Dziś w nocy 1516 stopni ciepła. Przelotne
deszcze i burze.
W ciągu dnia 29-31 stopni.
Będzie deszczowo oraz wystąpią burze.
www.kurierwilenski.lt
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Umowa pomiędzy Orlenem a kolejami
litewskimi zakończyła spór o taryfy

Umowę podpisali dyrektor Orlen Lietuva, Ireneusz Fąfara oraz dyrektor generalny spółki Lietuvos geležinkeliai, Mantas Bartuška

„Przełomowa uroczystość”, „historyczny kontrakt”, „ogromna satysfakcja”, „odważna decyzja
polityczna”, „przepędzenie chmury burzowej” – te
określenia towarzyszyły podpisaniu wczoraj, 28
czerwca umowy partnerskiej pomiędzy polską spół250 tys. Opel Astra z Polski
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Atak hakerski na międzynarodową skalę
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Fot. M. P.

ką kapitałową koncernem naftowym Orlen Lietuva
a państwową spółką kolejową Lietuvos geležinkeliai. Kompromisowe porozumienie zakończyło
długotrwały spór o taryfy przewoźnika. Szczegółów
porozumienia strony nie ujawniają.
Str. 4
Wielkie show Saula Niguza
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Pisownia imion i nazwisk
w sądzie oraz w sejmie

29 W

Imieniny: Beaty, Benedykta, Dalebora, Emy,
Emmy, Kasji, Kasjusza, Marii, Pawła, Piotra i
Rajmunda

TRZY PYTANIA DO...
…ks. Wiktora Kudriaszowa, wikarego z wileńskiej parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

1.

W tym roku odbędzie już XXVII pielgrzymka Ejszyszki–Ostra Brama. Co dają księdzu
pielgrzymki?
Uczestniczyłem jako pielgrzym już w ponad 10 pielgrzymkach, a
w ciągu ostatnich lat kilkanaście razy byłem organizatorem i prowadzącym. Wszystkie moje pielgrzymki wspominam z wielkim
sentymentem, bo właściwie wszystkie były bardzo udane. Mieliśmy
jednego roku bardzo deszczową pogodę, ale każda pielgrzymka
związana jest z pewnymi niewygodami i wymaga jakiejś ofiary.
Co dają? Osobiście podczas pielgrzymowania lepiej poznaję swoją
wiarę, samego siebie, młodzież, no i swoje kapłaństwo.

2.

Mottem tegorocznej pielgrzymki są słowa: „Prawda
Was wyzwoli”. Czy są wzięte z wypowiedzi bł. Teofiliusa Matulionisa?
Tak. Ponieważ mamy teraz rok poświęcony błogosławionemu
Teofiliusowi, to warto się zastanowić nad Jego głównym mottem
życia. Z pewnością niejeden z nas często okłamuje nie tylko innych,
ale także Boga i samego siebie. Kłamstwo w każdej sytuacji prowadzi donikąd i szkodzi przede wszystkim nam samym.

3.

Ilu pielgrzymów spodziewacie się w tym roku i jakie
wprowadzacie nowości?
Spodziewamy się 150 osób. Tym razem od pielgrzymów
wymagamy nie tylko, żeby mieli potrzebne im leki, ale także
potwierdzenie lekarskie na jakie choroby człowiek choruje,
jaką ma grupę krwi itp. W ten sposób można uniknąć pewnych
nieprzyjemnych niespodzianek.
			
Rozmawiała Julitta Tryk

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

czoraj sejmowy komitet praw człowieka
rozpatrywał projekty
ustawy o pisowni imion i nazwisk w dokumentach tożsamości. Poparty przez 70 posłów
projekt ustawy o pisowni imion
i nazwisk zezwalający na zapis
oryginalny na pierwszej stronie
paszportu już został rozpatrzony
przez sejmowy komitet prawa
oraz departament ds. prawa unii
europejskiej.
Również zostały otrzymane wnioski Państwowej Komisji Języka Litewskiego i Rządu
Republiki Litewskiej. Jednak
uwzględniając na tak długotrwały proces wątpliwe jest, iż projekt ustawy będzie rozpatrywany
podczas bieżącej sesji sejmowej.
Natomiast sądy nadal rozpatrują sprawy pisowni imion i
nazwisk. 27 czerwca Sąd Okręgowy miasta Wilno przyjął orzeczenie, w którym zobowiązał
Urząd Stanu Cywilnego samorządu miasta Wilno wciągnąć do
ewidencji małżeństwo wnioskodawczyni E. Wilkat oraz wydać

akt ślubu z oryginalną pisownią
nazwiska – „Wilkat”. Sąd wskazał, że wnioskodawczyni zawarła
związek małżeński z obywatelem Niemiec i przyjęła nazwisko
męża – Wilkat. Jednak regulacje
prawne nie pozwalają na zapis
oryginalny w aktach stanu cywilnego, wówczas sąd w kwestii
analogicznych spraw powinien
odnieść się do praktyki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i sądów litewskich.
Sąd uznał, iż powinien obejść
aktualne przepisy prawne, ponieważ odmowa spełnienia
wniosku nie odnosiłaby się do
wymiaru sprawiedliwości, nie
pozwoliłaby wnioskodawczyni
osiągnąć pożądanego rezultatu,
przyczyniłaby się do możliwych
niedogodności, które wnioskodawczyni mogłaby doznać w powodu zróżnicowanej pisowni
nazwisk oraz przeczyłaby praktyce Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej, dlatego wniosek uznano za uzasadniony i powinien być uwzględniony.
EFHR

Reiškiame nuoširdžią užuojautą Tautinių
bendrijų tarybos nariui,
Lietuvos lenkų teisininkų sąjungos pirmininkui
Gžegožui Saksonui
mirus mylimam tėvui
Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią
netekties valandą
Tautinių mažumų departamentas
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
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