Zapowiada się
prawdziwie jesienna pogoda.
Dziś od 9 do 14
stopni, deszcz. Weekend
będzie pełen chmur i deszczu. Jutro 7-12 stopni.
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„Rodzina – autorytet w wychowaniu”
tematem konferencji w Solecznikach

Ks. Józef Aszkiełowicz wręczył merowi Zdzisławowi Palewiczowi i mistrzowi olimpijskiemu Jerzemu Rybickiemu Złote Krzyże Związku
Piłsudczyków RP, a także Srebrny Krzyż Związku Piłsudczyków RP dr hab. Małgorzacie Przybysz - Zarembie
Fot. Anna Pieszko

Międzynarodowa konferencja naukowa „Rodzina –
autorytet w wychowaniu. Transgraniczne poszukiwania”
odbyła się wczoraj, 5 października, w Gimnazjum im.
Jana Śniadeckiego w Solecznikach. Współpraca rodziców i szkoły, rola matki i ojca w życiu dziecka, autorytet

rodziców, pomoc rodzinom z problemem alkoholowym,
relacje wnuków z dziadkami, problemy wychowawcze
– to tylko nieliczne tematy, ważne i bliskie przybyłym
rodzicom, wychowawcom przedszkolnym, nauczycielom,
administracji szkół i pracownikom socjalnym.
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Sąd zezwolił na „w” na pierwszej
stronie dowodu osobistego
Piątek
Paźdiernik 2017

6

Imieniny: Alberta, Baldwina, Bronisława,

Brunoa, Fryderyka, Izydora, Magnusa, Moniki,
Renaty, Romana i Wiary.

TRZY PYTANIA DO...
...Stanisława Moczana, hydraulika z rejonu wileńskiego

1.

Często podczas pierwszych mrozów okazuje się, że
nasze domy nie są na nie przygotowane. Instalacja
grzewcza to jeden z ważniejszych elementów, o które
powinniśmy zadbać przed zimą. Jak przygotować grzejniki do
sezonu grzewczego?
Swoje domy regularnie sprzątamy, są jednak takie miejsca,
do których jest nam ciężej dotrzeć. Są to grzejniki. Pomiędzy
żeberkami lubi gromadzić się brud. Kiedy kaloryfer zaczyna
grzać, kurz zaczyna nieprzyjemnie pachnieć. Grzejnik gorzej
wtedy grzeje. Należy odstawić wszystkie przedmioty, które
zakrywają grzejniki. Przed rozpoczęciem sezonu grzewczego
grzejniki warto odpowietrzyć.

2.

Jak rozpoznać, że grzejnik jest zapowietrzony?
Zapowietrzony kaloryfer wydaje charakterystyczne odgłosy – bulgotanie, szumy i gwizdy, a też grzeje słabiej: często
jest ciepły na dole, a zimny na górze. Długotrwale zapowietrzony
kaloryfer może być niebezpieczny dla całej instalacji grzewczej.

3.

Jak prawidłowo należy czyścić kaloryfery?
Należy używać tylko miękkich materiałów i szczotek,
ponieważ jedynie takie nie uszkodzą lakierowanej powierzchni. W specjalistycznych sklepach można nabyć płyny,
które dokładnie go oczyszczą. Po umyciu grzejnik należy dokładnie wytrzeć na sucho. Grzejnik, w miarę możliwości, należy wyczyścić także od strony ściany. Podczas sezonu grzewczego przynajmniej raz w tygodniu należy z niego zetrzeć kurze,
ponieważ podczas grzania ciepłe powietrze będzie roznosiło te
brudy po pomieszczeniu.
Rozmawiała Honorata Adamowicz

KURIER WILEŃSKI

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

Kolejna wygrana. 3 października po raz drugi
zezwolono na zapis oryginalny nazwiska w
dokumentach tożsamości.

S

ąd
Administracyjny
Okręgu Wileńskiego pomyślnie rozpatrzył skargę rodziny Pauwels – anulował postanowienie Urzędu
Migracji Komendy Powiatowej Policji Państwowej w Wilnie, zobowiązał Urząd do wydania dowodu osobistego Republiki Litewskiej, zapisania
nazwiska w formie litewskiej
oraz oryginalnej na głównej
stronie dokumentu i zachowania oryginalnego zapisu
nazwiska w polu „nazwisko”
w Rejestrze Mieszkańców.

Wg oceny sądu, prośba
Urzędu w sprawie zmiany pisowni nazwiska w polu „uwagi” na formę litewską nie tylko stworzy wnioskodawczyni
kłopot w celu identyfikacji
jej tożsamości, lecz również
jest niezgodna z prawem do
ochrony życia rodzinnego i
prywatnego.
Wnioskodawczyni złożyła
wniosek do urzędu w sprawie
wydania dowodu tożsamości,
na którym na głównej stronie
będzie zapisane nazwisko w
formie oryginalnej i zlituanizowanej, ukazała również, że
nie zgadza się na zmianę nazwiska z „Pauwels” na „Pauvels” w Rejestrze Mieszkańców.
Żaden z wyroków sądowych, przyjętych przez Na-

czelny Sąd Administracyjny
Litwy (NSAL) wiosną br. w
sprawach takich jak Wardyn,
Mickiewicz, Jacquet i Pauwels
nie został wdrożony, ponieważ Urząd bezprawnie potrzebuje od wnioskodawców
wypełnienia wniosku do Rejestru Mieszkańców w celu
zmiany imienia lub nazwiska
na wersję zlituanizowaną.

Reprezentująca wnioskodawców w sądzie pomocnik
adwokata Ewelina Dobrowolska podkreśla pozytywną
zmianę – do 2014 roku nie było oryginalnej pisowni imion i
nazwisk w dokumentach, natomiast od 2014 już ponad
30 osób otrzymało prawo do
oryginalnej pisowni.
Europejska
Fundacja
Praw Człowieka, która udziela nieodpłatnej pomocy prawnej mieszanym rodzinom oraz
przedstawicielom mniejszości
narodowych, którzy walczą
o oryginalną pisownie imion
i nazwisk informuje, że coraz więcej osób zwraca się do
sądu w sprawie oryginalnej
pisowni imion i nazwisk, a z
powodu braku odpowiedniej
regulacji prawnej osoby te są
zmuszone walczyć o te prawo
w sądach.
Decyzja sądu może być zaskarżona w ciągu miesiąca.
EFHR
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