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Przed rozpoczęciem roku szkolnego –
nowy status dla polskich szkół

Tańczący poloneza na placu Ratuszowym maturzyści 52. promocji Szkoły im. Szymona Konarskiego, za sprawą reformy szkolnictwa
stali się jednocześnie maturzystami 61. promocji Gimnazjum im. Adama Mickiewicza
Fot. archiwum

Nie zważając na oświadczenia i protesty konserwatystów, Rada Samorządu Miasta Wilna uchwaliła
decyzję dotyczącą możliwości uzyskania statusu tzw.
długiego gimnazjum przez cztery wileńskie szkoły.
W środę, 16 sierpnia, gimnazjum im. Adama Mic-

kiewicza i Szkoła im. Szymona Konarskiego z polskim językiem nauczania, rosyjskojęzyczne Gimnazjum im. Aleksandra Puszkina oraz litewska Szkoła
Fabijoniškių wreszcie doczekały się przychylnej decyzji stołecznych władz.
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Przedłużamy termin nadsyłania zgłoszeń
na pozycję koordynatora projektów w EFHR!

Piątek
Sierpień 2017

18

Imieniny: Bogusława, Bronisława, Ludwika,
Eryka, Heleny, Ilony, Jana, Klary, Laury, Leny,
Pauli, Tworzysława, Włodzimira i Żyrosława

TRZY PYTANIA DO...

1.

Już za niespełna miesiąc w wielu przychodniach m.
Wilna i rejonu wileńskiego rozpocznie się cykl zajęć
„Moje serce – moje życie”. Kto może z nich skorzystać?
Absolutnie każdy, kogo interesuje zagadnienie związane z
profilaktyką chorób sercowo-naczyniowych, które są jednymi z
najbardziej rozpowszechnionych, nie tylko na Litwie, ale wielu
krajach Europy. Według danych Instytutu Higieny Kraju z
powodu tego typu chorób na Litwie w roku ubiegłym zmarło
23 103 osób i dlatego tak ważna jest prewencja. Temat ten jest
szczególnie aktualny dla osób w wieku 40-65 lat narażonych na
ryzyko wystąpienia tych chorób.

2.

O jakie czynniki oraz grupy ryzyka chodzi?
Do głównych czynników ryzyka wywołujących choroby
sercowo-naczyniowe można zaliczyć: palenie tytoniu,
podwyższone ciśnienie tętnicze krwi, wysokie stężenie cholesterolu we krwi. Do pozostałych czynników zalicza się: nadwagę i otyłość, cukrzycę, nadmierne spożycie alkoholu.

Ile kosztują takie zajęcia i gdzie można się zapisać?
Zajęcia są bezpłatne, a cały program jest obliczony na
dwa miesiące: wrzesień i październik. Wykłady, które
poprowadzą znani kardiolodzy, dietolodzy, lekarze rodzinni, kinezyterapeuci i psycholodzy odbędą się w przychodniach stołecznych: na Karolinkach, Antokolu, Szeszkinie, Centralnej, rejonu
wileńskiego oraz w Niemenczynie. Zajęcia będą się odbywać raz
w tygodniu. Ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, a sądząc z lat
ubiegłych, znowu będą cieszyły się ogromną popularnością, trzeba zapisać się zawczasu mailowo lub telefonicznie.
Kontakt mailowy: sirdis@vvsb.lt lub telefonicznie +370 659
65386 (w dniach pracy, w godzinach 8.00-12.00)
Rozmawiała Helena Gładkowska
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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

W chwili obecnej EFHR poszukuje nowego członka zespołu. Jeśli interesujesz się prawami człowieka i chcesz się rozwijać w organizacji
pozarządowej, to czekamy na Ciebie!
Zakres obowiązków:

… Aliny Strazdienė, lekarza rodzinnego

3.

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR), organizacja pozarządowa działająca od 2010 roku z siedzibą w Wilnie oferuje nieodpłatną pomoc prawną w zakresie praw człowieka, organizuje szkolenia,
aktywnie prowadzi kampanię walki z mową nienawiści w przestrzeni internetowej. Więcej o działalności EFHR można się dowiedzieć na
stronie internetowej efhr.eu

• Koordynacja projektów; • Organizacja przedsięwzięć; • Współpraca z organizacjami międzynarodowymi i państwowymi; • Sporządzanie wniosków projektów; • Pisanie artykułów i kampanii informacyjnych; • Pomoc administracji w codziennych czynnościach.
Oferujemy:
• Ciekawą i dynamiczną pracę; • Możliwość uczestniczenia w międzynarodowych lub krajowych szkoleniach, konferencjach; • Możliwości rozwoju; • Możliwość współpracy z umową o pracę lub świadczonych usług; • Pracę w otwartym zespole – obiecujemy kawę
każdego rana.
Wymagania (czego oczekujemy od Ciebie):
• Wyższe wykształcenie; • Bardzo dobra znajomość jęz. litewskiego, polskiego, angielskiego w mowie i piśmie (wymagane); • Umiejętność posługiwania się komputerem; • Odpowiedzialność, samodzielność; • Doświadczenie koordynacji projektów – atut.
Czekamy na Twoje CV oraz list motywacyjny w jęz. litewskim/angielskim i polskim na adres karjera@efhr.eu z dopisem „Koordynator
projektów”. Termin nadesłania zgłoszeń mija 15 września 2017 r.

Ze smutkiem żegnamy naszego Przyjaciela

Daniela Karpowicza

i łączymy się w bólu z Jego Rodziną.
Zbyt wcześnie Cię utraciliśmy — na zawsze
zostaniesz w życzliwej pamięci
Koledzy ze studiów magisterskich ekonomii
Uniwersytetu w Białymstoku,
promocja 2017
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Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

