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Katastrofa lotnicza w Rosji
Rosyjski samolot typu TU-134, na pokładzie którego było 43 pasażerów i 9 osób załogi, rozbił się i zapalił podczas lądowania w północnej Rosji; zginęły 44 osoby — poinformowało wczoraj rosyjskie
Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych.

O

siem osób zostało hospitalizowanych w stanie krytycznym —podała agencja AP. Wypadek przeżył
10-letni chłopiec, nie wiadomo
jednak, w jakim jest stanie.
Wcześniej agencje informowały, że załoga TU-134 liczyła
pięć osób, ale według rzeczniczki Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych na pokładzie było
dziewięć osób załogi.
Maszyna leciała z Moskwy
do Pietrozawodska na północnym zachodzie kraju; rozbiła się
o 23.40 czasu lokalnego w poniedziałek.
Samolot rozpadł się na wiele
części, zanim wybuchł pożar,
podał CNN. Przyczyny wypadku nie są znane, rosyjskie Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych poinformowało jednak, że
warunki meteorologiczne były
bardzo złe.
Reuters podał, że odnaleziono czarne skrzynki, które były na pokładzie samolotu.
Na pokładzie rosyjskiego
TU-134, który rozbił się, znajdowało się czterech cudzoziemców

KRONIKA
KRYMINALNA
Pobita nastolatka
W poniedziałek w Wilnie
w domu dziecka przy ulicy
Minties pobito nastolatkę.
Według danych Departamentu Policji, dziewczynkę (ur.
1995) inna wychowanka pobiła o godz. 22.25. Poszkodowana z wstrząśnieniem mózgu
trafiła do szpitala.

Traktor potrącił
rowerzystkę

Miejsce katastrofy rosyjskiego TU-134
Fot. EPA-ELTA
oraz czteroosobowa rodzina z wo i we mgle do ostatniej chwipodwójnym obywatelstwem: li wzrokowo poszukiwał pasa
Rosji i USA — podała we wto- startowego, którego nie znarek agencja ITAR-TASS. Na lazł” — oświadczył Iwanow we
pokładzie nie było Polaków.
Francji, w czasie wspólnej wiBłąd pilota to najbardziej zyty z premierem Władimirem
prawdopodobna przyczyna ka- Putinem.
tastrofy samolotu TU-134 w
Iwanow, który nadzoruje
północnej Rosji, w której zgi- lotnictwo w Rosji, ocenił, że kanęło 44 ludzi — poinformował tastrofa rosyjskiej maszyny, którosyjski wicepremier Siergiej ra wydarzyła się podczas próby
Iwanow.
lądowania, przy złej widoczno„Wstępne dane sugerują, ści, przypomina katastrofę pod
że błąd pilota był wyraźny: w Smoleńskiem, w której w kwietzłych warunkach pogodowych niu 2010 roku zginął polski prepilot gwałtownie skręcił w pra- zydent Lech Kaczyński.

PODRĘCZNIK DO NAUKI PRZEDMIOTU „WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE”
— OFERTA WSPÓŁPRACY Z NAUCZYCIELAMI I EKSPERTAMI
Serdecznie zapraszamy nauczycieli szkół polskich i ekspertów, którzy chcą napisać lub uczestniczyć w powstawaniu podręcznika do pozalekcyjnych zajęć Edukacji Obywatelskiej dla licealistów z polskich szkół na Litwie.
Spośród naszych propozycji wspólnie wybierzemy zagadnienia, które, Państwa zdaniem, muszą się w naszym
podręczniku znaleźć. Chcemy, by uczniowie sięgali po niego z przyjemnością i z ciekawością czekali, co też zdarzy
się na kolejnej jego stronie. Liczymy na Państwa opinie, spostrzeżenia, uwagi — wszystkie one są dla nas bardzo
cenne, by podręcznik mógł najlepiej służyć Państwu oraz uczniom.
Podręcznik będzie dostępny dla każdego NIEODPŁATNIE i na wolnej licencji. Oznacza to, że nauczyciele będą mogli go zmieniać, dostosowywać do własnych potrzeb i rozwijać bez naruszania praw autorskich. Zawierać
będzie scenariusze lekcji, ciekawe pomysły na dyskusje, zadania do wykonania. Ale, by ten podręcznik mógł powstać, potrzebujemy Państwa pomocy.
Osoby zainteresowane zapraszamy do wypełnienia ankiety znajdującej się na stronie: www.efhr.eu lub o
kontakt na adres: wos@efhr.eu. Dodatkowo już teraz w dn. 29 czerwca zapraszamy na spotkanie te osoby, które
wypełnią ankietę (osobom, które zadeklarują chęć udziału w spotkaniu, szczegóły zostaną przekazane później).
Liczba miejsc jest ograniczona.
Uczyć po polsku na Litwie nie jest łatwo — wie to każdy, kto kiedykolwiek próbował. Chcemy Państwu pomóc.
My, czyli Fundacja Nowoczesna Polska (instytucja edukacyjna działająca w Polsce, specjalizująca się w tworzeniu
i udostępnianiu innowacyjnych materiałów dydaktycznych) oraz Europejska Fundacja Praw Człowieka (organizacja pożytku publicznego, której celem jest ochrona praw człowieka i praw mniejszości narodowych na Litwie).
Zadanie realizowane jest w ramach zlecania przez Kancelarię Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonią i
Polakami za granicą w 2011 r.
Fundacja Nowoczesna Polska i Europejska Fundacja Praw Człowieka

W poniedziałek w rejonie szyluckim na 10 km drogi Žemaičių NaumiestisŠvėkšna na terenie wsi
Laukstėnai traktor ze skutkiem śmiertelnym potrącił rowerzystkę A. D. (ur. 1954).
Traktor International, prowadzony przez R. M. (ur. 1972)
o godz. 13.50 potrącił kobietę,
która jechała rowerem w tym
samym kierunku. W drodze
do szpitala kobieta zmarła.

Wymuszali pieniądze
W poniedziałek około
godz. 16 funkcjonariusze policji kryminalnej Głównego
Komisariatu Policji Powiatu Wileńskiego zatrzymali
trzech mężczyzn podejrzanych o wymuszanie pieniędzy.
Policja informuje, że jeszcze w końcu maja do Wileńskiego Rejonowego Komisariatu Policji zwrócił się 20-letni mieszkaniec tego rejonu z
informacją, że we wsi Rostyniany (starostwo Suderwa)
znajomi mężczyźni bezpodstawnie zmuszali go do oddania pieniędzy bijąc i grożąc
domniemaną bronią.
Podejrzanych o ten czyn
mężczyzn — 28-letniego A.
N., 33-letniego O. O. i 41-letniego R. V. funkcjonariusze
zatrzymali na parkingu przy
alei Konstitucijos w Wilnie,
obok centrum sportowo-rekreacyjnego Forum Palace w
chwili, gdy przekazywano im
pieniądze.
Podejrzanych zatrzymano
na dwie doby. Dwaj z nich są
znani policji, wcześniej byli
sądzeni.

Stronę przygotowano na
podstawie inf. BNS i PAP

