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Związek Chłopów i Zielonych zaprasza
AWPL-ZChR i PiS do koalicji rządzącej

Po wtorkowym oświadczeniu przewodniczącego LZChZ liderzy partii AWPL-ZChR oraz Porządek i Sprawiedliwość rozważają możliwość
wejścia do koalicji rządzącej, jednak nie spieszą się z podjęciem decyzji 		
Kolaż: Marian Paluszkiewicz

Przewodniczący Litewskiego Związku Chłopów i
Zielonych, Ramūnas Karbauskis, który wywołał wcześniej zamieszanie, grożąc, że partia zrezygnuje z władzy,
a w roli nowego szefa rządu widzi konserwatystę Gabrieliusa Landsbergisa, po raz kolejny zmienił zdanie. Po

wtorkowym posiedzeniu frakcji lider Chłopów oświadczył, że po drugiej turze wyborów prezydenckich partia
rozważy możliwość zaproszenia do koalicji rządzącej
inne partie.
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Spotkanie przedstawicieli EFHR i OBWE w celu
omówienia wyborów prezydenckich
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TRZY PYTANIA DO...
…Neringi Kolkaitė, rzeczniczki prasowej samorządu miasta Wilna

1.

W stolicy trwają prace restauratorskie fontanny przy
Litewskim Narodowym Teatrze Opery i Baletu oraz
jego terytorium. Ile czasu potrwają?
Wyniki prac mieszkańcy Wilna oraz goście miasta ujrzą
już jesienią. Prace wykonują firmy Poolservice. LT i Grinda.
Samorząd wybrał wykonawców w drodze przetargu.

2.

Jakie prace zostaną wykonane?
Jest to kolejne miejsce w mieście, które przez co najmniej dziesięć lat nie było restaurowane. W związku
z renowacją fontanny będzie uszczelniony zbiornik wodny,
zostaną zmienione granitowe płyty, kafelki, powstanie nowy
rurociąg. Dokona się wymiany instalacji elektrycznej, zamontuje podwodne oświetlenie kolorystyczne, zostanie uruchomiona automatyczna instalacja systemu dezynfekcji wody oraz
kontrola poziomu wody. Zostaną odremontowane granitowe
ścianki przy skrzyżowaniu ul. Vilniaus oraz ul. Tilto, jak również chodniki dla pieszych na terenie teatru oraz ulicach J.
Lelevelio, A. Vienuolio, A. Goštauto.

3.

Jakie są koszty prac?
Samorząd przeznaczył 200 tys. euro na odnowienie terenu, pozostałą część – 240 tys. euro przeznaczył Teatr
Opery i Baletu. Szacuje się, że wykorzystanych zostanie około
40 tys. płyt chodnikowych, odremontowanych zostanie tysiąc
granitowych płyt.
Rozmawiała Justyna Giedrojć
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DZIENNIK NALEŻY
DO EUROPEJSKIEGO
STOWARZYSZENIA GAZET
CODZIENNYCH MNIEJSZOŚCI
NARODOWYCH

11 maja br. prawniczki Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR): Ewelina Dobrowolska i Monika Guliakaitė spotkały się z przedstawicielami Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) oraz
Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) w celu umówienia przebiegu wyborów prezydenckich.
ODIHR prowadzi monitoring
wyborów w państwach członkowskich OBWE, w celu oceny
przestrzegania podstawowych
praw i wolności, a także czy i w
jaki sposób gwarantowana jest
równość, pluralizm polityczny,
zaufanie, przejrzystość i odpowiedzialność. To kolejne spotkanie przedstawicieli EFHR z wysłannikami misji OBWE w tej
sprawie. Pierwsze miały miejsce
w roku 2013 i 2016. Podczas spotkania (11 maja) najwięcej uwagi poświęcono wyborom prezydenckim, które odbyły się 12

maja. Przedstawiciele OBWE
ocenili kampanie prezydenckie i
kwestie związane z udziałem
mniejszości narodowych w wyborach. We wcześniejszym raporcie OBWE wymieniła szereg
obszarów, w których Litwa powinna podjąć działania w celu
zapewnienia odpowiedniego
udziału mniejszości narodowych
w życiu politycznym. Zgodnie z
art. 15 Konwencji ramowej o
ochronie mniejszości narodowych „Strony stworzą warunki
niezbędne dla rzeczywistego
uczestniczenia przez osoby należące do mniejszości narodowych w życiu kulturalnym,
społecznym i gospodarczym,
jak również w sprawach publicznych, zwłaszcza tych, które ich dotyczą”. OBWE odnotowała, że litewski system wyborczy powinien ułatwiać reprezentację mniejszości w sferze politycznej.
EFHR

„Kurier Wileński” poszukuje wolontariuszy
Zapraszamy do współpracy studentów i uczniów klas gimnazjalnych,
którzy chcą zdobyć doświadczenie w pracy:
*dziennikarzy, korespondentów, fotografów * grafików-łamaczy
Poszukujemy także osoby, która zaimplementuje na naszym serwerze
wybrany przez nas system CRM, dostosuje do naszych potrzeb, sporządzi
odpowiednią dokumentację i wdroży w użycie.
W ramach wolontariatu zapewniamy możliwość szkolenia, zdobycia
doświadczenia zawodowego i zaświadczenie o społecznej pracy na rzecz
redakcji. Wszystkich chętnych do współpracy zapraszamy na bezpłatne szkolenie dziennikarsko-językowe, które odbędzie się w dniach 24–
26.05.2019 r. w Szkole Podstawowej na Lipówce. Więcej informacji o szkoleniu: https://kurierwilenski.lt/2019/05/08/ojczyzna-polszczyzna-wilenszczyznazaproszenie-na-bezplatne-warsztaty-jezykowo-dziennikarskie/
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń zawierających imię i nazwisko, informację
o wykształceniu i formie współpracy, jaką dana osoba jest zainteresowana
i nr telefonu.						
Kontakt: wolontariat@kurierwilenski.lt
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Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

