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Aborcja jest na Litwie
niebezpiecznie prosta...

Na Litwie co roku dokonuje się ok 5 000 aborcji. Zita Tomilinienė jest przekonana, że wiele dzieci mogłoby się urodzić, gdyby tylko ich
matki otrzymały odpowiednią pomoc 							
Fot. Marian Paluszkiewicz

Dzięki działalności organizacji, którą prowadzi, uratoZita Tomilinienė, kierowniczka Centrum Ciąży Kryzysowej od 4 lat pracuje (wyjaśnia, informuje, przestrze- wała wiele istnień. Przez cztery lata urodziło się do tej pory co najmniej 110 dzieci, które były zagrożone aborcją.
ga) z kobietami, które rozważają dokonanie aborcji.
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Rząd chce ułatwić zatrudnianie
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Robert Czechowicz: „Jedne stuStr.18
dia uzupełniały inne”

Dlaczego warto jeść zupy?
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Imieniny: Augustyna, Oliwera, Fryderyka,
Jana, Juliana, Lucjana, Rusłana, Magdaleny,
Małgorzaty, Radowita i Świętobora

TRZY PYTANIA DO...
…Austėji Latišavičiūtė, laryngologa

1.

Lody – smak lata, smak dzieciństwa, są uwielbiane przez
małych i dużych. Czy w czasie upałów można jeść lody?
Samo jedzenie lodów na pewno nie zaszkodzi, ale nieprawidłowe ich jedzenie może zaszkodzić. Lody trzeba jeść
powoli, czekać aż rozpuszczą się w jamie ustnej, aż śluzówka
w obrębie gardła przyzwyczai się do niskiej temperatury.
Połykanie dużych kęsów może sprzyjać powstawaniu infekcji gardła, bo powoduje po prostu szok termiczny w gardle.
Najlepiej zjadać lody w domu, w temperaturze pokojowej,
czyli nie siedzieć na słońcu, nie być rozgrzanym i po wysiłku
fizycznym.

2.

Dlaczego właśnie latem jest więcej osób chorych na
anginę?
Rzeczywiście, w sezonie letnim zwiększa się liczba
pacjentów chorych na anginę. Po pierwsze jest gorąco, my się
również przegrzewamy i jest to dobry moment na rozmnażanie się bakterii w gardle. A po drugie, nie zawsze pamiętamy
o tym, że należy rozsądnie korzystać z klimatyzacji, z umiarem pić zimne napoje i jeść właśnie lody.

3.

Czy można je jeść w czasie anginy?
W czasie anginy, jeśli połyka się coś zimnego czy
chłodnego, łagodzi się dolegliwości bólowe, natomiast
jedzenie lodów raczej nie jest zalecane. Lody na pewno nie są
stosowane do leczenia anginy. Typową anginę bakteryjną leczy
się antybiotykami. Stosujemy leki przeciwbólowe, przeciwzapalne i leżenie w łóżku.
			 Rozmawiała Honorata Adamowicz

KURIER WILEŃSKI

Ukazuje się od 1 lipca 1953
roku
Birbynių g. 4a, 02121-30 Vilnius,
Lietuvos Respublika, tel./fax 260
84 44
DZIENNIK NALEŻY
DO EUROPEJSKIEGO
STOWARZYSZENIA GAZET
CODZIENNYCH MNIEJSZOŚCI
NARODOWYCH

Mobilny podpis elektroniczny
– również i dla obywateli UE
Obywatel Belgii i mieszkaniec Litwy zwrócili
się o pomoc do Europejskiej Fundacji Praw
Człowieka (EFHR).

K

ilka lat temu Zarząd
Migracji wydał osobie
dowód potwierdzający prawo obywatela do stałego pobytu na Litwie oraz
zezwalający na korzystanie z
usług elektronicznych, jak na
przykład z podpisu elektronicznego.
Niestety, kłopoty rozpoczęły się, gdy w 2015 r. dowód wnioskodawcy został
wymieniony na zaświadczenie.
Operator sieci komórkowych
anulował usługę podpisu elektronicznego argumentując, że
zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały nie jest
odpowiednim dokumentem,
by osoba mogłaby zostać poprawnie zidentyfikowana, dlatego taka usługa nie może być
polecona.

Reprezentant wnioskodawcy oraz pomocnik adwokata
Ewelina Baliko podkreśla, że
taka sytuacja nie jest pierwsza
na Litwie. Podobne wnioski
nadchodzą już kilka lat, ale
nikt nie miał odwagi zwrócić
się z tym do sądu.
Osoba, która chce, na przykład, założyć spółkę i nie posiada elektronicznego podpisu, jest zmuszona korzystać z
usług notariusza, co może być
dosyć kosztowne.
A rejestracja za pomocą li-

sty kodów lub generatorów kodu PIN jest trochę więcej skomplikowana.Centrum Ewidencji
częściowo zgodził się ze skargą
– ten problem jest znany dla
państwowej instytucji.
Po ponownym zwróceniu się wnioskodawcy podpis
elektroniczny jednak został
mu wydany. Po kilku dniach
wnioskodawca zwrócił się z
powodu problemów technicznych – podpis zaczął działać
poprawnie.

Dzięki współpracy z Centrum Ewidencji problem został
rozwiązany, a podana skarga w
sądzie została wycofana. Jest to
piękny przykład dialogu, który skutecznie rozwiązał kłopot
wnioskodawcy.
Należy zauważyć, że otrzymano wniosek rzecznika ds.
równych szans, w którym stwierdza się, że odmowę operatora
usług sieci podpisać umowę o
podpis elektroniczny można
wytłumaczyć brakiem potrzebnych dokumentów, potwierdzających prawo wnioskodawcy do
stałego pobytu na Litwie, związanym z obywatelstwem (kraju
UE) wnioskodawcy. Dlatego
obywatelstwo obcokrajowca
jest możliwym „sprawcą” drugorzędnego traktowania wnioskodawcy w sferze usług.
EFHR

Redaktor naczelny: Robert Mickiewicz (tel. 260 84 44, redaktor@kurierwilenski.lt). Zastępca red. nacz.: Aleksander Borowik (info@
kurierwilenski.lt, tel. 260 84 46) Sekretarz redakcji: Lucja Stankevičiūtė (tel. 260 84 47, sekret@kurierwilenski.lt) Dziennikarze:
Honorata Adamowicz, Justyna Giedrojć, Ilona Lewandowska, Brygita Łapszewicz, Anna Pieszko, Mar ian Paluszkiewicz — fotor eporter
Współpracownicy: Helena Gładkowska, Witold Janczys, Jadwiga Podmostko, Alina Sobolewska, Krzysztof Subocz, Julitta Tryk
Dział Promocji: Andrzej Podworski — prenumerata (tel. 212 30 40, kolport@kurierwilenski.lt), Jolanta Balkiewicz — reklama (tel. 260 84
44, reklama@kurierwilenski.lt). Wydawca: VšĮ „Kurier Wilenski” Druk: VšĮ „Vilnijos žodis” Nakład: 3000 egz.
Mater iał ów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zas trzega sobie prawo do skracania i adius tacji teks tów. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpo
Redaktor dyżurny: Alicja Klonowska
wiada. Opinie Czytelników zawar te w ich lis tach nie zawsze są zbieżne z opinią redakcji.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

