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Uhonorowano laureatów
Plebiscytu „Polak Roku 2014”

POGODA

Dzisiaj w dzień od 0
do plus 1 st., w Wilnie i
Kłajpedzie nieco pośnieży,
na pozostałym terytorium
kraju — zachmurzenie z
przejaśnieniami.
W środę w nocy od 5 do
7 st. mrozu, w dzień 1-2 st.
poniżej zera. W Kłajpedzie
i Szawlach pośnieży.
Podobna pogoda utrzyma się do końca tygodnia.
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Kryształowy puchar zwyciężczyni plebiscytu wręczył Zygmunt Klonowski
„Każdemu z tej dziesiątki
należy się taki puchar, wszyscy
bowiem razem gramy w jednej
orkiestrze” — mówiła siostra
Michaela Rak, zwyciężczyni Plebiscytu Czytelników „Kuriera
Wileńskiego” — „Polak Roku
2014”.
Uroczystość wręczenia nagród laureatom plebiscytu odbyła się w niedzielę, 1 lutego, w Do-

mu Kultury Polskiej w Wilnie.
To już XVII edycja konkursu, którego celem jest uhonorowanie osób, które były najbardziej zasłużone dla spraw
polskich na Litwie w roku minionym.
Morze kwiatów, ocean
szczerych słów, pełniutka sala
gości, wzruszające przemówienia laureatów, wspaniałe poczu-

Fot. Marian Paluszkiewicz

cie humoru prowadzącej Anny
Adamowicz (m. in. zdobywczyni tytułu „Polak Roku 2004”),
wspólna modlitwa i śpiewanie
legendarnej „Barki”, koncert
znanych muzyków z Wileńszczyzny — wszystko to czyniło
atmosferę niedzielnego święta
szczególnie ciepłą. Ale o wszystkim po kolei.
str. 4-6

Miesiąc po wprowadzeniu euro
Po miesiącu od wprowadzenia na Litwie europejskiej
waluty rządowe instytucje raportują o „sprawnym przejściu
z lita na euro”. Społeczeństwo
jest nieco innego zdania na ten
temat i zasypuje te instytucje
doniesieniami o naruszeniu

zasad wymiany narodowego
pieniądza.
Na „wymianie” obłowili się
też fałszerze waluty, którzy w
styczniu rzucili na rynek sporo
podrobionych banknotów. Policja prawie codziennie otrzymywała zawiadomienia o wykryciu

»

str. 8

sfałszowanych euro. Podrobione
banknoty znajdywano nawet w
bankomatach. Te, na szczęście, są
technologicznie zaawansowane
na tyle, że podrobione banknoty
przyjmowały, ale odkładały je do
osobnego przedziału.
str. 7

EFHR nasila walkę
z cyberprzestępcami
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EFHR nasila walkę
z cyberprzestępcami
29 stycznia EFHR, monitorując przestrzeń elektroniczną, na portalu społecznościowym Facebook zauważyła stronę pod tytułem
„Wileńska Republika Ludowa — Виленская Народная
Республика”, w której opisie
wskazano: „Żądamy wprowadzenia polskich »zielonych
ludzików« na Wileńszczyznę
i przeprowadzenia tam referendum wśród autochtonicznej ludności”.
Zdaniem EFHR, taka
strona jest niezgodna z art.
10 Konstytucji RL, który głosi, że terytorium państwa jest
jednolite i niepodzielne na
żadne twory państwowe. Kodeks karny RL w rozdziale
XVI przewiduje odpowiedzialność za działalność skierowaną przeciwko niepodległości państwa litewskiego,
jednolitości jego terytorium
i ustroju państwowego. W
związku z tym EFHR zwróciła się do Prokuratury Generalnej w sprawie zamknięcia wspomnianej strony oraz
ustalenia tożsamości osób,
które przyczyniły się do jej
powstania.

Z podobnymi wnioskami
EFHR zwracała się do prokuratury już wcześniej, dlatego
ma podstawy do oceniania jej
pracy w odniesieniu do takich
działań. Należy stwierdzić, że
niestety, ale praca prokuratury nie jest wystarczająco efektywna. Zdarza się, że nawet
nie korzysta się ze wszystkich
możliwości przewidzianych
przez ustawodawstwo, aby
zbadać takie działania.
W 2012 r. EFHR zwróciła
się do prokuratury sprawie
powstałej na Facebooku grupy „Piła na Polaków”, która
podżegała do nienawiści narodowej i fizycznego rozprawienia się. Jednakże organy
ścigania nie zauważyły w tym
czynie przestępczej działalno-

ści i ograniczyły się jedynie do
zamknięcia strony.Od swojego powstania EFHR monitoruje przestrzeń elektroniczną. Do prokuratury złożono
już ponad 450 wniosków w
sprawie komentarzy nawołujących do nienawiści. W
tym obszarze EFHR jest najprężniej działającą organizacją pozarządową. Natomiast
prokuratura nie odznacza się
aktywnością w tym zakresie,
widoczna jest niechęć do badania takich działań w przestrzeni internetowej. Dopiero
po zaskarżaniu wielu działań
prokuratorów wnioski są rozpatrywane, a sprawy przekazywane do sądów.

Należy stwierdzić, że sądy
skłonne są pobłażliwie patrzeć
na przestępstwa popełniane
w przestrzeni internetowej.
Chociaż kodeks karny za tego typu przestępstwa przewiduje nawet karę ograniczenia
wolności do lat 3, najczęściej
wymierzane są grzywny, których wysokość nawet nie sięga
średniej kary pieniężnej. Największa kara, która była nałożona na komentatora na podstawie wniosku EFHR, wynosiła 3 900 Lt, gdy kodeks karny
przewiduje karę nawet do 19
tys. euro.
Obserwowane w ostatnich
latach tendencje pozwalają na
stwierdzenie, że dzięki monitoringowi liczba przestępstw popełnianych w przestrzeni internetowej zmniejszyła się, chociaż nadal są one popełniane i
porywa się na coraz wyższe
wartości. Dlatego zdaniem
EFHR, organy ścigania powinny zwrócić na nie większą uwagę. Brak działań ze strony organów ścigania i niechęć do badania działań w przestrzeni internetowej pielęgnuje w przestępcach uczucie niekaralności, co
prowadzi do popełniania kolejnych przestępstw.
EFHR
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W Wilnie, ok. godz. 13.35, niedaleko centrum handlowego „Mandarinas”, na postoju spłonęły dwa autobusy Fot. Marian Paluszkiewicz
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Rozrzutni i oszczędni
Nie potrzeba wykształcenia matematycznego,
by obliczyć, że 3,7 mln litów, czyli 1 mln 74 tys.
euro, nie jest bagatelną sumą, skoro chodzi o tak
zwane wydatki kieszonkowe. Co prawda, kieszonkowe nie byle kogo, a naszych wybrańców-posłów,
którzy właśnie tyle wydali w roku ubiegłym z tej
puli. Niektórzy politycy przydzielone na ten cel pieniądze wydali co
do przysłowiowego cencika.
Największe sumy wydawano na utrzymanie samochodów. A
jeżeli już o nie zahaczyliśmy, to najwięcej pieniędzy „pożarł” samochód posłanki Birutė Veisaitė — 6,6 tys. euro. Do „przodującej
trójki” dołączyć też należy posłów Siergieja Dmitrijewa oraz Gediminasa Jakavonisa. Na utrzymanie samochodu nie skąpi i minister
rolnictwa Virginija Baltraitienė, która na to wydała 5,5 tys euro.
Nie wszyscy są jednak tak rozrzutni. Są i oszczędni, co to wydali
z puli kieszonkowych np. tylko 55 euro. Do nich należy Stasys Brundza. Poseł, mający najbogatszą kolekcję samochodów w naszym
kraju, nie bawi się w wypożyczanie, naprawianie, dogląd. Z drugiej
zaś strony został posłem dopiero latem roku ubiegłego. Może nie
przejął jeszcze tych zwyczajów szastania pieniędzmi. Co prawda
i tu są wyjątki. Czyli posłowie oszczędni. Do nich należy premier
Algirdas Butkevičius — 778 euro, Irena Degutienė —691 euro. A
przecież tak jak i inni mieli 8,1 tys. euro kieszonkowych na rok.
			
Helena Gładkowska

CYTAT DNIA
„Nie ma sposobu, by ukraiński konflikt zakończył się
dobrze dla Rosji. Aneksja Krymu to koszty, a nie korzyść dla Rosji” — powiedział w wywiadzie dla CNN
prezydent USA Barack Obama

LICZBA DNIA

327,2

mln euro przeleje Litwa w środku lutego na
Europejski Fundusz Stabilizacyjny

