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Jak przetrwać letnie upały?
Cieszyć się słońcem złotym!
Nareszcie zamiast w strugach deszczu kąpiemy się w promieniach słońca! Fala
upałów, które tak zdominowały Europę, dotarła i do nas. Od kilku dni i my
możemy cieszyć się letnią pogodą i... ponarzekać, że właściwie to ciężko znieść
owo niemiłosierne gorąco. I znowu rozkładamy parasole, jednak nie po to, by
osłaniać się przed deszczem, ale by uszczknąć dla siebie nieco cienia.
Gdy za oknem temperatura dochodzi do 30 stopni należy zabezpieczyć się
przed skutkami takich upałów. Jeśli to tylko możliwe, trzeba unikać bezpośredniego kontaktu ze słońcem
w okolicy południa. Godzina 12.00 to bardzo newralgiczna pora, kiedy słońce znajduje się najwyżej, świeci
z największą mocą i tym samym jest największym zagrożeniem. Dlatego jeśli można sobie na to pozwolić,
w samo południe należy unikać słońca, a najlepiej pozostać w pomieszczeniu.
Więcej>>>

Godzina „w” po litewsku
Dzielnicowy sąd m. Wilna zezwolił, aby w nazwisku obywatelki Litwy wpisana została litera „w“, co z
zadowoleniem przyjęła Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR), która tę decyzję określiła jako
„przełomową”.
EFHR od lat podkreślała, że prawo do zapisu imienia i nazwiska w oryginale jest jednym z podstawowych
praw człowieka, wynikającym z prawa do życia prywatnego i osobistego. Prawo do życia prywatnego, to
nie tylko prawo do nazwiska, czy imienia, ale również prawo do ich zmiany. EFHR wierzy, że aktywność
współmałżonków, w tym przypadku rodziny Pauwels (mąż jest obywatelem Belgii) – obecność wraz z
przedstawicielką EFHR na posiedzeniach sejmowego Komitetu Prawa i Praworządności, a także aktywna
obrona swoich praw sądzie, jest jedną z części składowych, które doprowadziły do tej wygranej.
EFHR ma nadzieję, że to orzeczenie przyniesie przełomową zmianę w praktyce urzędów stanów
cywilnych i sądów, a obywatele Litwy, w tym osoby przynależące do mniejszości narodowych, nie będą
więcej napotykali na trudności ze względu na odmienny zapis w dokumentach.
Nie do Warszawy
Prezydent Litwy Dalia Grybauskaite nie wybiera się w najbliższym czasie do Polski. Z nowym
prezydentem RP zamierza spotkać się w Rumunii podczas spotkania szefów państw Europy Wschodniej,
będących członkami Paktu Północnoatlantyckiego. Głowa państwa litewskiego zamierza złożyć wizyty w
USA, Izraelu, Szwajcarii, Francji, Gruzji, Łotwie, Watykanie, Rumunii, Belgii, Malcie, ale nie w Polsce. Nie

wiadomo dotychczas też, czy wybierze się do Warszawy na Święto Niepodległości. Przedtem prezydenci
Polski i Litwy zawsze brali udział w obchodach narodowych świąt niepodległości w obu stolicach.
Wet za wet
100 mln euro kar wymierzono mieszkańcom Litwy za złamanie przepisów ruchu drogowego, ale do
budżetu państwa wpłynęło zaledwie 44 mln euro. Większość unika płacenia mandatów jak ognia i nie
śpieszy się do sięgania po portmonetki. W związku z tym rząd zaproponował, aby nie wymieniać prawa
jazdy i nie rejestrować samochodów dla tych osób, które dotychczas nie rozliczyły się z długami.
W ubiegłym roku zarejestrowano ponad 400 tys. przypadków naruszeń przepisów ruchu drogowego.
Czas na zmianę tablic rejestracyjnych
Do 30 listopada kierowcy mogą wymienić tablice rejestracyjne samochodów, wydane w 2008 roku. Spółka
„Regitra” informuje, że w tym roku upływa termin ich ważności. Nieodpłatnie można też wymienić tablice,
na których folia uległa zniszczeniu. Serie numerów z tablicami, które najczęściej ulegają zniszczeniu
można znaleźć na stronie internetowej – www.regitra.lt.
Starostowie nieobieralni
Premier Litwy Algirdas Butkevičius poinformował, że rząd jest przeciwny bezpośrednim wyborom
starostów i nie zaaprobował projektu sejmowego, by starostów wybierali sami mieszkańcy. Tłumaczył, że
rząd zgodził się ze zdaniem Zrzeszenia Samorządów i Starostów Litwy, które wyraziło kategoryczny
sprzeciw wobec takiej inicjatywy. Zarówno premier, jak ZSSL są zdania, że to wybrany w bezpośrednich
wyborach mer rejonu kształtuje strategię samorządu i dlatego powinien mieć wpływ na starostów, którzy w
świetle obowiązującego prawa są etatowymi pracownikami samorządu.
Rzeźby „na razchwat“
Mer Wilna Remigijus Šimašius potwierdził doniesienia o tym, że władze Sowiecka i Aleksandr Udalcow,
ambasador Rosji na Litwie, skierowali pisemną prośbę o przekazanie Rosji rzeźb z Zielonego Mostu. Z
listu ambasadora Rosji wynika, że jedna z młodzieżowych organizacji w Pskowie jest gotowa wykupić te
rzeźby. Natomiast mer Sowiecka zapowiedział, że mógłby przetransportować rzeźby do Obwodu
Kaliningradzkiego, ale płacić za nie nie ma zamiaru.
O rzeźby zabiegają również trzy litewskie parki: Europy, park rzeźb z kamienia w Suderwie oraz reliktów
sowieckich Grutas.
POLSKA

Kresowe serca znowu spotkają się w Mrągowie
Ewelina i debiutanci z Podbrodzia

W dniach 7-9 sierpnia w Mrągowie już po raz 21. odbędzie się Festiwal
Kultury Kresowej. Gdy przedsięwzięcie to skromnie i niepewnie, rzekłbyś „na
wariackich papierach”, w 1995 roku rozpoczynało swój, Kresami malowany,
życiorys, trudno było przewidzieć, że przetrwa lata. Nie tylko przetrwało, ale i
każdego roku odkrywa w kolejnych swych odsłonach coś nowego.
Z Wilna na festiwalowe szaleństwa wyrusza ponad stuosobowa ekipa. Tym
przysłowiowym rodzynkiem tegorocznych popisów będą dwa zespoły
taneczne – młoda, ale już rozsławiona w Polsce wspaniała „Perła” z Niemenczyna pod kierownictwem
wieloletniego tancerza Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna”, dziś choreografa
Germana Komarowskiego oraz również znana „Gelme” („Głębina”) z Podbrodzia pod kierownictwem Agne
Ryckevičiene. Dla obu zespołów, podobnie jak dla kapeli instrumentów dętych „Przy fontannie” z
Podbrodzia, pod kierownictwem Bronislovasa Vilimasa, występ na festiwalu mrągowskim będzie
debiutem.
Więcej>>>

Delegacja z Sużan na XXII Dniach Węgierskiej Górki
Dech zapierało…
16-osobowa delegacja z Sużan wzięła udział w trzydniowych obchodach XXII
Dni Węgierskiej Górki, miejscowości położonej na zboczach Beskidu Śląskiego i
Beskidu Żywieckiego. Na program obchodów złożyły się koncerty muzyki
sakralnej, ludowej i popularnej, konkursy, wernisaż wystawy rzeźbiarki ludowej
Anny Ficoń i inne przedsięwzięcia towarzyszące.
Delegacja gminy sużańskiej w Dniach Węgierskiej Górki uczestniczyła po raz
drugi. Serdeczność, gościnność i uczynność gospodarzy z nawiązką powetowała trudy 14-godzinnej
podróży. A górskie krajobrazy, świeże powietrze i wyśmienite góralskie potrawy zauroczyły przybyszów z
nizin.
Więcej>>>

Nowy prezydent
6 sierpnia odbyła się uroczysta inauguracja prezydentury Andrzeja Dudy. Złożył on przysięgę przed
Zgromadzeniem Narodowym, wygłosił orędzie, przejął zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi i odbierze
insygnia Orderu Orła Białego i Orderu Odrodzenia Polski.
Trudna służba
Dziewięć historii kobiet, które podczas powstania warszawskiego przenosiły meldunki i były
sanitariuszkami, zebrali Maria Fredro-Boniecka i Wiktor Krajewski w opublikowanej niedawno książce
„Łączniczki. Wspomnienia z Powstania Warszawskiego”. Łącz¬niczki były bardzo ważnym elementem
polskiego państwa podziemnego – utrzymywały łączność pomiędzy członkami konspiracji. Służba ta
jednak była wyjątkowo trudna i odpowiedzialna.
Pakt przeciw dopalaczom

Społeczny Pakt Przeciw Dopalaczom ma skoordynować działania różnych instytucji, organizacji i mediów,
w walce z tymi substancjami. Treść paktu brzmi: „Jesteśmy przeciw – dopalaczowym zbrodniom.
Jesteśmy za – życiem wolnym od narkotyków. Dołącz do nas i powiedz innym: dopalacze kradną życie!
Działaj! Twórz! Żyj!“
Koszta pokryje UE
Pierwsi spośród 2 tysięcy uchodźców, głównie Syryjczycy, trafią do Polski w przyszłym roku. Koszt
związany z ich przyjazdem i pobytem to 65 mln zł ze środków Unii Europejskiej – poinformował Tomasz
Cytrynowicz z Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
Polacy chcą zmian
Przeważająca większość Polaków (72 proc.) ocenia, że funkcjonujący w naszym kraju system polityczny
wymaga wielu zmian – wynika z najnowszego badania CBOS. Postulaty co trzeciego badanego (33 proc.)
dotyczą klasy politycznej, w tym jej całkowitej wymiany.
Apel do księży
O solidarność z ubogą młodzieżą i o to, by każdy z księży ufundował choćby jednej osobie pakiet
pielgrzyma na Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016, zaapelował do duchownych koordynator
przygotowań do tego wydarzenia bp Damian Muskus.
Szopka w Paryżu
Nawet 2 mln turystów zobaczy najwyższą w historii szopkę krakowską podczas jej ekspozycji w katedrze
Notre-Dame w Paryżu. Ponad 5-metrowe dzieło, wykonane przez rodzinę Markowskich, będzie
pokazywane w świątyni od końca listopada br. do początku lutego 2016 r.
ŚWIAT
Zidentyfikowany fragment
Fragment samolotu znaleziony u wybrzeży wyspy Reunion na Oceanie Indyjskim został zidentyfikowany
jako część Boeinga 777. W 2014 roku malezyjski samolot tego typu w niejasnych okolicznościach zaginął
podczas lotu. Eksperci mają nadzieję, że metalowy fragment o wymiarach 2 na 2,5 metra, zidentyfikowany
jako tzw. klapolotka, pomoże wyjaśnić, co stało się z maszyną linii Malaysia Airlines.
Amnestia przed wyborami
Władze Birmy nakazały uwolnienie prawie 7 tys. więźniów, wśród których jest 210 cudzoziemców.
Amnestia objęła m.in. ponad 150 obywateli Chin skazanych w ubiegłym tygodniu na dożywocie za
nielegalny wyrąb lasów. Ułaskawienia ze strony prezydenta Thein Sein przypadają m.in. przed
listopadowymi wyborami parlamentarnymi.
Ostre spadki
Na otwarciu, po pięciotygodniowej przerwie, ateńska giełda zanotowała ostre spadki. Główny indeks spadł
prawie o 23 proc. Notowania Banku Grecji spadły o 30 proc., co stanowi dzienny limit.
30 lat w niewoli
Siły specjalne peruwiańskiej armii uwolniły 26 dzieci i 13 kobiet, które przez ok. 30 lat były
przetrzymywane przez partyzantkę Świetlistego Szlaku w obozie pracy w dżungli na południowym

wschodzie kraju. Wiele tych dzieci urodziło się w dżungli i pochodzi z gwałtów na uprowadzonych
kobietach, dokonanych przez członków Świetlistego Szlaku.
Spadek bezrobocia
Portugalia notuje systematyczny spadek bezrobocia dzięki programom stymulującym pracę młodych ludzi,
lecz także wskutek masowych wyjazdów zarobkowych. Bez zatrudnienia jednak pozostaje nadal 31 proc.
młodych obywateli.
Żywność będzie niszczona
Prezydent Rosji Władimir Putin wydał dekret, na mocy którego żywność objęta w Rosji embargiem,
zatrzymana na granicy, będzie od 6 sierpnia niszczona. Jak dotąd produkty te były zawracane do kraju
pochodzenia.
Oskarżenia Izraelowi
Amnesty International oskarżyła Izrael o popełnienie latem 2014 roku zbrodni wojennych podczas operacji
zbrojnej w palestyńskiej Strefie Gazy. Organizacja zarzuca państwu żydowskiemu zabójstwo 135 cywilów
w odwecie za pojmanie izraelskiego żołnierza.
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