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Ulgowy VAT na ogrzewanie:
zostanie zniesiony czy nie?

W ustawie przewidziano, że ulgowy 9-procentowy VAT na ogrzewanie będzie stosowany do końca maja tego roku

Dziś, gdy rekordowo długi sezon grzewczy dobiegł już końca, władze nadal nie mogą podjąć
decyzji na temat dalszego stosowania bądź zniesienia ulgi podatku od wartości dodanej na centralne
ogrzewanie. Ostre dyskusje w tej sprawie zarówno w

Fot. Marian Paluszkiewicz

społeczeństwie, jak też wśród polityków, toczą się od
grudnia ubiegłego roku, gdy rządząca partia, Związek Chłopów i Zielonych, wystąpiła z inicjatywą
zastąpienia ulgi VAT na ogrzewanie rekompensatą.
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Petycja o prawach językowych Polaków
na Litwie w Parlamencie Europejskim

Piątek
Maja 2017
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Imieniny: Anioła, Hilarego, Ireny, Ireneusza,
Maksyma, Penelopy, Piusa, Stanisława,
Teodora, Waldemara i Zdziebora

TRZY PYTANIA DO...
...Rimantasa Zagrebajeva, kierownika działu ds. kontaktów
ze społecznością Państwowej Kasy Chorych przy Ministerstwie
Ochrony Zdrowia

1.

Specjaliści alarmują, że na Litwie wzrasta liczba chorych
na raka jelita grubego i zachęcają do nieodpłatnych badań.
Czy ludzie korzystają z programów prewencyjnych?
W ubiegłym roku w programie na wykrycie raka jelita grubego
wzięło udział zaledwie 25 proc. mieszkańców Litwy przewidzianych do udziału w tym programie. Skorzystało z niego zaledwie
233 tys. z jednego miliona mężczyzn i kobiet. Tymczasem regularne
badania pozwalają na wczesne wykrycie tej choroby, co daje duże
szanse na jej wyleczenie.

2.

Dlaczego badania są tak ważne?
Z danych Centrum Informacji Zdrowia Instytutu Higieny wynika, że w kraju stale wzrasta zachorowalność
na nowotwór raka jelita grubego. Jeżeli w 2010 r. na 100 tys.
mieszkańców odnotowano 29,8 przypadków zachorowań, to w
2015 – było 43,5 nowych pacjentów.

3.

Jakie jeszcze nieodpłatne programy prewencyjne są
przewidziane?
PKCh i Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Nowotwory
zainicjowały obecnie projekt „Stajemy do walki z rakiem”. Jednym z narzędzi jest wysyłanie do ludzi sms-ów, poprzez które
zachęca się mieszkańców do skorzystania z badań w ramach
różnych programów prewencyjnych na wykrycie nowotworów:
prostaty (mężczyźni w wieku 50-69 lat), raka szyjki macicy lub
piersi (kobiety w wieku 50-69 lat), jelita grubego (kobiety i mężczyźni w wieku 50-74 lat). Jeżeli lekarz rodzinny widzi potrzebę
wcześniejszych, specjalistycznych badań, będą one również
wykonane nieodpłatnie.
			
Rozmawiała Anna Pieszko

KURIER WILEŃSKI

Ukazuje się od 1 lipca 1953
roku
Birbynių g. 4a, 02121-30 Vilnius,
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84 44
DZIENNIK NALEŻY
DO EUROPEJSKIEGO
STOWARZYSZENIA GAZET
CODZIENNYCH MNIEJSZOŚCI
NARODOWYCH

4 maja odbędzie się posiedzenie Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego w kwestii
petycji Tomasza Snarskiego —
nr 0358/2011 z 31 marca 2011 roku, dotyczącej praw językowych
Polaków na Litwie, dla której
poparcie udzieliła Europejska Fundacja Praw Człowieka
(EFHR).
Po raz pierwszy petycja była rozpatrywana 24 kwietnia
2012 r. i pomimo sprzeciwu
Litwy postanowiono sprawę
kontynuować. 17 grudnia 2013
r. przewodnicząca Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego skierowała oficjalny list do
rządu litewskiego z prośbą o
zajęcie stanowiska w sprawie
problemów w niej poruszonych.
Bardzo ogólna i wymijająca
odpowiedź nadeszła dopiero 5
marca 2015 r.
„To bardzo ważne, że w Parlamencie Europejskim zdecydowano wskazać ową petycję jako

przykład spraw z zakresu ochrony praw człowieka. Oznacza to,
że problemy Polaków na Litwie
zostały uznane za niezwykle
istotną sprawę, wymagającą rozwiązania w duchu standardów
ochrony praw fundamentalnych
obywateli Unii Europejskiej.
Natomiast Litwa, jako państwo
członkowskie UE, powinna jak
najszybciej zmierzyć się z problemem dyskryminacji językowej wobec polskiej mniejszości”
– podkreśla Tomasz Snarski.
***
EFHR, która powstała jako
odpowiedź na wzrost naruszeń i
nadużyć w zakresie praw człowieka skierowała niejedną petycję w sprawie praw mniejszości na Litwie. Fundacja ma nadzieję, że międzynarodowe naciski przyczynią się do poprawy
sytuacji mniejszości narodowych zamieszkujących terytorium Litwy.
EFHR

Parki regionalne oferują wyjątkowy
program poznawczy
Wileńskie parki regionalne
— czyli Park Kolonii Wileńskiej
(Pavilnių) oraz Park Regionalny w Werkach (Verkių) — w
weekendy majowe oferują specjalny program poznawczy. W
zajęciach i wycieczkach można
uczestniczyć nieodpłatnie.

W najbliższą sobotę odbędą
się zajęcia praktyczne „Dzikie
wiosenne rośliny dla naszego
zdrowia”, które poprowadzi zielarka. Więcej informacji oraz rejestracja na wydarzenia — www.
pavilniai-verkiai.lt.
zw.lt

Centrum Krwi Klinik w Santaryszkach dzisiaj w piątek w godzinach 12.00-19.00 przeniesie się do Multikino Ozas.
Przyjdź, podaruj krew i obejrzyj film!
Wyciągnij rękę pomocy do ciężko chorych!
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Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

WYDARZENIA 3

KURIER WILEŃSKI • Piątek, 5 maja 2017 r.

W Wilnie wystawa prac
polskich projektantów
W Muzeum Sztuki Użytkowej i Designu w Wilnie otwarta
została w środę wystawa, przedstawiająca dorobek polskich
projektantów w kontekście kulturowym obszaru Morza Bałtyckiego. Roundabout Baltic
to międzynarodowa wystawa
wzornictwa, prezentująca obiekty powstałe w ośmiu krajach połączonych linią brzegową Morza
Bałtyckiego.
Na ekspozycję składa się 80
prac autorstwa 46 projektantów z Danii, Estonii, Szwecji,
Łotwy, Litwy, Finlandii, Niemiec
i Polski. Kuratorką wystawy jest
Polka Agnieszka Jacobson-Cielecka.
„Ta wystawa, moim zdaniem, to jedno z fenomenalnych
zjawisk. Gdyż tak naprawdę bardzo trudno zgromadzić wszystkie kraje regionu Morza Bałtyckiego na jakiejś jednej imprezie.
Przedstawione obiekty designu
nie są jednak prezentowane według krajów, wszyscy jesteśmy
mniej więcej jednakowi, nie
zważając na sytuację społeczną

czy gospodarczą, tak naprawdę
wszystkie różnice znikają” –
powiedziała podczas otwarcia
jedna z organizatorek wystawy
Audronė Drungilaitė.
Wystawa prezentowana jest
w trakcie Design Week Lithuania 2017 (Tydzień Designu).
„Cieszę się bardzo, że w
tym roku Polska jest gościem
honorowym festiwalu Tydzień
Designu. To wspaniała okazja,
by przedstawić dla litewskiej publiczności najlepsze przykłady
polskiego wzornictwa” – powiedział Marcin Łapczyński, dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie.
Zaznaczył, że polski design
nie jest dobrze znany na Litwie,
mimo że Polska i Litwa to kraje
sąsiednie.
„Dlatego naszym celem było
pokazanie tego, co mamy najlepsze w Polsce. A Polska ma
wiele do pokazania nie tylko na
Litwie, ale też na całym świecie”
– mówił Łapczyński.
Wystawa będzie czynna do
15 czerwca 2017 roku.
L24.lt

Spotkają się szefowie
rządów Litwy i Polski
W przyszłym tygodniu szef
litewskiego rządu Saulius Skvernelis spotka się w Tallinie z polską premier Beatą Szydło. Jak
zapowiedział, zamierza rozmawiać z nią o „problemach, które
cieniem kładą się na relacjach
wzajemnych i obalić panujące
mity”.
„Najważniejsze to rozmowa
o problemach, z którymi borykają się nasze państwa i o nierozstrzygniętych problemach w
relacjach wzajemnych. Wreszcie
trzeba usiąść i porozmawiać
wprost o tym, jakie mamy stanowiska, wreszcie — o mitach.
Panuje obecnie sporo mitów
przekazywanych Warszawie nie
bez czyichś starań z naszego
państwa. Mam nadzieję, że będzie to pierwszy kontakt, który

pozwoli porozmawiać bez pośredników” — powiedział Saulius Skvernelis.
Spotkanie Sauliusa Skvernelisa i Beaty Szydło jest zaplanowane w przyszły poniedziałek, 8
maja, w Tallinie, podczas Rady
Bałtyckiej.
Jak zaznaczył szef litewskiego rządu, Polska jest ważnym
partnerem Litwy w dziedzinie
bezpieczeństwa, gospodarki,
energetyki, transportu.
Będzie to drugie spotkanie
najwyższych przedstawicieli
władz Litwy i Polski w tym roku.
W kwietniu przewodniczący
sejmu Viktoras Pranckietis był z
wizytą w Warszawie, gdzie spotkał się z marszałkami sejmu i
senatu.
wilnoteka.lt

PULS KURIERA
ZDJĘCIE DNIA

Wczoraj, 4 maja — w dniu św. Floriana, patrona strażaków — na
Placu Katedralnym strażacy obchodzili swoje święto Fot. ELTA

KOMENTARZ DNIA

Nie ma mniejszości, nie ma problemu...
Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego
4 maja zajęła się ponownie wnioskiem Tomasza Snarskiego. Petycja zawierała prośbę o
podjęcie wszelkich działań mających na celu
zagwarantowanie mniejszości polskiej na Litwie przestrzegania jej praw językowych, w
tym prawa do pisowni imion i nazwisk w języku
ojczystym czy też do oficjalnych, dwujęzycznych oznaczeń topograficznych.
31 marca 2017 roku minęło 6 lat, od kiedy prawnik z Gdańska
złożył swój wniosek. Po raz pierwszy petycja była rozpatrywana
24 kwietnia 2012 r., a półtora roku później Przewodnicząca Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego skierowała oficjalny list
do litewskiego rządu z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie
poruszonych w niej problemów. Na bardzo ogólną i wymijającą
odpowiedź trzeba było czekać do 5 marca 2015 r. Do tej pory
natomiast nie ma żadnych regulacji prawnych w zakresie praw
językowych, które zagwarantowałyby na Litwie standardy, choćby
zbliżone do europejskich.
Tymczasem Litwa ma swoje sposoby na wyjście z sytuacji.
Przewodniczący sejmu Viktoras Pranckietis, w czasie wizyty
w Gimnazjum Inżynierii im. Joachima Lelewela w Wilnie na
pytanie dotyczące ustawy o mniejszościach stwierdził, że na
Litwie mniejszości nie ma, bo Konstytucja ich nie przewiduje.
„Dlaczego chcą nazywać siebie mniejszościami, a nie wspólnotami, tak jak zapisane jest w Konstytucji?” – pytał. No właśnie
– nie ma mniejszości, nie ma problemu... Jak widać Parlament
Europejski przez 6 lat zajmuję się czymś, czego przewodniczący
litewskiego sejmu nawet nie zauważył...
Ilona Lewandowska

LICZBA DNIA

3 000

osób w ciągu roku zatrudni Facebook, by
usprawnić reagowanie serwisu na treści niezgodne z jego regulaminem oraz przyspieszyć
usuwanie nagrań przedstawiających np. brutalne przestępstwa i samobójstwa
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Optymalizacja wyższych uczelni nie rozwiąże
problemu idącego oddolnie – ze szkół

N

a Litwie mają zostać
zaledwie cztery wyższe uczelnie. Dwa
uniwersytety o randze międzynarodowej – Uniwersytet
Wileński i nowy Uniwersytet
Kowieński – oraz dwa uniwersytety techniczne: w stolicy i
Kłajpedzie.
O jakościową edukację w regionach mają zadbać filie uczelni, specjalistyczne akademie i
postępowe kolegia. Dodatkowo
studia licencjackie mają być od
przyszłego roku dostępne za
darmo. Reforma ma być zapoczątkowana jeszcze w tym roku,
choć dojrzewała od kilku lat.
– Najważniejszym naszym
celem jest podnieść jakość studiów. Żeby to zrobić, nie jest
ważna ilość uniwersytetów, ale
jakość nauczania. Po wprowadzeniu nowej reformy studenci otrzymają wsparcie socjalne.
Kolejnym naszym zadaniem
jest zwiększenie wynagrodzeń
wykładowcom i badaczom.
Wzrośnie nie tylko wypłata, ale
też zapewnione zostanie należyte zatrudnienie w jednej placówce. Zostaną wprowadzone
bezpłatne studia licencjackie –
powiedziała „Kurierowi Wileńskiemu” Jurgita Petrauskienė,
minister oświaty i nauki.
Grupa robocza proponuje,
by w kraju zostały dwa klasyczne
uniwersytety: w Wilnie i Kownie.
Do Uniwersytetu Wileńskiego
mają być dołączone: Uniwersytet Michała Romera w Wilnie i
Litewski Uniwersytet Edukologii, zaś Uniwersytet Szawelski
ma zostać częścią Uniwersytetu
Wileńskiego.
W Kownie ma być powołany
Uniwersytet Kowieński, utworzony z Uniwersytetu Technicznego w Kownie, Uniwersytetu
Witolda Wielkiego, Uniwersytetu Aleksandrasa Stulginskisa
oraz Litewskiego Uniwersytetu
Sportowego.
Wileński Uniwersytet Techniczny im. Giedymina ma się
skupić na studiach technicznych,

a Uniwersytet Kłajpedzki – na
nauce i studiach ważnych dla
portu morskiego.
– Znacznie zmniejszyła się
liczba maturzystów i, odpowiednio, studentów. Obecnie 80
procent chętnych dostaje się na
studia wyższe. Jest to niezwykle
duża liczba, raczej nie wszyscy
są gotowi, by studiować na uniwersytetach. Na studia wyższe
dzisiaj idą nawet te osoby, które
ledwo zdały maturę. W planach
jest zreformowanie programów
kształcenia, niektóre z nich mają trwać 3 lata, a ich liczba ma
być zmniejszona z 1800 do 700.

inwestować około 150 mln euro.
Władze twierdzą, że pozyskają
środki z oszczędności i funduszy
unijnych.
Premier Saulius Skvernelis
zaznaczył, że wdrożenie nowej
reformy szkolnictwa wyższego
nie będzie łatwe, ale alternatywy
dla niego nie ma.
„Nie myślę, że będzie to łatwe, ale nie ma innego wyjścia,
jeżeli mówimy o jakości studiów,
zmianie modelu finansowania,
wreszcie o zmianie pracy wykładowców, podwyżkach, lepszych warunkach dla studentów.
Wkrótce o planowanej reformie

Optymalizacja uczelni, zdaniem minister Jurgity Petrauskienė, ma
na celu podniesienie jakości studiów Fot. Marian Paluszkiewicz
W naszym kraju powinny być
zwiększone wynagrodzenia dla
wykładowców, ponieważ dzisiaj
są naprawdę bardzo niskie i
nie motywują – zaznaczyła minister.
Zgodnie z planami środki państwowe mają trafiać do
uczelni, uwzględniając jej osiągnięcia, w tym badane będą
kwestie: czy absolwenci znajdują
zatrudnienie po studiach, jak ich
oceniają pracodawcy, czy studia
są zgodne ze standardami danego zawodu itd.
Reforma ma trwać 4 lata.
Specjaliści prognozują, że w jej
wyniku dwie uczelnie z Litwy
trafią na listę 500 najlepszych
uniwersytetów na świecie, a jedna – na listę 300 najlepszych.
W reformę trzeba będzie za-

zostanie poinformowana społeczność akademicka” – mówił
Saulius Skvernelis. Tymczasem
profesor Jarosław Wołkonowski, prodziekan ds. ogólnych Filii
Uniwersytetu Białostockiego w
Wilnie w rozmowie z „Kurierem
Wileńskim” zaznaczył, że optymalizacja wyższych uczelni wynika z malejącej liczby uczniów
w szkołach średnich, a potem
studentów i trzeba otwarcie powiedzieć, że to politycy są winni,
że dzisiaj mamy tak małą liczbę
dzieci w szkołach.
– Ta reforma dotyczy jedynie
wyższych uczelni państwowych.
Filia w Wilnie (Wydział Ekonomiczno-Informatyczny) Uniwersytetu w Białymstoku ma
status filii uczelni zagranicznej.
Władze Litwy traktują nas jako

uczelnię niepaństwową. Politycy
mówią, że ma być zmienione
finansowanie uczelni, ale jak?
Dzisiaj jest jeszcze trudno coś
stwierdzić. Czy państwo wróci
do modelu, kiedy studia były
bezpłatne, czy funkcjonujący
obecnie „koszyczek studenta”
pozostanie? – pyta retorycznie
Jarosław Wołkonowski.
W 2009 roku w kraju było
41 tysięcy maturzystów, natomiast w bieżącym roku 26 500.
Liczba maturzystów w szkołach
polskich także drastycznie maleje, jeżeli w 2009 roku było 1400
maturzystów, to w tym roku jest
ich 850.
– W szkołach na Litwie z
polskim językiem nauczania
zmniejsza się liczba uczniów. W
2000 roku w szkołach polskich
było 22 tysiące dzieci, to w tym
roku mamy ich 11 330. To właśnie politycy tworzą tę sytuację
prorodzinną, to oni przyjmują
te ustawy – zaznaczył Wołkonowski.
W 2009 roku było 210 tysięcy studentów, w tym roku akademickim tylko 120 tysięcy.
– Dzisiaj politycy przychodzą do uczelni i mówią: „Nie
macie wystarczająco studentów,
więc będziemy was łączyć”. Ale
to przecież jest ich wina, polityków. To oni do tego doprowadzili. Teraz swój błąd, swoją
winę przerzucają na uczelnie.
Muszą przede wszystkim zmienić swój ton, przeprosić za swoje
błędy i wspólnie ze społecznością akademicką zacząć szukać
wyjścia. Niech włączą ich do tej
dyskusji. Natomiast dzisiaj to
wszystko idzie tzw. buldożerem.
Uważam, że politycy popełniają
ogromny błąd. Uczelnie przecież
pracowały przez wiele, wiele lat.
Kształciły młodzież na dobrym
poziomie – twierdzi profesor
Wołkonowski.
Na Litwie są uczelnie państwowe i niepaństwowe. Politycy
uważają, że uczelni państwowych jest za dużo.
Honorata Adamowicz
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Ulgowy VAT na ogrzewanie:
zostanie zniesiony czy nie?
ze str. 1

»

Obecnie w ustawie przewidziano, że ulgowy 9-procentowy VAT na ogrzewanie
będzie stosowany do końca
maja tego roku. Zaś od czerwca ma być stosowana standardowa stawka w wysokości 21
proc.
Premier Saulius Skvernelis, który ulgę podatkową na
ogrzewanie określał wcześniej jako niesprawiedliwą,
dziś już nie jest pewien, czy
powinna być zniesiona.
Komentatorzy polityczni z
tego powodu porównują go
do byłego premiera Algirdasa
Butkeviciusa, który był znany
z tego, że często zmieniał swoje zdanie.

Skvernelis podczas ostatniej rozmowy z dziennikarzami nie wykluczył możliwości, że po przeglądzie wszystkich ulg na ogrzewanie centralne może być zatwierdzona
ulgowa taryfa VAT. „Jeżeli
będzie możliwość, to ulgowy
VAT zostanie zatwierdzony.
Na razie nie mogę powiedzieć
nic bardziej dokładnego, gdyż
ostateczne decyzje jeszcze
nie zostały podjęte. W sprawie przygotowania reform
podatkowych już zbliżamy się
do końca. Należy jeszcze raz
ocenić, czy stosowanie ulgowego VAT jest efektywne i
zachęca ludzi do oszczędzania, czy raczej jest to wspieranie osób otrzymujących
wyższe dochody” – tłumaczył
premier.
Dyskusje na temat ulgi
VAT na ogrzewanie zaostrzyły się w sejmie w ubiegłym
tygodniu, gdy pojawiła się
inicjatywa przedłużenia jej
stosowania. Konserwatyści
Mykolas Majauskas, Ingrida
Šimonytė i Jurgis Razma zarejestrowali projekt ustawy
o podatku od wartości do-

Dalia Grybauskaitė Fot. M.P.

Gintautas Paluckas Fot. ELTA

Saulius Skvernelis

danej, w którym proponują
przedłużyć stosowanie ulgowego VAT na ogrzewanie do
czerwca 2020 roku.
„Do przygotowania projektu ustawy zmusza fakt,
że renowacja domów wielomieszkaniowych jeszcze
nie dobiegła końca, a wielu mieszkańców musi oddawać dużą część dochodów
na ogrzewanie. Przedłużenie
terminu ważności ulgowego
VAT na ogrzewanie pozwoliłoby zmniejszyć obciążenie
finansowe dla obywateli. Dostarczanie ciepła do bloków
obecnie jest nieefektywne i
kosztowne. Państwo powinno
wziąć na siebie za to odpowiedzialność. Ulgowy VAT
powinien być stosowany do
tego czasu, gdy konsumentom zostanie przedstawiona
konkurencyjna cena za dostarczane ciepło” – czytamy w
projekcie ustawy.

gdyby ten ulgowy VAT na
ogrzewanie był stosowany
zawsze” – powiedział we wtorek Paluckas.

socjalnym. Zaoszczędzone na
jej zniesieniu pieniądze można
wykorzystać znacznie efektywniej, przekazując je ludziom,
którzy tego najbardziej potrzebują. Dziś z ulgowego VAT
na ogrzewanie centralne najwięcej korzystają osoby bardziej zamożne, mające większe
mieszkania. Mało natomiast
wygrywają ludzie, mieszkający
w małych lokalach. Zupełnie
żadnej korzyści nie mają ci,
którzy korzystają z ogrzewania elektrycznego, gazowego,
bądź innego. Dlatego sądzę, że
taryfy ulgowe należy stosować
wobec osób najmniej zarabiających. To dałoby lepsze wyniki w walce z nierównością
socjalną” – powiedział wczoraj
minister finansów Litwy.
***
Wczoraj w stolicy ogłoszono zakończenie sezonu
grzewczego. Dziś ogrzewanie
zostanie wyłączone zarówno w
placówkach, jak też w domach
wielomieszkaniowych. Był to
najdłuższy sezon grzewczy w
ostatniej dekadzie. Przed rokiem w Wilnie został zakończony 2 maja, a w 2015 roku –
24 kwietnia. W tym sezonie, w
porównaniu z ubiegłym, dzięki
spadkowi ceny na ogrzewanie
wilnianie nieco zaoszczędzili –
szacuje się, że średnio około
80-90 euro.
Brygita Łapszewicz

Nowy

przewodniczący

litewskich socjaldemokratów,
Gintautas Paluckas, również
proponuje, aby zniesienie ulgi
VAT na ogrzewanie zostało
odłożone przynajmniej na
kilka lat lub w ogóle na nieokreślony czas. „Nazywamy
to ulgą podatkową i regularnie przedłużamy okres jej
stosowania. Jednak byłoby
najbardziej
sprawiedliwe,

Zdaniem prezydent Dali
Grybauskaitė zniesienie ulgi
VAT na ogrzewanie byłoby
nieuzasadnione pod względem politycznym, socjalnym
i finansowym. „Zawsze, gdy
mówimy o zastosowaniu
któregoś instrumentu finansowego, należy pomyśleć o
celu. Do czego dążymy? Czy
chcemy nieco więcej pieniędzy
zebrać do budżetu, czy działamy w imieniu sprawiedliwości czy bezpieczeństwa socjalnego? Na Litwie stosujemy
około 43 różnego rodzaju ulg,
które kosztują państwo prawie miliard euro. Zniesienie
ulgowego VAT na ogrzewanie przyniosłoby do budżetu
tylko około 30 mln euro, jednak dotyczyłoby aż 700 tys.
mieszkańców. Dlatego ani pod
względem politycznym, ani też
socjalnym i finansowym, zniesienie danej ulgi jest nieuzasadnione” – powiedziała dla
radia LRT radijas prezydent
Grybauskaitė.
Argumenty przeciwników
zniesienia ulgowego VAT na
ogrzewanie nie przekonują
jednak ministra finansów Viliusa Šapoki. „Ta ulga nie jest
sprawiedliwa pod względem

Fot. M.P.
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Niemiec próbował
popełnić samobójstwo
W środę wieczorem w
mieszkaniu przy ul. Vydūno w
Wilnie 46-letni Niemiec próbował popełnić samobójstwo w
obecności konkubiny i czwórki
dzieci w wieku 4-14 lat. Do incydentu doszło o godz. 22.45
po kłótni w domu. Na miejsce
przybyli funkcjonariusze oraz
medycy pogotowia ratunkowego. Po udzieleniu pierwszej pomocy obywatel Niemiec został
odwieziony do szpitala psychiatrycznego.

Na granicy zatrzymano
przemytników
Funkcjonariusze litewskiej
Straży Granicznej zatrzymali
trzech mieszkańców rejonów
wileńskiego i trockiego, którzy
nielegalnie przekroczyli granicę
z Białorusią i próbowali przemycić 1 000 paczek papierosów.
Do incydentu doszło w środę, 3 maja, nieopodal wsi Bojary w rejonie wileńskim.

Przewróciła się
karetka pogotowia

We wtorek, 2 maja, w Kownie na skrzyżowaniu przy ul.
Jurbarko doszło do zderzenia
samochodu pogotowia ratunkowego VW Transporter z autem
marki Mini Cooper, prowadzonym przez 64-letnią kobietę. W
wyniku zderzenia karetka wioząca do szpitala pacjenta przewróciła się na bok. W wypadku
różnego rodzaju urazów dostali kierowcy obydwu pojazdów,
pacjent oraz medyk pogotowia
ratunkowego. Winę za wypadek
ponosi kierowca auta osobowego. Kobieta musiała ustąpić
pierwszeństwa karetce.
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15 lat więzienia zamiast dożywocia
za morderstwo Szwedki

N

a mocy decyzji radwiliskiego sądu rejonowego wyrok dożywocia dla 36-letniego Nerijusa
Bilevičiusa został zamieniony
na 15 lat więzienia.
Bilevičius został oskarżony w Szwecji w ubiegłym
roku o morderstwo 17-letniej
Lisy Holm i skazany na dożywocie. Obecnie, gdy wyrok
został złagodzony, morderca,
zgodnie ze swoim życzeniem,
wróci na Litwę i tu będzie
odbywać karę.

W czerwcu 2015 roku Szwecja była wstrząśnięta zabójstwem 17-latki. Ciało Lisy Holm
znaleziono po pięciodniowych,
intensywnych poszukiwaniach.
Lisa Holm zaginęła wieczorem
w miasteczku Blomberg, w
południowo-zachodniej Szwecji. Po wyjściu z kawiarni, w której pracowała, zdążyła jeszcze
wysłać sms-a do rodziców, że
jest w drodze do domu. Potem
wszelki ślad po niej zaginął. Jej
skuter z kluczykiem w stacyjce
stał przed kawiarnią. Następnego dnia rozpoczęto poszukiwania. Uczestniczyło w nich
kilka tysięcy osób – policjantów,
członków organizacji Missing
People, przyjaciół zaginionej
oraz wolontariuszy.
W trakcie poszukiwań znaleziono kilka przedmiotów
należących do nastolatki, w
tym rękawiczkę i futerał od

telefonu komórkowego. Ciało dziewczyny znaleziono 15
czerwca w budynku gospodarczym znajdującym się w
odległości paru kilometrów
od miasteczka Blomberg. Było
schowane w szafie z narzędziami. Zatrzymany przez szwedzką
policję obywatel Litwy, Nerijus
Bilevičius, nie miał wiarygodnego alibi. Twierdził, że o godz.
19.35 rozmawiał przez Skype
z matką. Potwierdziła to także jego żona. Jednak sąd nie
uwierzył Bilevičiusowi i wydał
najbardziej surowy wyrok – dożywocie.

W środę sędzia radwiliskiego sądu rejonowego
oznajmił, że nie widzi żadnych przeszkód do deportacji

Lisa Holm
więźnia. Za umyślne morderstwo kodeks karny LR przewiduje pozbawienie wolności
od 7 do 15 lat. Sąd wyznaczył
maksymalną karę – 15 lat
więzienia.

Wyrok dożywocia dla Nerijusa Bilevičiusa został zamieniony na
15 lat więzienia			
Fot. archiwum

Z winy budowniczych doszło do awarii ścieków
Przyczyną awarii rur ściekowych w centrum stolicy była wadliwa konstrukcja muru
oporowego. Błąd został popełniony przez projektantów
i wykonawców budowlanych
– ogłosiła dzisiaj Państwowa
Inspekcja Planowania Terytorialnego i Budownictwa.
„Podczas dochodzenia wyjaśniono, że przed rozpoczęciem prac budowlanych nie
została dokonana odpowied-

nia ocena położenia sieci inżynieryjnych na danej działce,
wykonawca robót nie uzgodnił swoich prac z właścicielem sieci kanalizacyjnej. Poza
tym, prace budowlane zostały
rozpoczęte samowolnie, bez
dokumentu zezwalającego
na budowę i bez wyznaczenia nadzorcy technicznego
budowy” – powiedziała Eglė
Kuklierienė, pełniąca obowiązki dyrektora inspekcji.

Do awarii rur ściekowych
doszło na placu budowy obok
biurowca Barclays przy ulicy Upės w grudniu ubiegłego
roku. W wyniku awarii ścieki
trafiły do Wilii.
Szkodę wyrządzoną środowisku oszacowano na 600 tys.
euro. Do Wilii trafiło około
46 tys. metrów sześciennych
ścieków.
Prokuratura
wszczęła
śledztwo w sprawie awarii.
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Eksplozja w irańskiej kopalni węgla
Do co najmniej 35 wzrosła liczba górników, którzy zginęli w środę
podczas eksplozji w kopalni węgla na północy Iranu — podały wczoraj
półoficjalne agencje irańskie.

W

środę około godz.
12.45 czasu lokalnego
w zatrudniającej ponad 500 osób kopalni w Azadszar w prowincji Golestan przy
granicy z Turkmenistanem doszło do wybuchu, który uwięził
pod ziemią — według różnych
doniesień — od 50 do 80 górników.
W prowincji Golestan przez
trzy dni będzie obowiązywała
żałoba.
Prezydent Hasan Rowhani
wydał dekret, nakazujący rządowi wykorzystanie wszelkich

dostępnych zasobów w akcji
ratowania uwięzionych pod ziemią ludzi. Przyczyna katastrofy będzie dopiero wyjaśniana,
ale według kilku przedstawicieli
władz, eksplozja nastąpiła na
skutek wysokiego stężenia gazu.
Do szpitali przetransportowano co najmniej 25 osób, które
ruszyły na pomoc zasypanym i
nawdychały się gazu.
To nie jest pierwsza taka katastrofa w irańskim
przemyśle wydobywczym. W
2013 roku jedenastu górników
zginęło w dwóch wypadkach w

kopalniach, w 2009 roku — 20.
Winą za tego typu incydenty
obarcza się często niezbyt rygorystyczne przestrzeganie zasad
BHP oraz złe przygotowanie
służb ratunkowych na terenach,
gdzie prowadzi się wydobycie.
Iran rocznie zużywa ok. 2,5
mln ton węgla, na którym w
dużej mierze opiera się przemysł
stalowy kraju.
W ubiegłym roku w
irańskich kopalniach wydobyto
ok. 1,7 mln ton węgla, a reszta
potrzebnego surowca jest importowana.

W prowincji Golestan przy granicy z Turkmenistanem doszło do wybuchu, który uwięził pod ziemią
od 50 do 80 górników 							
Fot.EPA-ELTA

Białoruski opozycjonista wyszedł z aresztu
Białoruski opozycjonista
Mikoła Statkiewicz w środę wieczorem wyszedł na wolność po
odbyciu kary pięciu dni aresztu.
W rozmowie z mediami ocenił,
że kara miała na celu „zneutralizowanie” go przed zwołanym
przez opozycję protestem w
Mińsku w Święto Pracy.
Cytowany przez „Biełorusskije Nowosti” polityk poinformował, że został zatrzymany w
piątek w godzinach wieczornych
w centrum Mińska.
Jak powiedział, przedstawiono mu wyrok sądu z 7 kwietnia
z wyrokiem pięciu dni aresztu,
jednak nie wyjaśniono, za co

został skazany. Ocenił również,
że areszt służył odizolowaniu go
jako lidera protestu w centrum
stolicy 1 maja.
Podczas mińskiej demonstracji z okazji Święta Pracy wzywano m. in. do dymisji władz i
uwolnienia więźniów politycznych, apelowano o wolne wybory i odwołanie prezydenckiego
dekretu nr 3 o tzw. pasożytnictwie. Po zakończeniu akcji
aresztowano opozycjonistów
Pawła Siewiarynca i Maksima
Winiarskiego, których następnego dnia skazano na kary aresztu.
W środę media poinformowały o zatrzymaniu jeszcze

jednego uczestnika poniedziałkowej akcji — Wiaczesłaua Siuczyka. Również w środę sądy w
Mohylewie i Brześciu skazały
lokalnych aktywistów, zatrzymanych 1 maja.
Mohylewski działacz Zjednoczonej Partii Obywatelskiej
Raman Miszczanka został skazany na 15 dób aresztu za wzywanie za pośrednictwem sieci
społecznościowych do udziału
w pierwszomajowym mityngu,
który ostatecznie się nie odbył.
W Brześciu na kary aresztu skazano blogera Zmiciera
Garbunoua i Alaksandra Kabanaua.

KRONIKA
KRYMINALNA
Strzelanina w Teksasie

Dwie osoby zginęły w środę
podczas incydentu z użyciem
broni palnej na terenie kampusu uczelni położonego na przedmieściach Dallas w amerykańskim stanie Teksas.
Jak przekazała policja,
wśród ofiar śmiertelnych jest
sprawca zajścia.

Rosyjski żołnierz
zginął w Syrii
W Syrii zginął rosyjski żołnierz służby kontraktowej, pochodzący z Bracka w obwodzie
irkuckim Bogdan Derewicki.
Ministerstwo obrony Rosji
nie poinformowało oficjalnie o
śmierci żołnierza.
Służby prasowe Bracka opublikowały w środę komunikat o
tym, że tego dnia odbędzie się
uroczyste pożegnanie z żołnierzem i że zostanie on pochowany na miejscowym cmentarzu z
honorami wojskowymi. O okolicznościach śmierci Derewickiego nie poinformowano.

Wóz pancerny wjechał
w demonstrantów
Podczas starć między policją a zwolennikami opozycji w
stolicy Wenezueli, Caracas, w
tłum demonstrantów wjechał
wóz pancerny. W wyniku tego zdarzenia co najmniej jedna osoba została ciężko ranna.
Stan młodego mężczyzny jest
poważny, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
W starciach w dzielnicy
Chacao rannych zostało w środę ponad 160 osób. Wóz pancerny został trafiony butelką z

Strony przygotowano na
podstawie inf. BNS i PAP
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Mike Powell przeciwny
wymazaniu rekordów
Rekordzista świata w skoku
w dal Mike Powell skrytykował
pomysł wymazania lekkoatletycznych rekordów sprzed lat,
gdyż mogły być one ustanowione przy pomocy niedozwolonych środków dopingowych.
Europejskie Stowarzyszenie
Lekkoatletyczne (EA) poinformowało, że rozważa anulowanie rekordów Starego Kontynentu w związku z wątpliwościami dotyczącymi osiągnięć
zawodników z czasów, gdy kontrole antydopingowe były mało
skuteczne.

Wimbledon:
większa pula nagród
Zwycięzcy singla w tegorocznej edycji wielkoszlemowego turnieju tenisowego na trawiastych kortach Wimbledonu
otrzymają premię w wysokości
2,2 mln funtów. Przed rokiem
triumfatorzy gry pojedynczej
mogli liczyć na dwa miliony funtów. Wyższe będą także inne
stawki.

Olimpijczyk Chappuis
wznawia karierę
Mistrz olimpijski z Vancouver (2010)
i pięciokrotny
mistrz świata
w kombinacji
nor wesk iej
Jason Lamy Chappuis postanowił wznowić karierę. Francuz ukończył właśnie kurs dla
pilotów, ale jego celem będą
przyszłoroczne igrzyska w
Pjongczang.
„Myśl o powrocie do sportu pojawiła się podczas ubiegłorocznych igrzysk w Rio de
Janeiro, na których miałem
okazję być kibicem. Kiedy
poczułem olimpijską atmosferę, zapragnąłem przeżyć to
wszystko jako zawodnik jeszcze raz” — przyznał.
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LM: Juventus Turyn jedną
nogą w finale
AS Monaco przegrało na własnym stadionie z Juventusem Turyn 0:2 w
pierwszym meczu półfinałowym piłkarskiej Ligi Mistrzów.

O

bie bramki zdobył
Argentyńczyk Gonzalo Higuain. Rewanż
odbędzie się 9 maja we Włoszech. Duży krok w stronę
awansu do finału LM wykonał
Real Madryt, pokonując u siebie lokalnego rywala — Atletico 3:0, dzięki trzem bramkom Portugalczyka Cristiano
Ronaldo. Po środowym meczu
blisko finału jest Juventus, a
jego bohaterem był Higuain.
Monaco w 1/8 finału
z Manchesterem City i w
ćwierćfinale z Borussią Dortmund zdobyło łącznie aż 12
bramek. Juventus jednak dla
odmiany w fazie pucharowej
imponuje grą w obronie i tym
razem nie było inaczej. Gianluigiego Buffona nie zdołali
pokonać wcześniej ani piłkarze FC Porto (w 1/8 finału),
ani słynni napastnicy Barcelony (w ćwierćfinale).
Gospodarze zaczęli spotkanie ze sporym animuszem,
ale udane interwencje Buffona nie pozwoliły im objąć prowadzenia. Z czasem do głosu
zaczęli dochodzić turyńczycy,
a pierwszą bramkę zdobyli w
29. minucie. Po szybko rozegra-

AS Monaco przegrało na własnym stadionie z Juventusem Turyn w meczu półfinałowym piłkarskiej Ligi Mistrzów
Fot. archiwum
nym ataku z boku pola karnego
Monaco znalazł się Dani Alves.
Brazylijczyk mając obok siebie
Kamila Glika, zagrał piłkę piętą, idealnie do nadbiegającego
Higuaina, który płaskim strzałem pokonał Chorwata Danijela Subasica.
W 59. minucie w rolach
głównych wystąpili ci sami piłkarze. Tym razem Alves zagrał
do Higuaina górą, podania nie
zdołał przeciąć Glik i Argentyńczyk ponownie wpisał się
na listę strzelców.
Mając dwubramkowe prowadzenie, Juventus nie forsował tempa i skupił się na

defensywie. Monaco długo
rozgrywało akcje, ale dogodnych okazji nie potrafiło sobie
stworzyć. Do wysiłku Buffona
w końcówce zmusił jedynie
Valere Germain. Włoch po
jego strzale głową przeniósł
piłkę nad poprzeczką.
„Juventus bronił świetnie,
praktycznie całym zespołem.
Świetnie blokowali nasze
skrzydła. Rywal miał odpowiedni plan taktyczny, który
bardzo dobrze został zrealizowany” — powiedział Glik
przed kamerą Canal Plus.
Finał LM 2016/17 odbędzie
się 3 czerwca w Cardiff.

Prezes czeskiej federacji piłkarskiej w areszcie

S

zef czeskiej federacji piłkarskiej (FACR) Miroslav Pelta został zatrzymany przez policję na wniosek prokuratury prowadzącej
śledztwo ws. przyznawania i
rozliczeń dotacji przez Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Sportu.
Informację o zatrzymaniu Pelty potwierdził agencji
CTK rzecznik związku Michal Jurman. Według niego,
doszło do tego w siedzibie
federacji na praskim Straho-

vie, a Pelcie towarzyszył jego
adwokat.
Policja dokonała też przeszukań w siedzibie FACR
oraz biurach ministerstwa.
Prokuratura ujawniła, że prowadzi dochodzenie przeciw
trzem osobom i jednej firmie, które mogły dopuścić się
nieprawidłowości w procesie
przyznawania i rozliczeń dotacji państwowych.
52-letni Pelta, były piłkarski bramkarz, jest prezesem
czeskiej federacji od listo-

pada 2011 roku. Wcześniej
kierował klubami FC Jablonec i Sparta Praga, pełnił też
funkcję kierownika drużyny
narodowej. Był zaangażowany w działalność polityczną
i samorządową jako członek
Obywatelskiej Partii Demokratycznej (ODS).
Pelta jest postacią kontrowersyjną, w przeszłości ciążyły na nim podejrzenia o korupcję, a dotyczyły m. in.
transakcji na rynku nieruchomości.
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Alarmujące zachowanie Aarona
Lennona: Anglik pod opieką lekarzy

B

rytyjska policja zatrzymała Aarona Lennona
w obawie o jego zdrowie. Skrzydłowy Evertonu miał
w niepewny sposób przechadzać
się blisko ruchliwej autostrady
na przedmieściach Manchesteru. Powodem zachowania i
słabej kondycji zawodnika, który obecnie przebywa w szpitalu, były problemy ze stresem,
dochodzą również pogłoski, że
21-krotny reprezentant Anglii
chciał popełnić samobójstwo.
Do rzeczonego wydarzenia
doszło w niedzielne popołudnie.
Oficerowie zostali wezwani
przez jednego z mieszkańców
Salford w hrabstwie Greater
Manchester. Powodem zgłoszenia był dziwnie zachowujący się
mężczyzna, który błąkał się na
poboczu trasy M602. Gdy policjanci dotarli na miejsce, okazało
się, że mają zająć się Lennonem,
czyli 21-krotnym reprezentantem Anglii.
Zawodnik na mocy ustawy
o zdrowiu psychicznym został
zabrany do Szpitala Królewskiego w Salford, gdzie lekarze
zdiagnozują, co było powodem
jego osobliwego zachowania.
Jak na razie raporty angielskich
gazet i serwisów informacyjnych
są bardzo szczątkowe. Pisze się

głównie o tym, że Anglik zmagał
się z depresją.
Nie wiadomo jednak, czy jej
powodem były kłopoty osobiste,
czy też zawodowe. Były gwiazdor Tottenhamu w tym sezonie
miał problem z regularną grą w
barwach Evertonu i na boiskach
Premier League spędził przeszło
500 minut, a ostatni raz wystąpił
11 lutego. Trener klubu Ronald
Koeman w kwietniu tłumaczył,
że nie korzysta z usług swojego
podopiecznego, ponieważ ten
nie jest w odpowiedniej formie
fizycznej.
„Policję wezwano w niedzielę 30 kwietnia. Powodem był
człowiek, co do którego istniały

obawy o stan psychiczny. Oficerowie pojawili się i po 20 minutach rozmowy ujęli mężczyznę na podstawie paragrafu 136
ustawy o zdrowiu psychicznym.
Przebywa on obecnie w szpitalu” – zdradził rzecznik policji w
hrabstwie Greater Manchester.
Bardzo skrótowy komunikat
wydał także obecny pracodawca
zawodnika.
„Aaron Lennon jest aktualnie pod opieką lekarzy, którzy
zajmują się jego chorobą spowodowaną przez stres. Jako klub z
całych sił go wspieramy, a rodzina piłkarza uprasza o zachowanie i uszanowanie prywatności”
— podał Everton.

Powodem zachowania i słabej kondycji zawodnika, który obecnie
przebywa w szpitalu, były problemy ze stresem Fot. archiwum

Walka o tytuł króla meksykańskiego boksu

N

a pojedynek Saula
Alvareza z Julio Cesarem Chavezem Jr.
czekano od dawna. Stawką
będzie tytuł króla meksykańskiego boksu. W mieszczącej
20 tysięcy widzów T-Mobile
Arena w Las Vegas z jednej
strony stanie 26-letni „Canelo” Alvarez (48-1-1, 34 KO),
uważany za jednego z najlepszych pięściarzy bez podziału
na kategorie wagowe, a z drugiej o pięć lat starszy Chavez
Jr (50-2-1, 32 KO), syn meksykańskiej legendy Julio Cesara
Chaveza Sr.
W 1993 roku na walkę „Ce-

sarza” z Gregiem Haugenem
w Mexico City przyszło 135
tysięcy ludzi, wypełniając do
ostatniego miejsca stadion Azteca, największy w Meksyku,
co do dziś jest bokserskim rekordem. Z Alvarezem zmierzy
się w umownym limicie 164,5
funta (74,6 kg). To ani waga
średnia (160 funtów), ani superśrednia (168), tylko gdzieś
pośrodku. Chavez zapewne
będzie miał problem, by ten
limit uzyskać, a dla Alvareza
to nowość, bo w tak wysokim
jeszcze nie walczył.
Faworytem jest Alvarez,
który w trwającej już 11 lat za-

wodowej karierze przegrał tylko
raz, z Floydem Mayweatherem
Jr. w 2013 roku. Zarobił jednak
wówczas krocie, była to bowiem
jedna z najbardziej dochodowych walk w erze pay-per-view
(płatnej telewizji).
Wszystko wskazuje jednak
na to, że jeśli pokona Chaveza
Jr., to we wrześniu, w dniu meksykańskiego Święta Niepodległości, zmierzy się wreszcie z
Giennadijem Gołowkinem z
Kazachstanu, królem wagi średniej, przez wielu ekspertów uważanym za najlepszego pięściarza
bez podziału na kategorie wagowe. I to dopiero będzie hit.

SPRINTEM
Obrońca Borussii
spowodował wypadek
Obrońca Borussii Dortmund Raphael Guerreiro
spowodował
wypadek samochodowy,
po którym uciekł z miejsca zdarzenia. Guerreiro prowadząc
samochód, uderzył w auto należące do 52-letniego mężczyzny.
Prokuratura domaga się dla niego grzywny wysokości 120 tysięcy euro, a także pozbawienia
go prawa jazdy na 9 miesięcy.

Kontrowersyjny
pomysł na Giro d’Italia
Organizatorzy Giro d’Italia zrezygnowali z prowadzenia
klasyfikacji dla najlepiej zjeżdżających kolarzy. Nagroda
miała pojawić się po raz pierwszy w tegorocznym wyścigu.
Pomysł dyrektora RCS Sport
Mauro Vegniego spotkał się z
krytyką wielu kolarzy, a także
wiceprezydenta UCI Toma Van
Damme’a. Prezydent belgijskiej
federacji i wiceprezydent UCI
Van Damme stwierdził, że pomysł jest „nie do zaakceptowania” i już wcześniej apelował o
wycofanie się z niego.

David Villa
w New York City
Były reprezentant Hiszpanii
David Villa przedłużył kontrakt
z klubem Major League Soccer,
New York City. 35-letni król
strzelców Mistrzostw Europy
będzie występował w Ameryce do końca sezonu 2018. Były
gwiazdor takich klubów jak:
Valencia i Barcelona dzierżący
tytuł najlepszego strzelca reprezentacji Hiszpanii w historii,
był pierwszym transferem New
York City w ich debiutanckim
sezonie w MLS w 2014 roku.
Strony przygotował
Witold Janczys
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Pielgrzymkowe refleksje słuchaczy PUTW
przed beatyfikacją abp. Teofiliusa Matulionisa
Liczna grupa słuchaczy solecznickiego Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w tym również
niżej podpisana, 26 kwietnia odbyła pielgrzymkę do miejsc związanych z życiem i działalnością
abp. Teofiliusa Matulionisa w diecezji koszedarskiej.

C

elem pielgrzymki było
bliższe poznanie osobowości czcigodnego arcybiskupa i bardziej treściwego
przygotowania się do jego beatyfikacji.
W podróży towarzyszyli
nam ksiądz Mirosław, wikariusz
w parafii solecznickiej oraz organistka pani Barbara, dzięki
którym od początku podróży mieliśmy piękne duchowe
przeżycia.
Pielgrzymkę rozpoczęliśmy modlitwą i odśpiewaniem
pieśni „Kiedy ranne wstają
zorze”.
Po przybyciu do Koszedar
od razu trafiliśmy pod opiekę
siostry zakonnej i zostaliśmy
zaproszeni do obejrzenia filmu o arcybiskupie Teofiliusie
Matulionisie.
Film przybliżył nam jego
czcigodną postać, jego męczeńskie życie, jego niezachwianą wiarę i ufność Jezusowi
Chrystusowi, jego odwagę głoszenia Słowa Bożego. Zmusił
nas do refleksji o wartościach
duchowych, marności życia i
sensie przeżytych lat.

Następnie w katedrze wzięliśmy udział we Mszy św., którą
celebrował ks. Mirosław. Modlitwy uświetnił śpiew pani Barbary, która ma wspaniałe zdolności
wokalne.
Siostra zakonna udostępniła
nam wejście do Kaplicy Miłosierdzia, gdzie została umieszczona trumna ze szczątkami
czcigodnego arcybiskupa w
oczekiwaniu na uroczystości
beatyfikacyjne. Mogliśmy tam
wznieść nasze modły do Najwyższego o potrzebne łaski.
Kolejnym etapem naszej
pielgrzymki była Droga Siedmiu
Boleści „Przez krzyż do gwiazd”
w miejscowości Guronys, która
znajduje się w rodzinnej miejscowości kard. Vincentasa Sladkevičiusa.
Piękna figura Matki Bożej
Pani Wszystkich Narodów, kaplice różańcowe pod otwartym
niebem na tle wiosennego krajobrazu przybliżyły nam obecność
Wszechmocnego Boga i natchnęły do głębszej kontemplacji Tajemnic Świętych podczas
wspólnego odmawiania różańca.
Pielgrzymkę zakończyliśmy

zwiedzaniem muzeum sakralnego w Birsztanach, które mieści
się w starej plebanii, gdzie w
latach 1956-1958 mieszkał bp
Teofilius Matulionis i potajemnie konsekrował na kardynała
Vincentasa Sladkevičiusa.
Zwiedziliśmy też kościół i
odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
W drodze powrotnej wysłuchaliśmy treściwego, urozmaiconego przykładami z życia i nauk
św. Franciszka Ksawerego i św.
Jana Bosko wykładu ks. Mirosława o znaczeniu Sakramentów
świętych, znaczeniu spowiedzi i
Eucharystii, o ważności święceń
kapłańskich.
Wróciliśmy do domu wzbogaceni duchowo, zostaliśmy
zaproszeni do życia zgodnie z
Ewangelią w dzisiejszych czasach wyzwań i prześladowań.
Umocniliśmy swą wiarę, aby
godnie przygotować się do uroczystości ogłoszenia błogosławionym czcigodnego abp. Teofiliusa Matulionisa.
Szczere „Bóg zapłać” szanownemu księdzu za poświęcony nam czas, za modlitwę, za

przybliżenie nas do Boga; szczere „Bóg zapłać” pani Barbarze
za piękny śpiew na chwałę Bożą,
szczere „Bóg zapłać” naszej kochanej przewodniczce Reginie,
która zawsze niestrudzenie stara
się napełniać nasze umysły treściwą wiedzą, zaś pielgrzymkę
tak dokładnie zaplanowała, że
nie straciliśmy ani minuty naszego czasu.
Szczególne podziękowania
kierujemy do Stanisławy Molenie, organizatorki tej pielgrzymki za poświęcony czas (a może
i nerwy) na dopełnienie wszelkich formalności. Niech Bóg ma
panią w swej opiece.
Naturalnie nie byłoby wcale
mowy o pielgrzymce, gdyby nie
nasz szanowny rektor PUTW
Antoni Jankowski, który skromnie zapewnił, że jest zwykłym
pielgrzymem. Jednak to właśnie
on zatroszczył się o sponsorów
i finanse na opłacenie autokaru. Składamy serdeczne podziękowania od każdego członka
PUTW i wspólne od wszystkich.
Życzymy panu dobrego zdrowia,
wszelkich łask i Bożej Opieki.
Kazimira Czerniawska

Celem pielgrzymki było bliższe poznanie osobowości czcigodnego arcybiskupa i treściwego przygotowania się do jego beatyfikacji Fot. archiwum
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Oczyszczanie organizmu z toksyn

LEKI Z BOŻEJ
APTEKI

Wraz z pojawieniem się pierwszych cieplejszych promieni słońca oraz Dobroczynne właściwości
przyjemnego wiosennego wiatru, większość kobiet z przerażeniem dożółtego sera
chodzi do wniosku, że ich sylwetka daleka jest od pożądanej.

Z

aczynają szukać rozmaitych diet, zapisują
się na zajęcia fitness,
a także odrzucają wszelkie
słodycze i niemal codziennie
wchodzą na wagę, sprawdzając, czy są już jakieś efekty.
Każda myśli o diecie i zrzucaniu kilogramów, jednak mało
kto zacznie od oczyszczania
organizmu.
Tymczasem to właśnie ten
krok jest kluczowy przy podejmowaniu działań mających
na celu nie tylko wspomaganie
do odchudzania, ale przede
wszystkim poprawę zdrowia.
Jeśli chcesz rozpocząć oczyszczanie organizmu z toksyn,
domowe sposoby stosowane
już przez nasze babcie okażą
się strzałem w dziesiątkę!

Współczesne czasy pełne
są pośpiechu i nerwów. Konsekwencją tego są coraz większe
zaniedbania w kwestii zdrowia. Jemy to, co wpadnie nam
w ręce i na co mamy czas, a
nie to, co jest wartościowe.
Zupełnie nie liczymy kalorii
ani nie sprawdzamy wartości odżywczych spożywanych
przez nas produktów. Do
tego dochodzą używki, takie
jak kawa i papierosy, a także
coraz mniej czasu na sen, przy
jednoczesnym szybkim tempie codziennego życia. Na
efekty nie trzeba długo czekać. Już po kilku miesiącach
takiego życia można zauważyć znaczne pogorszenie się
stanu cery, włosów i paznokci,
a także wyglądu ciała. Skóra
staje się cienka, szara i wiotka,
a my odczuwamy coraz większą apatię do robienia czegokolwiek.
Jeśli zauważasz u siebie
znaczny spadek energii życiowej, szczególnie wówczas, gdy
do tej pory cechowała cię aktywność, najprawdopodobniej
masz bardzo zanieczyszczony

organizm. Wpływa na to nie
tylko dieta, ale także środowisko życia: zanieczyszczone
powietrze, woda i gleba (a co
za tym idzie – także żywność).

Oczyszczanie organizmu
powinno stanowić nie tylko
wstęp do każdej diety, ale
także być przeprowadzane
profilaktycznie co jakiś czas.
Wówczas nie doprowadzimy
do odkładania się tłuszczu i
w konsekwencji nadwagi, a
także znacznie wspomożemy
pracę najważniejszych narządów: serca, wątroby, a także
mózgu. Oczyścimy żyły ze zło-

ten wykazuje silne właściwości odkwaszające, a także
wspomaga trawienie. Spożywanie szklanki ciepłej wody
z sokiem z cytryny każdego
dnia na czczo, przed śniadaniem sprawi, że jelita zostaną
pobudzone do pracy, doskonale pozbywając się wszelkich
starych złogów. W ciągu dnia
także warto spożywać wodę z
cytryną. Nie tylko oczyszcza,
ale także pomaga ugasić pragnienie. Dodatkowo doskonale orzeźwia – to świetna
opcja na gorące letnie dni.
Kilka plasterków cytryny
zalej w dzbanuszku wodą i

Najstarszym i najbardziej skutecznym sposobem na pozbycie się toksyn z organizmu jest wypijanie wody z cytryną
Fot. archiwum
gów, dzięki czemu oddalimy
wizję chorób serca i układu
krążenia.
W aptekach nie brakuje
specyfików mających pomóc
w oczyszczaniu organizmu. Pamiętaj jednak, że każda tabletka to także w pewnym stopniu
chemia, którą wprowadzamy
do organizmu.
Postaw więc na domowe
sposoby – a te są bardzo proste i tanie.

Najstarszym, a jednocześnie najbardziej skutecznym
sposobem na pozbycie się toksyn z organizmu jest wypijanie wody z cytryną. Cytrus

odstaw w chłodne miejsce. Po
taką wodę sięgaj w ciągu dnia
tyle razy, ile będzie chciało
ci się pić. Woda z cytryną to
także doskonały sposób na pohamowanie apetytu – tak więc
spożywanie takiego napoju
przyniesie podwójne korzyści.

Sięgaj

także

po

zioła

oczyszczające, najlepiej w
postaci herbatek. Możesz pić
je zarówno do posiłków, jak i
pomiędzy nimi.
Najlepiej oczyszczają: pokrzywa, korzeń mniszka lekarskiego oraz korzeń łopianu. Regularne oczyszczanie organizmu
przyniesie same plusy!

Wbrew obiegowej opinii
sery żółte są niezwykle wartościowym pokarmem i powinny
znajdować się w naszym codziennym jadłospisie.

Unikniesz osteoporozy
i wzmocnisz kości
Już jeden plasterek żółtego sera dziennie pomoże nam
uchronić się przed osteoporozą, ponieważ zawiera więcej
dobrze przyswajalnego wapnia niż szklanka mleka. To
pierwiastek, który odgrywa
niezwykle istotną rolę w organizmie człowieka, ponieważ
poprawia gęstość i wytrzymałość kości oraz wpływa na
skurcze mięśni. A te z kolei
odpowiadają za prawidłowe
funkcjonowanie nóg, rąk oraz
serca i płuc. Ma dobroczynny
wpływ na układ kostny, nerwowy, krwionośny i rozrodczy. Dwie szklanki mleka lub
30 g sera żółtego zaspokajają
zapotrzebowanie organizmu
na wapń.

Wiosenna porcja energii
Ze względu na wysoką
kaloryczność, ser najlepiej
spożywać rano. Podany na
śniadanie zapewni pokaźną
dawkę energii na cały dzień,
a dzięki zawartości serotoniny, którą można znaleźć także
w czekoladzie, poprawi humor. Już jeden plasterek może
urozmaicić zwykłą kanapkę.
Doskonale sprawdza się również jako składnik do różnego
rodzaju sałatek.

Stronę przygotowała
Honorata Adamowicz
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Majowa kwesta bardzo się udała
T
radycyjnie na majówkę
można spotkać harcerzy i harcerki ZHPnL
przy cmentarzu na Rossie,
gdzie jest organizowana kwesta.
Współorganizatorami akcji jest Zarząd ZHPnL i Społeczny Komitet Opieki nad
Starą Rossą.
Na początku maja wileńską nekropolię odwiedza najwięcej wycieczek z Polski.
W tym roku dzięki ofiarodawcom udało się zebrać 10

121,65 złotych, 1 925,23 euro,
5 dolarów i 100 kron. A więc
zebrano ponad 4 340 euro!
Pieniądze zebrane w czasie kwesty będą przeznaczone
na następne projekty renowacji pomników przez Społeczny Komitet Opieki nad Starą
Rossą.
Dziękuję dla wszystkich
drużyn, które zawsze chętnie biorą w niej udział oraz
ofiarodawcom, dzięki którym
uratuje się pomniki.
Pwd. Joanna Mikulska

Obchody 3 Maja na Rossie

Fot. Agata Radulewicz

Zwycięstwo ZHPnL na festiwalu filmowym

T

rzy statuetki za filmy,
które nakręcili harcerze z Litwy – to nagrody przyznane w ramach 5.
Harcerskiego Festiwalu Filmowego w Gdyni.
Film pt. „Jeden świat” w
reżyserii Pawła Giliauskasa
zgarnął aż dwie nagrody.
Jury doceniło niearanżowane emocje i życie harcerzy,
których łączy o wiele więcej
niż tylko wspólne obozy.
Film „Jeden świat” adresowany jest do szerokiego
grona odbiorców.
Osobom niezwiązanym z
harcerstwem ma przybliżyć
harcerską myśl, a byłych harcerzy — nawet tych 30-letnich
— zachęcić do odnowienia
kontaktów z ZHPnL.
Projekt stworzenia filmów
o życiu ZHPnL narodził się
w ramach działań „Harcerskiego Drzewa” – grupy, która od 2 lat zrzesza harcerzy
pasjonujących się fotografią,
filmowaniem i montażem.
To właśnie ta grupa zorganizowała w zeszłym roku koncert na rzecz hospicjum dziecięcego „Drzewo Nadziei”.

Informację o Harcerskim
Festiwalu Filmowym w Gdyni przekazał harcerzom pwd.
Paweł Giliauskas, harcerz z
Litwy.
ZHPnL zgłosiło do konkursu 3 filmy: „Jeden świat”, „I
was here” i „Co się kryje po
drugiej stronie tęczy?”.
Na festiwal można było
zgłaszać krótkometrażowe
produkcje o tematyce harcerskiej. Treść filmów musiała
być spójna z założeniami prawa harcerskiego.
Nagrody przyznawano w
kilku kategoriach: film promocyjny, fabularny, reportaż,
film zuchowy i zajawka (zwiastun) filmowa.
Jury oceniało m. in. dynamikę filmu i regulaminowe wymagania każdej z kategorii.
Harcerski Festiwal Filmowy był nie tylko okazją do
wypróbowania sił w zakresie
produkcji filmowej. Przy okazji konkursu kilkoro członków „Harcerskiego Drzewa”
wyjechało na weekend do
Gdyni. Wyjazd był okazją do
spotkania harcerzy i wymiany
doświadczeń.

Oto jak swój pobyt w Gdyni wspomina pięcioosobowa
ekipa harcerzy z ZHPnL.
W sobotę wieczorem w
Gdyńskim Centrum Filmowym odbył się pokaz wszystkich filmów oraz rozstrzygnięcie konkursu. Wyniki
przerosły najśmielsze oczekiwania delegacji z Litwy.
Podczas wręczania jednej
z głównych nagród festiwalu („Promuję ZHR”) phm.
Robert Gębara przyznał, że
nagroda należy się ZHPnL
i filmowi „Jeden świat”. Niestety, nagroda musiała być
przyznana członkom ZHR.

Ubolewał nad tym Gębara.
Zwracając się do litewskich
harcerzy, powiedział: „Chciałbym, żebyście wiedzieli – ja
byłem za tym, żeby wam dać
tę nagrodę”.
Po uroczystej gali posypały się w naszą stronę komplementy i miłe słowa. Druh komendant Piotr Felkier przyznał:
„Pokazujecie w filmikach to, o
czym u nas czasem się zapomina. Kiedy u nas się skupiają na
filmach fabularnych lub promują swoje jednostki, wy pokazujecie ogólne wartości i ideały
harcerstwa”.
str. 13

»

Film pt. „Jeden świat” w reżyserii Pawła Giliauskasa zgarnął aż
dwie nagrody 			
Fot. Paweł Giliauskas
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Ppłk., hm. Zygmunt Lechosław Szadkowski (2)
Naczelnictwo ZHP w Londynie przyjęło zaproszenie na następny Światowy Zlot na Filipinach i
Konferencję Skautową w Delii w 1958 r., stwierdzając, że „reprezentuje Związek Harcerstwa Polskiego i cały jego dotychczasowy dorobek”.
Wielkim ciosem dla
wszystkich było rozwiązanie
w 1948 r. ZHP w kraju i powołanie do życia Związku
Młodzieży Polskiej.
Rozpoczęła się „walka o
duszę młodzieży polskiej”.
Harcerstwo londyńskie, w
miarę swoich możliwości, pomagało harcerstwu w Polsce,
m. in. wysyłając na prywatne
adresy wiele tysięcy podręczników do pracy harcerskiej.
Podtrzymywano wzajemne
kontakty.
W 1960 r., po złożeniu
przez hm. Michała Grażyńskiego funkcji przewodniczącego ZHP, którą to funkcję
pełnił od 1931 r. nieprzerwanie, Naczelna Rada Harcerska wybrała hm. Zygmunta
Szadkowskiego na przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego. Fakt ten
oznaczał kontynuację Związku Harcerstwa Polskiego i jego ciągłość od okresu przedwojennego. Nowy przewodniczący pełnił tę funkcję do
1967 r. Była to jego duma,
ponieważ całe życie dążył do
scalenia wszystkich związków harcerskich.
W 1960 r. z okazji 50-lecia
harcerstwa odbył się w Lilford Park zlot harcerski, na
którym obecny był generał
Władysław Anders.
Na ziemi polskiej obchody Złotego Jubileuszu Harcerstwa były zabronione.
22 kwietnia 1961 r. w Londynie, na zebraniu poświęconym Jubileuszowi ZHP, Zygze str. 12

munt Szadkowski wygłosił
referat. Mówił m. in.:
„W wolnym świecie, wszędzie tam, gdzie znaleźli się
Polacy rzuceni huraganem
ostatniej wojny, młodzież
polska przejęła na siebie zaszczytny obowiązek uczczenia nieprzerwanej, 50-letniej
harcerskiej Służby Bogu, Polsce i bliźnim.
Ruch harcerski powstał w
okresie, gdy w środowiskach
młodzieży polskiej w trzech
zaborach coraz mocniej przejawiała się idea walki zbrojnej o wolność, rzucona przez
Józefa Piłsudskiego.
Dzisiejsze zebranie odbywamy w Londynie, z dala od
kraju rodzinnego, w sytuacji
podobnej do tej sprzed pięćdziesięciu lat. Dziś również,
tak jak w początkach naszego
ruchu, walka o wolność jest
głównym naszym celem. (...)
Jesteśmy członkami narodu

polskiego i nic, co w kraju,
nie jest nam obce. Toteż gdy
zaistniały możliwości, zdobyliśmy się na wielki wysiłek i
przekazaliśmy na prywatne
adresy wiele tysięcy podręczników harcerskich”.
Na koniec jeszcze raz podkreślił, że „jesteśmy prawną i
ideową kontynuacją Związku
Harcerstwa Polskiego i pracy naszej nie zaniechamy. W
pracy naszej na przyszłość
pozostaniemy wierni harcerskiej przeszłości. Wszystko,
co nasze, Polsce oddamy”.
18 stycznia 1957 r. w liście
do środowisk harcerskich w
Polsce, zaniepokojony sytuacją harcerstwa w kraju, Zygmunt Szadkowski napisał:
„Nie ma harcerstwa bez
realizowania służby Bogu.
Nie ma harcerskiego wychowania, pełnego człowieka,
obywatela (...) bez uwzględnienia w systemie wychowania młodzieży i jej pracy nad sobą zasady wiary
w nadprzyrodzony porządek
świata i Boskie jego kierownictwo. (...) Wierzymy, że
przyjdzie dzień, w którym
w wolnej Ojczyźnie odbudowana zostanie prawdziwa
organizacja harcerska, w ramach której będzie się mogła
swobodnie rozwijać nasza
ideologia oparta na służbie
Bogu, Polsce i bliźnim. Serca
nasze i myśli są z młodzieżą
w kraju”.
Po odejściu Zygmunta Szadkowskiego z funkcji
przewodniczącego ZHP Na-

czelna Rada Harcerska zaliczyła go w poczet członków
honorowych Rady.
Odejście z czynnej pracy
w harcerstwie nie oznaczało
końca jego działalności dla
tej organizacji. Nadal interesował się sprawami związku,
a przede wszystkim kwestią
harcerstwa w Polsce. Wciąż
utrzymywał bliską znajomość
z instruktorami w kraju.
Po 1990 r. kontakty te stały się liczniejsze. Nawiązał
serdeczną przyjaźń z druhem
Tomaszem Strzemboszem
oraz Stanisławem Broniewskim „Orszą”.
Do końca życia marzył o
scaleniu wszystkich ruchów
skautowych w kraju.
27 lutego 1969 r. Rada
Trzech nadała Zygmuntowi
Lechosławowi Szadkowskiemu Krzyż Oficerski Orderu
Odrodzenia Polski Polonia
Restituta „w uznaniu zasług
na rzecz sprawy polskiej, w
szczególności za wieloletnią
pracę na stanowisku przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego. W okresie tym harcerstwo ogarnęło
swoją działalnością liczne
szeregi młodzieży polskiej
we wszystkich skupiskach
polskich w świecie, podtrzymało swe piękne tradycje
służby oraz stało się jednym z
głównych czynników wychowujących polską młodzież na
emigracji w duchu niepodległościowym”.
http://
www.zygmuntszadkowski.pl/

Michalina opowiedziała o
harcerskiej podróży rowerem
do Turcji, Iraku i Iranu oraz
o przygodach w Australii i
Nowej Zelandii.
Nie brakowało też integracji. Wolny czas spędzali-

śmy na rozmowach o pracach
konkursowych, zamiłowaniu
do kina i wspomnieniach harcerskich.
Dziękujemy organizatorom za wspaniały festiwal
i już niecierpliwie czekamy

na kolejne edycje!
Dział medialny
„HD” ZHPnL

Zygmunt Lechosław Szadkowski

» Zwycięstwo ZHPnL na festiwalu filmowym

Oprócz konkursu podczas
5. Harcerskiego Festiwalu
Filmowego w Gdyni odbyła
się tematyczna gra miejska,
dzięki której mogliśmy zwiedzić Gdynię oraz spotkać się
z druhną Michaliną Kupper.

Redaktorki gazety harcerskiej:

pwd. Joanna Mikulska, dh. Iwona
Kazakiewicz, dh. Magdalena Gryniewicz
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Kinoman: „Strażnicy Galaktyki”
L
edwie się człowiek
otrząsnął z rodzinnych
dramatów „Szybkich i
Wściekłych”, a na ekran zmierza już kolejna familia z problemami.
„Strażnicy Galaktyki” (lit.
„Galaktikos sergetojai”) — bo
o nich oczywiście mowa —
wciąż są niezrównani, kiedy
mają np. przerobić kosmiczną kałamarnicę na spaghetti
frutti di mare. Gorzej, gdy dla
dobra grupy trzeba choć na
moment poskromić zgubne
ciągoty, ambicje lub gniew.
Jeśli pod jednym dachem
mieszka grupa indywidualistów z gwałtownym temperamentem, byle błahostka może
wywołać katastrofę. I właśnie
o tym traktuje nowy film Jamesa Gunna: o niełatwej sztuce podtrzymywania domowego ogniska.
Galaktyczna afera służy tu
głównie jako pretekst do zafundowania każdemu ze strażników rodzinnej psychodramy.
Peter spotyka zaginionego ojca, Gamorra drze koty z przybraną siostrą Nebulą, Drax
wciąż wraca do wspomnień o
nieżyjących bliskich, a Yondu

cierpi z powodu odrzucenia
przez kamratów.
Wszystko to sprawia, że
bohaterowie wydają się żyć
w stanie permanentnego
wrzenia. Częściej krzyczą niż
mówią, obrzucają się niewybrednymi epitetami, a różnice
zdań rozstrzygają najchętniej
przy pomocy pięści albo naładowanej rakietnicy. Choć
reżyser portretuje większość
zwarć z właściwym sobie poczuciem humoru, zdarzają się
momenty, gdy śmiech więźnie
w gardle.
Żelazna zasada fabryki
snów mówi: jeśli coś chwyciło
za pierwszym razem, powin-

Dni Wina 2017
W dniach 5-6 maja w Wilnie w Centrum Wystawowo-Konferencyjnym „Litexpo”
odbędą się 12. Międzynarodowe Targi Wina — Vyno dienos
2017.
Są to doroczne targi wina,
podczas których spotykają się
koneserzy wina, zawodowcy,
producenci i dystrybutorzy.
Odbywają się prezentacje win
produkowanych na Litwie i za
granicą, tematyczne degustacje wina, wystawy akcesoriów,
produktów dla koneserów
win.
Bilety w cenie od 20 euro
można nabyć w „Litexpo” lub
sklepach „Vyno klubas”.

Dzień Europy
W dniach 5-7 maja Wilno
zaprasza mieszkańców i gości miasta do obchodów Dnia
Europy w centrum miasta. Na
alei Giedymina tradycyjnie
będzie można odwiedzić kiermasz europejskich restauracji
i skosztować wyśmienitych potraw kuchni irlandzkiej, greckiej, belgijskiej, hiszpańskiej,
włoskiej, polskiej, holenderskiej, francuskiej, rumuńskiej,
szwedzkiej, węgierskiej oraz
niemieckiej. W programie są
również zawody sportowe
oraz występy muzyczne.
Wstęp wolny.
Więcej informacji na stronie europosdiena.lt.

no chwycić także za drugim.
W „Strażnikach 2” nie mogło
więc zabraknąć atmosfery rodem z kina Nowej Przygody,
masy jajcarskich odniesień
do popkultury lat 80. oraz
złotych przebojów na ścieżce
dźwiękowej. Efektowne ornamenty to jednak nie wszystko. Pierwsi „Strażnicy” wyglądali i brzmieli inaczej niż
dotychczasowe ekranizacje
komiksów Marvela, ale ich
największą siłą byli świetnie
napisani bohaterowie. Tutaj
jest podobnie.
„Vol. 2” nie jest może tak
równym filmem, jak oryginał.
Intryga wydaje się tym razem

Peter Quill z drużyną wyrzutków kontynuuje podróż przez kosmos
i stawia czoła nowym niebezpieczeństwom
Fot. archiwum

Tam się warto wybrać
„Kolacja dla głupców”
Jutro, 6 maja, Rosyjski Teatr Dramatyczny w Wilnie zaprasza na komedię „Kvailių
vakarienė” („Kolacja dla
głupców”) wg utworu Francisa Vebera w reżyserii Michaiła
Poliszcziuka.
W pewnej posiadłości codziennie wystawiana jest uroczysta kolacja. Bogaty paryski wydawca Pierre Brochant
wraz ze swoimi znanymi kolegami organizują dla własnej
wyrafinowanej przyjemności
pewnego rodzaju zawody.
Polegają one na tym, że
każdy z uczestników ma na
bankiet przyprowadzić osobnika ograniczonego umysłowo

pretekstowa, a w środkowym
akcie wyraźnie siada tempo
akcji.
Słabości z nawiązką wynagradza jednak wyśmienity
finał, który w równym stopniu
zachwyci miłośników ekranowych rozrób, jak i melodramatów.
W samym środku efektów
specjalnych rozgrywa się bowiem chwytająca za serce opowieść o odkupieniu win oraz
odkrywaniu istoty ojcostwa.
Kiedy w ostatnich minutach filmu z kinowych głośników rozbrzmiewa utwór Cata
Stevensa „Father and son”, widzowi nie pozostaje nic innego, jak ukradkiem otrzeć
łzy wzruszenia i uzbroić się
w cierpliwość. Perspektywa
choćby kilku miesięcy w oczekiwaniu na kolejną wizytę w
marvelowskiej galaktyce (tym
razem w „Thorze: Ragnarok”)
wydaje się po prostu nieznośna.
***
Film do obejrzenia jest w wileńskim kinie „Forum Cinemas
Vingis” do 10 maja codziennie o
godz.: 14.30 i 20.30.
Opr. E. J.

– jednym słowem, idiotę. Wygrana przypada temu z gości,
którego towarzysz okaże się
najgłupszy...
Początek spektaklu o godz.
18.30. Bilety w cenie 12 euro.
Koncert na Dzień Matki
W niedzielę, 7 maja, w kościele św. Katarzyny w Wilnie
odbędzie się koncert z okazji
Dnia Matki.
Wystąpią: znana litewska
solistka, zwyciężczyni projektu „Triumfo arka” Ona
Kolobovaitė oraz pianistka
Audronė Juozauskaitė.
Początek o godz. 17.00. Bilety w cenie 12-21 euro.
Opr. B. Ł.
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UŚMIECHNIJ SIĘ
Pasażerowie czekają na start samolotu, ale odlot się opóźnia. Czekają, czekają, aż po 2 godzinach widzą pilotów.
Pierwszy idzie, pomagając sobie białą laską, drugi jest prowadzony przez psa.
Piloci wchodzą, samolot rusza, kołuje po pasie, do końca
pasa zostaje 500 metrów, 300, 100, a pasażerowie zdenerwowani zaczynają krzyczeć. W ostatniej chwili samolot
podrywa się i zaczyna lecieć.
W kabinie pilotów jeden mówi do drugiego:
— Jak kiedyś nie krzykną, to się rozbijemy...
***
Do domu bogatego małżeństwa wtargnęli rabusie.
— Złoto jest? — pytają.
— Jest — mówi mąż. — 100 kg.
— To nie gadaj, tylko dawaj!
Mąż odwraca się w stronę sypialni i głośno woła:
— Krysiu, złoto moje, wstawaj! Panowie przyszli po ciebie!
***
— Co to był za chłopiec, z którym szedłeś do szkoły?
— Kolega z klasy, syn generała...
— O, z niego mógłbyś brać przykład. Taki mały, a już syn
generała!
***
Jasio wraca zapłakany ze szkoły:
— Co się stało, synku?
— Spóźniłem się na zakończenie roku szkolnego i zostało dla
mnie najgorsze świadectwo...

FOTODOWCIP
Ułożył Roman Głowacki

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI Z 4 MAJA
Poziomo: Wsparcie, Emir, Tartinka, Wera, Kain, Rotor, Maszt,
Kasa, Animator, Nit, Burt, Siew, Brda, Ataman.
Pionowo: Sweter, Kania, Smarowanie, Pirat, Sitwa, Dart,
Omam, Ikra, ABBA, Cyna, Szturm, Kicz, Orda, Sedan, Tartan.
Hasło: Stek wieprzowy

Zastali fokę przed drzwiami
Na wodach Morza Północnego
szalał sztorm. W tym czasie wolontariusze w mieście Redcar, zostali
zaalarmowani, że schronienia przed
żywiołem szukała młoda foka.
Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że znajdowała się na schodach jednego z
bloków mieszkalnych.
Na miejsce przybył oficer
straży przybrzeżnej. Miał ze sobą dużą klatkę dla psów.
W akcji ratunkowej pomagało wiele osób. Fokę wsadzono
do transportera, na szczęście nie
stawiała oporu. Następnie przewieziono ją na plażę.
Gdy drzwiczki zostały

otwarte, zwierzę szybko uciekło
z klatki w kierunku morza.
— Foka wydawała się być
szczęśliwa. Jej spojrzenie wyglądało, jakby chciała powiedzieć
„dziękuję” — powiedział Dave
Cocks, dyrektor ds. ratownictwa
RNRI. Cocks zaznaczył, że to
normalne, że podczas złej pogody foki wychodzą na brzeg. —
Ta jednak przedostała się zbyt
daleko w głąb lądu — podkreślił.
— To było dość zabawne,
jednak mieszkańcy budynku nie
mieli powodów do śmiechu. Za
każdym razem, kiedy próbowali
otworzyć drzwi, foka warczała i
obnażała zęby — dodał Cocks.
Inf. agencyjna

16 TELEWIZJA

KURIER WILEŃSKI • Piątek, 5 maja 2017 r.

1.30 “Mistrz 3. Wykup”
akcji.
6.00 Hymn Republiki
Litewskiej.
6.05 Dzień dobry, Litwo.
9.10 S. “Komisarz Reks”.
10.00 S. “Siostry”.
10.55 Specjalne badanie.
11.50 Rynek kłopotów.
12.40 Telegra.
13.10 Spytajcie lekarza.
14.00 Wiadomości.
14.15 Dzień dobry,
Litwo.
16.00 Wiadomości.
16.10 S. “Siostry”.
17.10 Spytajcie lekarza.
18.00 Telegra.
18.30 Wiadomości.
19.05 Inspektorzy
przyrody.
19.30 S. “Muszkieterowie
3”.
20.25 Loteria
“Keno Loto”.
20.30 Panorama.
20.59 Loteria “Jega”.
21.00 Dajmy czadu!
22.40 Wiadomości
w skrócie.
22.45 “Wyścigi śmierci”
thriller akcji.
0.30 Wiadomości
w skrócie.
0.35 Drogi. Samochody.
Ludzie.
1.00 Wiadomości
radia LRT.
1.10 S. “Komisarz Reks”.

6.35 Program
6.40 S. anim.
7.55 S. “Walker,
strażnik Teksasu”.
9.50 24 godziny.
10.35 Jest jak jest.
12.40 Od... do...
13.35 Bądź moją
miłością!
14.30 S. “Wieczna
miłość”.
16.30 Dobry wieczór,
Litwo.
17.35 24 godziny.
18.30 Wiadomości.
19.30 KK2 piątek.
21.00 “Misja nie do
spełnienia.
Protokół upiora”
thriller akcji.
23.40 “Uciekinierzy”
akcji.

6.00 Hymn Republiki
Litewskiej.
6.05 Akademia Kultury
LRT.
6.55 S. “Raj na Litwie”.
7.45 S. anim.
8.00 Legendy.
8.45 S. dok.
9.15 Dzień dobry, Litwo.
12.00 DW wiadomości w
jęz. ros.
12.10 Koncert.
13.35 Ojczysta ziemia.
14.00 ARTi.
14.15 Droga do domu.
14.45 Bo mnie to
obchodzi...
15.30 S. “Raj na Litwie”.
16.25 Dzieci Tysiąclecia
Litwy.
17.25 Po tamtej stronie
tu i teraz.
18.15 S. “Weissensee
Saga 2”.
19.55 Funduszowi
wsparcia muzyki
litewskiej - 25;
koncert.
21.15 “Kamikadze”
dramat kom.
22.50 Odblaski.
23.20 DW wiadomości
w jęz. ros.
23.30 Teraz na świecie.
0.00 Po tamtej stronie
tu i teraz.
0.50 Akademia Kultury
LRT.
1.35 Misja. Vilnija.

6.10
6.25
7.55
8.25

Telesklep.
S. anim.
S. “Rezydenci”.
S. “Sygnał
świetlny”.
8.55 S. “W wirze
miłości”.
10.00 S. “Kuchnia”.
11.00 S. “Ostatni 		
z mężczyzn”.
12.00 “Gliny”.
13.00 S. anim.
14.30 S. “Poobiecana”.
15.30 S. “Pokochać
znów”.
16.30 Pomoc TV.
18.30 Wiadomości.
19.30 “Jak oswoić smoka

2” anim.
21.20 “Spy” komedia
akcji.
23.55 “Najlepszy hotel
egzotyczny 		
Marigold” dramat.
2.10 S. “Więzienni
uciekinierzy”.

6.15 S. “Jake, Grubas
i pies”.
7.10 S. “Taka robota I”.
8.00 S. “Detektyw
zapachów”.
10.05 S. “Powrót 		
Muchtara-2”.
11.05 S. “Sprawdzenie
prokuratorów”.
12.15 S. “Pies”.
13.20 S. “Diagnoza morderstwo”.
14.20 S. “Jedna za 		
wszystkich”.
14.50 S. “Powrót 		
Muchtara-2”.
15.55 S. “Taka robota I”.
16.50 S. “Sprawdzenie
prokuratorów”.
18.00 Dzień info.
18.30 S. “Pies”.
19.30 S. “Pajęczyna
VIII”.
20.30 Amerykańskie
zapasy.
22.30 “Prawdziwa
sprawiedliwość 2”
akcji.
0.20 “Nadchodząca
burza” komedia
akcji.
2.15 S. “Jake, Grubas i
pies”.

6.20 Program.
6.24 Telesklep.
6.40 S. dok. “Młodzi”.
7.20 Dla rybaków.
8.20 S. “Nikomu ciebie
nie oddam”.
9.20 S. “Delta”.
10.25 S. “Leningrad.
Powojenne ulice”.
11.30 S. “Pszczelarz”.
12.35 S. “Ślad”.
13.35 S. “Kucharz”.
14.40 Telesklep.
14.55 S. “Delta”.
16.00 Wiadomości.
16.50 Program
o pięknie.
16.55 S. “Melodia losu”.

18.00 Reporter.
18.55 S. “Pszczelarz”.
20.00 Wiadomości.
20.30 Muzyczne show.
22.30 Reporter.
23.00 Zero stopni.
23.05 “Psie dzionki”
komedia grozy.
1.05 “Zemścić za Joly”
komedia.

6.45 Telesklep.
7.00 S. “Młody
wilkołak”.
8.00 S. “Rosewood”.
9.00 Ekstremalne
rybołówstwo.
9.30 S. “CSI:
kryminolodzy”.
10.30 S. “Dwie spłukane
dziewczyny”.
11.30 S. “Castle”.
12.30 S. “Ślad”.
13.30 S. “Univer. Nowy
wspólnik”.
14.30 Telesklep.
15.00 S. “Rosewood”.
156.00 S. “Castle”.
17.00 S. “Cobra 11”.
18.00 S. “CSI:
kryminolodzy”.
19.00 S. “Ślad”.
20.00 “Gliny”.
21.30 Wiadomości.
22.30 “Ragnarok”
przygod.
0.35 S. “Cobra 11”.
1.35 S. “No Limit”.

6.20 Telesklep.
6.50 S. “Dila Hanim”.
9.25 S. “Ślepa”.
10.00 S. “Żonaty i z
dziećmi”.
11.00 S. “Policja i Co”.
12.05 S. “Ekspert 		
Jordan”.
13.05 S. “CSI: NY”.
14.05 S. “Teoria wielkiego wybuchu”.
14.35 S. anim.
16.30 S. “Światło mego
życia”.
17.55 S. “Serduszko
moje”.
18.50 S. “Morderstwa w
Midsomer IX”.
21.00 S. “Beck VI”.
22.55 “Zakręty życia”
dramat.

1.05 S. “Żonaty i
z dziećmi”.
1.55 S. “CSI: NY”.

5.50 Telezakupy.
6.25 Jaka to melodia?
7.00 Dzień dobry,
Polsko!
9.00 Wiadomości.
9.15 Kwadrans
polityczny.
9.50 S. “Sekrety ojca”.
10.35 S. “Ranczo”.
11.35 S. “Quinn”.
12.30 Magazyn śledczy
Anity Gargas.
13.00 Wiadomości.
13.10 Agrobiznes.
13.35 Agropogoda.
13.40 Przepis dnia.
13.45 Natura w Jedynce.
15.00 S. “Sekrety ojca”.
16.00 Wiadomości.
16.20 Ktokolwiek 		
widział,
ktokolwiek wie...
17.05 S. “Złote serce”.
18.00 Teleexpress.
18.25 Jaka to melodia?
18.55 Przepis dnia.
19.05 S. “Klan”.
19.35 Serial fab.
20.30 Wiadomości.
21.15 S. “Tutanchamon”.
22.10 Great Escape 1/2.
23.50 S. “Krąg
podejrzanych”.

8.20 Afisz kulturalny.
8.50 Studio Kultura.
9.05 Informacje
kulturalne.
9.20 Program publ.
9.55 Którędy po sztukę.
10.10 “Brylanty pani
Zuzy” film sensac.
11.40 Film fab.
12.30 S. “Polskie drogi”.
14.10 Film fab.
15.20 Niedziela z...
16.10 Koncert w
hołdzie 		
Leonardowi 		
Bernsteinowi (1)
17.20 Informacje
kulturalne.
17.35 Rozmowa.
18.10 “Brylanty pani
Zuzy” film sensac.
19.40 Videofan.
20.05 Księga 		
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Przestrzeni.
20.45 Studio Kultura.
21.00 Informacje
kulturalne.
21.25 “Gloria” film
akcji.
23.35 Tygodnik
Kulturalny.
00.25 Pegaz.
1.00 “Złotoręki”
film fab.

7.05 S. “Życie nad
rozlewiskiem”.
7.55 Magazyn.
8.30 Domisie.
9.00 Pytanie na
śniadanie.
Panorama.
11.45 Panorama.
12.05 Polonia 24.
12.25 Rozmowa Polonii.
12.40 Halo Polonia.
13.25 Krótka historia.
13.35 Wiadomości.
13.50 S. “Na sygnale”.
14.25 S. “M jak miłość”.
15.25 S. “Defekt”.
16.25 Wiadomości.
16.40 Warto rozmawiać.
17.45 Baw się słowami.
17.55 Domisie.
18.20 Krótka historia.
18.30 Teleexpress.
18.50 Racja stanu.
19.25 Kronika
zwiadowców historii.
19.55 S. “Na sygnale”.
20.25 Wolny Ekran
20.45 Dobranocka.
21.00 Wiadomości.
21.45 S. “Na dobre i
na złe”.
22.50 Polonia 24.
23.10 Rozmowa Polonii.
23.25 Halo Polonia.
00.20 Widowisko.

7.00 “Ojciec Francis
Aupiais,
misjonarz-etnolog”
film dok.
7.55 “Franz Stock,
apostoł pojednania
film dok.
8.55 “Świat w obrazach”.
9.00 Informacje dnia.
9.15 “Polski punkt
widzenia”.
9.40 Słowo Życia.

9.45 S. anim “Super
Księga”.
10.10 “Z wędką nad
wodę w Polskę i
świat”.
10.35 Święty na każdy
dzień.
10.45 “Duc in altum”.
11.00 Informacje dnia.
11.15 “Tekla - życie dla
Ewangelii”
film dok.
12.15 “Młodzi światu”.
12.25 “Głos Polski”.
12.35 “Tak Go
pamiętam”.
13.00 Modlitwa “Regina
Coeli”.
13.03 Informacje dnia.
13.20 Koncert 		
Meksykańskiej
Radiowej i 		
Telewizyjnej
Orkiestry 		
Kameralnej.
14.25 Święty na każdy
dzień.
14.30 “Ja, Paweł” film
dok.
14.50 “Szafarskie dni i
noce czyli Chopin
był u nas”
film dok.
15.00 “Ojciec Francis
Aupiais,
misjonarzetnolog” film dok.
15.55 Słowo Życia.
16.00 Koronka do 		
Miłosierdzia
Bożego.
16.20 “Mocni w wierze”.
16.50 “Pytasz i wiesz”.
17.00 Informacje dnia.
17.10 “7 sakrament”.
17.35 “Świat na
wyciągnięcie ręki”.
17.50 “Izba Pamięci
Pułkownika 		
Kuklińskiego”
reportaż.
18.00 “Ku pokrzepieniu
serc” reportaż.
18.30 “Okiem kamery”.
19.00 Modlitwa “Regina
Coeli”.
19.05 Informacje dnia.
19.15 Westerplatte
Młodych.
19.55 “Niedziela”.
20.00 “Warto
zauważyć...”.
20.30 S. anim “Moja
katolicka rodzina”.
21.00 Informacje dnia

(wydanie główne).
21.20 Modlitwa 		
różańcowa.
21.50 “Myśląc Ojczyzna”.
22.00 Apel Jasnogórski.
22.20 Informacje dnia.
22.40 “Polski punkt
widzenia”.
23.00 S. “Samson i 		
Dalila”.
23.45 “Katedra w 		
Chartres - święta
geometria”
film dok.
00.45 “W góreckim
domku ogrodnika”
reportaż.

6.00 “EURONEWS”.
6.30 Wiadomości.
6.35 Klub dziecięcy.
7.00 Dzień dobry.
9.00 Wiadomości.
9.25 Dzień dobry.
10.55 Żyj zdrowiej!
12.00 Wiadomości.
12.20 S. “Wyjść, aby
wrócić”.
14.05 Smak.
14.40 Wiadomości.
14.55 Razem ze
wszystkimi.
15.50 Modny wyrok.
16.55 Męskie. Żeńskie.
17.55 Czekaj na mnie.
18.50 Pole cudów.
20.00 Czas.
20.40 Litewski “Czas”.
21.00 Program humor.
22.55 “Modnisie”
melodramat.
1.15 Wieczorowy Urgant.
1.50 “EURONEWS”
2.20 “Przychodźcie
jutro...” komedia..

6.00, 8.00, 9.00, 11.00,
13.00, 16.00, 18.00, 20.30
Nasze wiadomości.
6.05 Nasz poranek.
9.05 Żyć jest wspaniale!
10.15 Smak.
11.05, 13.05, 16.15, 18.15,
21.05 Wiadomości
sportowe.
11.10 Modny wyrok.
12.10 Oko w oko ze
wszystkimi.
13.10 Męskie. Żeńskie.
14.15 Czas pokaże.

16.20 Wiadomości
sportowe.
18.20 Kontrolny zakup.
18.55 Pole cudów.
20.00 Czas.
23.00 Co? Gdzie? Kiedy?
0.20 Wieczorowy Urgant.
1.00 Nocne wiadomości.

6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00,
Dzisiaj.
6.05 S. “Sprawa lekarzy”.
7.05 “Rzeczowy poranek
NTV”.
9.00 S. “Powrót 		
Muchtara”.
10.20 S. “Litejny”.
12.00 Sąd przysięgłych.
13.25 Niezwykły
przypadek.
14.00 “Miejsce
spotkania”.
16.30 S. “Mentowskie
wojny 3”.
18.30 Niezwykły
przypadek.
19.50 S. “Przeżyć za
wszelką cenę”.
23.55 “TOP DISCO
TOP”.
1.45 “Miejsce spotkania”.

5.00 “Stukając kołami”
film fab.
6.30 S. “Sierżant milicji”.
8.00 “Lotnik” film fab.
10.00 “Szklany labirynt”
film fab.
12.00 “Jedenaście 		
nadziei” film fab.
14.00 “Szynel” film fab.
15.30 “Uwaga, wszystkim
posterunkom...”
film fab.
17.00 S. “Godzina
szczęścia”.
18.30 S. “Sierżant
milicji”.
20.00 “Opowieść tajgi”
film fab.
22.00 “Młodość Piotra”
film fab.
0.30 “Odbicie” film fab.

6.20 “Spadkobiercy”
film fab.

8.20 “Mój tato - 		
Barysznikow”
film fab.
10.20 “Więzi” film fab.
12.10 “Dwadzieścia dni
bez wojny” film fab.
14.15 “Mamy” film fab.
16.20 “Starzec i
kałasznikow”
film fab.
18.20 “Miłość do
wynajęcia” film fab.
20.20 “Bez granic”
film fab.
22.20 “Kraj” film fab.
0.40 “Wszystko od razu”
film fab.

6.10 Jak to zrobiono.
7.00 Pociągiem na 		
Alaskę.
7.50 Jak to działa.
8.15 Jak to zrobiono.
8.40 Polowanie
na składziki
w Brytanii.
9.10 Wojny o składziki.
Kanada.
9.40 Wojny o
nieruchomość.
10.05 Kierowcy
ciężarówek.
10.55 Przeżyć razem.
11.50 Szybcy i hałaśliwi.
12.40 Sprzedawcy
samochodów.
13.35 Pociągiem na
Alaskę.
14.30 Alaska. Rodzina
z lasu.
17.15 Jak to
zrobiono.
17.40 Polowanie na
składziki w 		
Brytanii.
18.10 Wojny o
przechowalnie.
Kanada.
18.40 Wojny
o nieruchomość.
19.05 Sprzedawcy
samochodów.
20.00 Jak to
zrobiono.
20.30 Jak to działa?
21.00 Przygody
mężczyzn
na Syberii.
22.00 Nowatorzy.
23.00 Co się dzieje na
Ziemi?
0.00 Nie próbujcie
powtórzyć.
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UAB „KLION”
zatrudni ślusarzy-mechaników do pracy
w serwisie obsługi i remontu samochodów.
Miejsce pracy: Vilnius, Birbynių g. 4A
i Naujoji Vilnia, Linksmoji g. 5.
Inf. pod nr tel.: 8 650 33960, (85) 261 8385;
e-mail: info@klion.lt
2017-05-19, 09:00 val. bus ženklinamos sklypo, esančio
Vilniaus m. sav., Verkių sen., Balsių Sodų 11-oji g. 43, proj.
skl. Nr. 51, kad. Nr. 0101/0128:0051 ribos. Kviečiame dalyvauti gretimo sklypo, kad. Nr. 0101/0128:0052 paveldėtoją
A. Žaliukaitę. Neatvykus į matavimus, per 30 d. galima susipažinti su žemės sklypo planu ir pareikšti pretenzijas. UAB
Geodezijos centras, Pašilaičių g. 17-38, Vilnius.
Tel.+37062850432, info@geocentras.lt
2017-05-19, 10:20 val. bus ženklinamos sklypo, esančio Vilniaus r. sav., Sužionių sen., Batviniškių vs., kad. Nr.
4192/0200:0249 ribos. Kviečiame dalyvauti gretimo sklypo, kad. Nr. 4192/0200:0317 bendrasavininkę G. Garlauskienę. Neatvykus į matavimus, per 30 d. galima susipažinti
su žemės sklypo planu ir pareikšti pretenzijas. UAB Geodezijos centras, Pašilaičių g. 17-38, Vilnius.
Tel.+37062850432, info@geocentras.lt
(Zam. 1816)
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KONKURS FOTOGRAFICZNY
„MOJE DZIECKO W OBIEKTYWIE”

Anastasija Neverovičiūtė (Wilno)
„Ja i moje przytulanki”
Loreta Neverovičiūtė (Wilno)
„Co by tu jeszcze dodać?”

Emilia Butkiewicz (rejon wileński)
„Moja pisanka — woskowanka”

Kamila Juchno (Zujuny)
„Panienka z okienka”
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XIX edycja konkursu „Dziewczyna Kuriera
Wileńskiego — Miss Polka Litwy 2017”

Serdecznie zachęcamy
młode, piękne, utalentowane
— a taką jest każda Polka
Wileńszczyzny — dziewczyny w wieku 16-25 lat do nadesłania zdjęć do redakcji.
Udział w konkursie „Kuriera
Wileńskiego” stał się dla wielu dziewcząt udanym startem
w karierze zawodowej oraz
życiu osobistym. Laureatki
wielokrotnie uczestniczyły w
konkursach piękności na Litwie i za granicą.
Na każdą z dziewcząt czekają wartościowe nagrody od
naszych sponsorów oraz niezapomniane przeżycia.
Zwyciężczyni w prezencie
otrzyma prawdziwą koronę!
Aby wziąć udział w tegorocznym konkursie, należy wypełnić kupon i wraz ze
zdjęciem do 31 lipca br. przysłać na adres redakcji:

Birbynių 4a, LT- 02121
Vilnius, z dopiskiem: Konkurs
„Dziewczyna Kuriera Wileńskiego — Miss Polka Litwy
2017”.
W przypadku, gdy kandydatka nie dysponuje odpowiednim zdjęciem, może
skorzystać nieodpłatnie z sesji zdjęciowej, którą wykona
nasz redakcyjny fotograf Marian Paluszkiewicz.
Zdjęcia można też przynieść osobiście do redakcji
lub przesłać mailowo:
reklama@kurierwilenski.lt
Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać
pod nr tel. 212 30 40.
Projekt jest współfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw
Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.
Redakcja

„Dziewczyna »Kuriera Wileńskiego« —
Miss Polka Litwy 2017”
Prosimy o wypełnienie kuponu i dołączenie go do zdjęcia
Imię___________________________________________
Nazwisko_______________________________________
Data urodzenia __________________________________
Adres, telefon ___________________________________
_______________________________________________
O sobie ________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

KALENDARIUM
Piątek (5.V) jest 125 dniem roku. Do końca roku pozostało
240 dni. Wschód Słońca — 5.32.
Zachód — 21.01. Długość dnia
— 15 godz. 29 min. Księżyc — I
kwadra.
1887 — Ludwik Zamenhoff
(1859-1917), okulista, poliglota, twórca międzynarodowego
języka esperanto opublikował
podręcznik esperanto; podpisał
podręcznik dr Esperanto, stąd
też nazwa języka.
1942 — zamordowano w Ponarach ks. Romualda Świrkowskiego (ur. 1886), proboszcza
parafii św. Ducha w Wilnie.
1988 — zostało założone Sto-

warzyszenie Społeczno-Kulturalne Polaków na Litwie (od
1989 — Związek Polaków na
Litwie).
2014 — na Litwie wydano poradnik Jak się zachować na wypadek wojny; wydawca — Ministerstwo Obrony RL; minister
— Juozas Olekas podkreślił, że
100-stronicowa edycja pomoże
mieszkańcom wybrać sposób
zachowania na wypadek napaści wroga.
Doświadczenie jest najlepszym
nauczycielem — pomaga nam
kierować własnym życiem.
Platon

Kury do wynajęcia
W Kanadzie moda na
miejskie rolnictwo trwa w
najlepsze. Kanadyjczycy w ramach trendu własnych upraw
w przydomowych ogródkach
idą o krok dalej. Teraz nie tylko uprawiają warzywa, zioła
i owoce, ale chcą także hodować własne kury, nawet jeśli
mieliby je tylko wynająć.
Po modzie na uprawianie
własnych ziół, pomidorów, truskawek, a także drzew i krzewów owocowych w mieście,
w Kanadzie przyszedł czas na
ogródkowe kury. Można je kupić lub wynająć na lato.
Od kilku lat w Kanadzie
widoczna jest kolejna moda:
ogrodowe kury.
Na przeszkodzie na razie
stoją miejskie przepisy, choć

kanadyjskie miasta, tak jak
wcześniej amerykańskie, stopniowo zmieniają zdanie.
Jak zauważa jeden z mieszkańców Toronto na stronie internetowej poświęconej hodowaniu kur, są one bezpiecznie
zamknięte w przenośnym wybiegu z siatki, zjadają chwasty
i insekty, napowietrzają i użyźniają glebę i przygotowują ją
do zasiewu trawy. „Nie ma potrzeby kupowania kosiarki na
benzynę ani głośnego sprzętu
do zdmuchiwania liści, nie ma
potrzeby kupowania nawozów
z pochodnymi ropy naftowej,
ani pestycydów” — czytamy.
Skutkiem „ubocznym” naturalnego żywienia kur i ich
przebywania na powietrzu są
jajka — bogate w kwasy Omega 3.

Marszand zgubił obraz wart 1,5 mln euro
Obraz wart 1,5 mln euro
zostawił w paryskiej taksówce
marszand, który teraz nie jest
w stanie odnaleźć taksówkarza,
który wiózł go na spotkanie z
klientem.
Marszand, którego nazwiska
francuska policja nie podaje, jechał na spotkanie z kolekcjonerem dzieł sztuki.
Mężczyzna złapał taksówkę
i schował obraz w bagażniku,

ale najwyraźniej po dojechaniu
na miejsce zapomniał o tym, że
miał ze sobą dzieło sztuki.
Gdy zorientował się, że taksówkarz odjechał z obrazem,
próbował go odnaleźć — a gdy
to się nie udało, złożył doniesienie o kradzieży obrazu.
Obraz, o którym mowa to
„Concetto spaziale” pędzla włoskiego malarza i rzeźbiarza Lucio Fontany (1899-1968).
Inf. agencyjne

