
„Europa to nie tylko kontynent” — przekonywali o tym uczestnicy
konkursu „Europa na co dzień”, który został zorganizowany przez Europejską Fundację Praw Człowieka.
11 grudnia, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, odbyła się
finałowa gala konkursu „Europa na co dzień” oraz upamiętniony został Międzynarodowy
Dzień Praw Człowieka. Na uroczyste wręczenie nagród przybyło ponad 450 gości, wśród
których panowała świąteczna
atmosfera i zainteresowanie, kto
wygra główną nagrodę. Wśród
najmłodszych gości największe
zaciekawienie budziła wystawa
prac konkursowych, którą dzieci żywo komentowały.
Zwycięzcy konkursu zostali
wyłonieni (z ponad 120 nadesłanych prac) przez specjalnie
powołaną komisję.
Oto lista naszych laureatów:
Klasy 1-4
1 miejsce Elżbieta Lubartowicz (4 klasa) szk.śr. im. św.
Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze.
2 miejsce Praca zespołowa
grupy „Pszczółki” z przedszkola
w Miednikach.
3 miejsce Andrzej Matujza
(3 klasa), szkoła podstawowa w
Wersoce.
Klasy 5-8
1 miejsce Patrycja Daszkiewicz i Dorota Sokołowska (5
klasa), szkoła śr. im. W. Syrokomli w Wilnie.
2 miejsce Daniel Sitnikow
(6 klasa), Gimnazjum im. Jana
Śniadeckiego w Solecznikach.
3 miejsce Eva Mincevičiūtė
(5 klasa), szkoła śr. im. W. Syrokomli w Wilnie.
4 miejsce Robert Pawtel,
Władysław Olechnowicz, Czesław Zacharzewski (6 klasa),
szkoła podstawowa w Kiwiszkach.
4 miejsce Tomasz Matujzo
(6 klasa), szkoła podstawowa w
Wersoce.
Klasy 9-12
1 miejsce Krzysztof Adam
Górski (11 klasa), szkoła śr. w
Lazdynai.
2 miejsce Ewelina Bartoszewicz (11 klasa), szkoła śr. im. L.
Narbutta w Koleśnikach.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody Fot. EFHR
3 miejsce Stanisław Songin
(11 klasa), Gimnazjum im. Jana
Śniadeckiego w Solecznikach.
Wyróżnienia otrzymali:
Grażyna Pożarycka, Tadeusz
Bejnarowicz, Joanna Fediuk,
Marzena Kuklis, Iwona Kijewicz, Iwona i Justyna Jasowicz,
Justyna Ruszkiewicz, Dominika Matwiejko, Dorota Szulska,
Kamila Anna Herman, Robert
Czeterkowski, Albert Kartanowicz, Edgar Gulbicki, Norbert
Wersocki, Justyna Baloń.
Wszystkim laureatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy!
Z pracami można zapoznać
się na stronie internetowej fundacji www.efhr.eu
Osobne
podziękowanie
Fundacja kieruje do wszystkich
szkół, które wzięły udział w
konkursie oraz dla aktorów Teatru Polskiego w Wilnie, którzy
uczynili naszą galę prawdziwie
bajkowym wydarzeniem.
Dziękujemy również portalowi Wilnoteka, za dokumentację wideo gali (więcej na wilnoteka.lt).
Konkurs „Europa na co
dzień” był pierwszą tego typu
inicjatywą Fundacji i był to dobry początek. Zachęcamy do
dalszego poznawania Europy
razem z nami!
Konkurs „Europa na co
dzień” jest organizowany przez

Europejską Fundację Praw
Człowieka na zlecenie Kancelarii Senatu w ramach zadania:
opieka nad Polonią i Polakami
za granicą w 2011 r., dzięki pomocy Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.
Gorące podziękowanie kierujemy do wszystkich sponsorów oraz patronów konkursu
„Europa na co dzień”, dzięki
zaangażowaniu których mógł
odbyć się konkurs, a zwycięzcy
mogli cieszyć się tak licznymi
nagrodami.
Wsparli nas: Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, Dom
Kultury Polskiej w Wilnie, firma Kamratas (dystrybutor gier
planszowych GRANNA), firma Mylida, Hotel Runmis, LOTOS, Instytut Polski w Wilnie
i Fundacja Nowoczesna Polska.
Patronat nad konkursem
objęły: Wydział Konsularny
Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, Kurier
Wileński, Radio „Znad Wilii”,
Wilnoteka.lt, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w
Polsce, Samorząd Rejonu Wileńskiego, Samorząd Rejonu
Solecznickiego, Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie.
Europejska Fundacja
Praw Człowieka

KRÓTKO
KE o traktacie
międzyrządowym
Komisja Europejska nie
zaakceptuje żadnego traktatu
międzyrządowego, który będzie
niezgodny z prawem UE — zapewnił wczoraj podczas debaty
w PE przewodniczący KE Jose
Barroso. Chodzi o nowy pakt fiskalny uzgodniony na ostatnim
szczycie unijnym, by radykalnie
wzmocnić dyscyplinę finansów
publicznych Eurolandu. Ponieważ Londyn zablokował zmianę traktatu UE w tej sprawie,
nowe zasady mają być wdrożone umową międzyrządową „17”
oraz chętnych państw spoza euro, w tym Litwy.
Trybunał Sprawiedliwości
UE będzie kontrolować, czy
tzw. złota zasada budżetowa
przewidziana w umowie będzie
wpisana do konstytucji krajów
UE lub prawa równoważnego.
Zasada ta przewiduje automatyczne sankcje dla kraju, gdy
jego deficyt strukturalny przekroczy 0,5 proc. PKB.
PAP

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
2,6172
2,6462
3,0791
2,4740
2,7899
1,3451
4,6388
4,0851
1,1611
2,1694
3,2652
3,9056
4,9008
2,1332
4,4886
7,5937
8,2688
3,7868
1,3927
3,0979
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