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Litwa jest krytycznie nastawiona do białoruskiej elek-
trowni atomowej praktycznie od momentu przyjęcia przez 
Mińsk decyzji o jej budowie.  Chociaż Białoruś twierdzi, 
że elektrownia w Ostrowcu (białorus. Astrawiec) będzie 

spełniała najwyższe standardy bezpieczeństwa, eksperci 
są zdania, że jednak nie będzie wystarczająco bezpieczna. 
Sugerują, że nie zostały uwzględnione wszelkie możliwe 
zagrożenia już przy projektowaniu budowy. 

Dzisiaj lo-
kalne opady 
deszczu, bę-
dzie wiał silny 

porywisty wiatr. Tempe-
ratura od 12 do 17 st. 
ciepła, w nocy – 9-14 st. 

Rosyjska elektrownia na Białorusi 
to cios nie tylko dla Litwy

Str. 6
Porady prawne: swawola ope-
ratorów komórkowych

„Na Tropie harcerstwa...“
Str. 12Str. 11

Domowe sposoby na jesien-
ne przygnębienie

Przez Litwę przetacza się fala protestów przeciwko budowie elektrowni atomowej w Ostrowcu                         Fot. Marian Paluszkiewicz
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Poza zabawą zostały przewidziane również przedsta-
wienia teatralne…
Kilka zespołów teatralnych przygotowało swoje niespo-

dzianki. Już o godz. 18.00 wileński teatr „Lėlė” w bardzo oryginalny 
sposób zaprezentuje bajkę „Trzy świnki”, która w interpretacji tego 
zespołu stała się nastrojowym, barwnym widowiskiem muzycznym. 
Kolejna niespodzianka – to występ Kijowskiego Teatru Ulicznego 
„Highlights”, który w spektaklu „Korowód tańca” zaprezentuje sce-
ny komediowe i taneczne, z elementami muzyki pop, flamenco, rock 
and rolla, a także ludowej ukraińskiej. O godz. 20.00 Teatr Jednej 
Miny z Polski przedstawi spektakl ogniowy „Vivi”, nagrodzony na 
ogólnopolskim konkursie fireshow OFCA 2015. Zaś o 20.30 Lwow-
ski Teatr Akademicki „Woskresinnia” wystawi „Wiśniowy sad”.

Piątek
Wrzesień 2017

Imieniny: Albina, Dolores, Ekharda, Jakerta, 
Jeremiego, Kamila, Katarzyna, Marii, Nicetasa, 
Nikomedesa, Rolanda, Teodora i Waleriana

15

Już w najbliższą sobotę, 16 września, Centrum Kultury 
w Solecznikach zaprasza na niecodzienne spotkania 
teatralne… Co tym razem w programie przewidzieli 

organizatorzy?
Zapraszamy zarówno na zabawy teatralne, jak i przedsta-

wienia. Myślę, że będzie to wspaniała zabawa zarówno dla 
dzieci, jak i dorosłych. Dzieci wraz z dorosłymi zapraszamy do 
parku w Solecznikach już na godzinę 16.00, gdzie odbędą się 
dla nich warsztaty i zabawy teatralne. Wystąpią tu zaproszeni 
szczudlarze, akrobaci, odbędą się warsztaty puszczania wiel-
kich baniek mydlanych i inne zabawy.

…Bożeny Lewkowskiej, organizatorki imprez w Centrum 
Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego

1.

2.

W jakim języku zostaną zaprezentowane sztuki?
Artyści w sposób oszczędny operują słowem, większą 
rolę odgrywa tu gra aktorska, światło, ruch, muzyka, dla-

tego przekaz staje się zrozumiały dla wszystkich bez wyjątku.
                                                   Rozmawiała Anna Pieszko

3.
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EFHR zapRasza na bEzpłatnE szkolEnia

Europejska Fundacja praw Człowieka (EFHR) już od sied-
miu lat udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej w sprawach 
naruszenia praw człowieka zaprasza na bezpłatne szkolenia 
„prawo do prywatności a nowe technologie - międzynarodowe 
standardy i ich wdrażanie”. szkolenia odbędą się 28 września 
br. i prowadzone będą w języku litewskim.

pRogRam:

09.00-9.20 - rejestracja uczestników
09.20-09.45 - przedstawienie działalności Europejskiej Fundacji 
praw Człowieka
09.45-10.45 - międzynarodowe podstawy prawne
10.45-11.00 - przerwa
11.00-12.00 - ostatnie orzecznictwo sadów międzynarodowych
12.00-12.20 - przerwa
12.20-13.50 - ostatnie orzecznictwo krajowe
13.50-14.00 - przerwa
14.00-15.00 - wybrane zagadnienia międzynarodowego prawa 
prywatnego

katarzyna miksza jest profesorem zwyczajnym w instytu-
cie prawa międzynarodowego i Europejskiego oraz zastępcą 
kierownika w laboratorium naukowym praw Człowieka na 
Uniwersytecie mykolas Romeris University. Doktoryzowała 
się z prawa na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Jej zainteresowania naukowe wiążą się z pra-
wem międzynarodowym, prawem Unii Europejskiej, prawami 
Człowieka, zgodnością prawa krajowego z prawem międzyna-
rodowym i europejskim oraz wdrażaniem międzynarodowych 
standardów do krajowego systemu prawnego. katarzyna mik-
sza posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w prowa-
dzeniu wykładów. ponadto, jest również prawnikiem w kance-
larii prawniczej Jurdicion, gdzie świadczy usługi prawnicze w 
zakresie prawa międzynarodowego.

podczas szkolenia, wykładowca przekaże uczestnikom 
zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczne porady, w jaki 
sposób chronić prawa do prywatności.

szkolenia są bezpłatne. aby zarezerwować miejsce należy 
przesłać zgłoszenie na adres e-mail mokymai@efhr.eu do 25 
września.  

W celu uzyskania dalszych informacji prośba o kontakt 
telefoniczny: +370 691 50 822 lub zajrzeć na stronę interne-
tową: http://www.efhr.eu/

EFHR



Wilno to nie londyn — i dobrze?
Zazwyczaj to z Wilna się wyjeżdża do Lon-

dynu, a rzadkie przypadki przeciwnego kierunku 
migracji tę regułę zdają się potwierdzać. Wiado-
mo, Londyn, stolica świata, metropolia, jedno z 
największych miast, siedziba królowej i tak dalej. 
Cywilizacja, prestiż, przepych. Gdzie nam tam 
do niego. Ale to może i dobrze. Okazuje się, że 

londyńską kanalizację zaatakował „potwór” z pieluch, tamponów 
i niedopałków, które ludzie wrzucali do klozetów. Monstrum, 
bagatela, waży 130 ton i stanowi poważne zagrożenie dla miasta, 
gdyż nie znajdujące ujścia ścieki powodują pękanie kanałów i grożą 
zalaniem bądź podmyciem budynków. Usuwanie długiego na 250 
metrów korka ma zająć tygodnie i kosztować, rzecz jasna, miliony. 

W Wilnie takich problemów nie mamy. Możemy narzekać, że 
samorząd kupuje autobusy, nie mieszczące się w ulicach, że buduje 
ścieżki rowerowe na jesień, a dziury w drogach asfaltuje przed zimą 
— ale nikt nam nie może zarzucić, że wileńską kanalizację zapycha 
głaz z pieluch i tłuszczów wielkości stadionu, którego usuwanie 
miałoby pochłonąć miliony euro. Co to, to nie. Nasze kanalizacje, o 
które nikt zdaje się nie dbać, zapycha tradycyjny piach i żwir. 

Rajmund Klonowski
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KOMENTARZ DNIA

ZDJĘCIE DNIA

PULS KURIERA

W Wilnie przy zaułku Viršuliškių otwarto nowy kompleks biuro-
wy „Duetto“                                            Fot. Elta

uczniów, 15 000 nauczycieli i rodziców 
zostało w ciągu roku przeszkolonych na 
Dolnym Śląsku w Polsce ws. zachowań 
antyterrorystycznych

LICZBA DNIA

235 000

Jak nigdy wcześniej Litwa jest dobrze przygotowana 
na rosyjsko-białoruskie ćwiczenia wojskowe Zapad. 
Więcej widzimy, więcej słyszymy, więcej wiemy” – 

powiedziała wczoraj w wywiadzie dla publicznego radia LRT 
prezydent Dalia Grybauskaite.

CYTAT DNIA

obCHoDy RoCzniCy napaśCi soWiECkiEJ
 na polskę W 1939 R.

W dniu 17 września (niedziela), w rocznicę napaści 
sowieckiej na polskę w 1939 r., ambasador Rzeczypo-
spolitej polskiej na litwie pani Urszula Doroszewska 
weźmie udział w mszy świętej, odprawionej w intencji 
poległych i ofiar represji sowieckich w wileńskim ko-
ściele pw. św. Ducha o godz. 10.30. 

po mszy świętej o godz. 12.00 pani ambasador złoży 
kwiaty na grobach trzech żołnierzy spoczywających na 
kwaterze wojskowej Cmentarza na Rossie, którzy zgi-
nęli z rąk sowieckich we wrześniu 1939 r. 

zapraszamy państwa do wspólnej modlitwy, a także 
wspólnego oddania hołdu poległym żołnierzom.

 Ambasada RP w Wilnie

planowana na piątek, 15 września o godz. 17.00, 
dyskusja nt. polityki historycznej i bezpieczeństwa 
informacyjnego z udziałem senatora Rp, prof. Janem 
Żarynem, z powodów technicznych, odbędzie się w 
Instytucie Polskim w Wilnie, a nie w siedzibie atviras 
lietuvos Fondas.

Instytut Polski w Wilnie



Litewscy politycy twierdzą, 
że powstający w odległości za-
ledwie 50 km od Wilna obiekt 
jest elektrownią atomową 
z epoki Czarnobyla. Według 
premiera Sauliusa Skvernelisa 
elektrownia „to nie tylko nie-
bezpieczne przedsięwzięcie, ale 
także projekt, który narusza 
konkurencję”.

Negatywnie ocenia budo-
wę w Ostrowcu także strona 
polska. Dowodzi tego decyzja 
Polski, aby nie kupować ener-
gii elektrycznej z powstającej 
białoruskiej elektrowni. Przed-
stawiciel rządu RP ds. ener-
getyki, Piotr Naimski, powie-
dział, że Polska nie ma zamiaru 
kupować energii elektrycznej 
z białoruskiej elektrowni ato-
mowej, a także zatrzyma bu-
dowę reszty linii przesyłowej z 
Białorusią.

– Decyzja Polski jest bar-
dzo ważnym sygnałem i być 
może zmusi Białoruś do prze-
orientowania perspektyw pro-
jektu. Taką decyzję przyjął 
także nasz sejm. Znajdziemy 
techniczne rozwiązanie, aby ta 
energia elektryczna nie trafi-
ła na rynek litewski, ponieważ 
istnieje obawa, że prywatne fir-
my mogą skusić się na zakup 
taniej, białoruskiej energii. Nie 
dopuścimy do tego, żeby Bia-
łoruś przechowywała zasoby 
energii elektrycznej w hydro-
elektrowni w Kruonis –  powie-
dział w rozmowie z „Kurierem 
Wileńskim” Linas Balsys, poseł 
z ramienia partii Zielonych, 
członek sejmowego komitetu 
ochrony środowiska.

W powstającej tuż przy gra-
nicy litewskiej elektrowni już 
kilkakrotnie zdarzyły się „nie-
przewidziane” sytuacje.

– Naukowcy w Austrii 
już ogłosili, że jeżeli dojdzie 
do awarii na budującym się 
obiekcie, to ucierpi nie tylko 
Litwa, ale też ponad poło-
wa Europy. Ciągle wypływa-
ją informacje o incydentach 

na budowie. Doszło m.in. do 
upuszczenia reaktora, który 
pękł. Następnie, instalując już 
nowy reaktor, zostały uszko-
dzone przewody. Wiadomo 
też, że rosyjski koncern nu-
klearny Rosatom, który bu-
duje elektrownię, uznał, że 
generator w Ostrowcu jest 
przestarzały i niebezpieczny, 
ale dotychczas nie wiemy, czy 
został zamieniony. Problem 
polega na tym, że Białoruś 
nie trzyma się zasad Kon-
wencji Espoo. Zgodnie z nią 
strona białoruska powinna 
informować sąsiednie kraje 
o przebiegu budowy. Chodzi 
przecież o obiekt, który może 
spowodować znaczące nega-
tywne skutki dla środowiska – 
zaznaczył Balsys, członek sej-
mowej komisji ds. Ostrowca.

Jest on zdania, że jeszcze 
istnieje możliwość wstrzyma-

nia budowy białoruskiej elek-
trowni atomowej. Litewskim 
politykom brakuje tylko sta-
nowczości.

– Taka możliwość istnieje. 
Przykładowo Rumunia w ra-
mach konwencji Espoo wstrzy-
mała projekty realizowane 
przez Ukrainę. Chodziło o re-
konstrukcję na kanałach Du-
naju. Prace wstrzymano, gdy 
uznano, że projekt negatywnie 
wpłynie na środowisko Rumu-
nii – dodał Balsys.

Białoruska elektrownia 
atomowa budowana w pobliżu 
miasta Ostrowiec w obwodzie 
grodzieńskim, 50 km od Wilna, 
będzie składała się z dwóch 
bloków energetycznych rosyj-
skiego projektu WWER-1200 
o całkowitej mocy do 2400 
MW. Do jego budowy wybrano 
projekt AES-2006 – typowy ro-
syjski projekt elektrowni jądro-
wej nowej generacji „3 plus” 
z poprawionymi wskaźnikami 
technicznymi i ekonomiczny-
mi. Pierwszy blok energetycz-
ny białoruskiej elektrowni ato-
mowej planuje się oddać do 
użytku w 2019 roku.

Prezydent Łukaszenko 
twierdzi, że budując elektrow-
nię atomową, Białoruś dąży do 
niezależności energetycznej od 
Rosji. Paradoks, ale właśnie 
Rosja finansuje budowę w 
Ostrowcu.                                 

Justyna Giedrojć
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na litwę już dotarły 
szczepionki na grypę

Na Litwę już dotarły szcze-
pionki przeciwko grypie. Pre-
parat Influvac zakupiono za 
pieniądze z budżetu państwa 
– będzie aplikowany osobom z 
grup ryzyka. Państwowa Kasa 
Chorych nabyła 123 470 szcze-
pionek na sezon 2017-2018. 
Pierwsze szczepionki trafią do 
przychodni 14 września i będą 
dostarczane do końca pierwsze-
go tygodnia października.

sprzedaż ziemi 
obcokrajowcom

Litwa, która ubiega się o 
członkostwo w Organizacji 
Współpracy Gospodarczej i 
Rozwoju, rezygnuje z zakazu 
sprzedaży ziemi obcokrajow-
com. Kraj liczy, że zniesienie 
zakazu ułatwi proces wejścia do 
OCDE. We środę rząd przyjął 
propozycję resortu rolnictwa, 
by zrezygnować z zasady wza-
jemności, zgodnie z którą zie-
mię można sprzedać spółkom 
tych państw, w których grunty 
mogą nabyć również litewskie 
firmy. Taki tryb sprzedaży ziemi 
jest zgodny z wymaganiami Or-
ganizacji Współpracy Gospo-
darczej i Rozwoju.

kończy się sezon 
kąpielowy w Wilnie

Dzisiaj kończą pracę ratow-
nicy na wileńskich plażach, co 
oznacza, że sezon kąpielowy w 
stolicy dobiega końca – poinfor-
mował samorząd miasta Wilna.
Sezon kąpielowy rozpoczął się 
1 czerwca. W pieczy samorządu 
znajduje się pięć miejskich ką-
pielisk – Zielone Jeziora, Sałaty, 
plaża w Żyrmunach oraz dwie 
plaże w Wołokumpiach. 

KRÓTKO

ze str. 1 »

Rosyjska elektrownia na białorusi 
to cios nie tylko dla litwy

W powstającej tuż przy granicy litewskiej elektrowni doszło do 
upuszczenia reaktora                                                         Fot. archiwum

linas balsys
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Dylematy nad przywróceniem 
stawki VAT na ogrzewanie

Nie szykujemy się 
do starości

Aż 66 proc. mieszkańców 
Litwy nie przygotowuje się do 
starości, a 25 proc. nawet nie 
zamierza tego robić, wykazał 
sondaż przeprowadzony przez 
firmę badania rynku i opinii 
społecznej Spinter tyrimai. Pod-
stawowa przyczyna – nie ma 
z czego odkładać na starość. 
Średnia emerytura dla osób 
mających wymagany staż ubez-
pieczeniowy według danych z 
lipca 2017 r. wynosi na Litwie 
287,82 euro.

Prawo do nadziei 
skazanym na dożywocie

Władze chcą dać prawo do 
nadziei skazanym na dożywo-
cie, uprawomocniając możli-
wość ubiegania się o warunko-
we przedterminowe zwolnie-
nie z reszty kary po 25 latach 
więzienia. Ministerstwo spra-
wiedliwości poinformowało, 
że dobiega końca praca nad 
nowelizacją ustawy. Sąd w 
każdym odosobnionym przy-
padku będzie decydował, czy 
osoba skazana na dożywocie 
może mieć drugą szansę, czy 
nie stwarza zagrożenia i czy 
może wrócić do społeczeństwa, 
czy nie.

Kaplica Tyszkiewiczów 
zostanie otwarta 

Trwają prace restaurator-
skie dziewiętnastowiecznej 
kaplicy Tyszkiewiczów na 
cmentarzu w Kretyndze. Do 
lata przyszłego roku neogo-
tycki obiekt dziedzictwa kul-
turowego, który był dotąd 
czynny jedynie w Zaduszki, 
zostanie przystosowany do 
potrzeb turystycznych i udo-
stępniony zwiedzającym. 

Sejm przystępuje do rozpa-
trywania propozycji rzą-
du, aby do 1 października 

przywrócić zniesiony ulgowy, 
9-procentowy VAT na ogrzewa-
nie i gorącą wodę, który 1 czerw-
ca br. został zastąpiony standar-
dową stawką w wysokości 21 
proc.

– Sytuacja jest taka, że mu-
simy przywrócić 9-procentowy 
VAT na ogrzewanie i gorącą 
wodę. Inaczej, gdy rozpocznie 
się już wkrótce sezon grzewczy, 
ludzie będą musieli płacić stan-
dardową stawkę w wysokości 21 
proc. To dla wielu rodzin byłoby 
nie do przyjęcia. Analizując te-
goroczny budżet państwa, za-
uważyliśmy, że środków rzeczy-
wiście brakowało, dlatego został 
zniesiony 9-procentowy VAT 
na ogrzewanie i gorącą wodę. 
To spowodowało, że do budże-
tu wpłynęły dodatkowe środki 
– powiedziała „Kurierowi Wi-
leńskiemu” wiceprzewodnicząca 
sejmu, Rima Baškienė. 

Jak powiedziała dalej, na 
początku września został po-
twierdzony wskaźnik makro-
ekonomiczny, przeanalizowano 
obecną sytuację. I właśnie ten 
wskaźnik pokazał, że zbieranie 
środków do budżetu państwa 
jest dobre, a w budżecie są do-
datkowe środki. 

– Powstaje pytanie, czy te 
dodatkowe pieniądze włożyć do 
budżetu na przyszły rok? Czy 
oddać tym, którzy ich napraw-
dę potrzebują, czyli przywrócić 
zabrane 9 procent? Na Litwie 
mamy około 700 tysięcy osób, 
które korzystają z ogrzewania. 
Propozycja rządu jest taka, żeby 
9-procentowy VAT na ogrzewa-
nie i gorącą wodę wrócić do 
31 grudnia 2017 roku i te do-
datkowe pieniądze przeznaczyć 
na ulgowy VAT. Myślimy, że to 
jest sprawiedliwe. W czwartek 
to wszystko zostanie dokładnie 
omówione i zatwierdzone z mi-
nistrem finansów – zaznaczyła 
Rima Baškienė.

Główna partia rządząca na 
początku lipca podpisała poro-
zumienie z główną siłą opozycji, 
by zagwarantować sobie popar-
cie dla swojego projektu zmian 
w gospodarce leśnej. W zamian 
za to rząd obiecał poprzeć forso-
waną przez prawicę ulgę w po-
datku VAT od usług grzewczych. 

Co dotyczy 2018 roku. Rząd 
przeanalizował obecną sytuację 
i proponuje, żeby od 1 stycz-
nia 2018 roku ulgowy VAT na 
ogrzewanie i gorącą wodę wy-
nosił 15 procent. To tylko pro-
pozycja. Dlaczego 15, a nie 9 
procent? Rząd wziął pod uwagę 
już działającą nową rekompen-
satę za ogrzewanie.

– Do 1 czerwca rekompen-
sata przysługiwała tylko osobom, 

które na ogrzewanie wydawały 
ponad 20 procent swoich docho-
dów. Granica ta została przesu-
nięta do 10 proc. w dół. I tak 
pozostanie nawet wtedy, gdy 
zostanie przywrócony 9-procen-
towy VAT. Nowa taryfa ulgo-
wa powinna być przyjęta do 1 
października, dlatego też nie 
ma możliwości zmiany warun-
ków otrzymania rekompensaty. 
Po prostu nie zdążylibyśmy i ta-
kie zmiany przed rozpoczęciem 
sezonu grzewczego byłyby po 
prostu niesprawiedliwe. O tym 
nawet nie było mowy, żeby znów 
zmieniać warunki otrzymania re-
kompensaty – twierdzi Baškienė. 

Do 1 czerwca rekompensaty 
otrzymywało około 11 tysięcy 
użytkowników, po zniesieniu 
ulgi jest ich 22 tysiące.

– Dużo więcej osób obecnie 
ma szansę otrzymać rekom-
pensatę. Jest wiele propozycji 
na przyszły rok. Chcemy, żeby 
już wreszcie nie było takich 
zmian, dlatego też rząd propo-
nuje, żeby VAT na ogrzewanie 
nie był zmieniany co jakiś czas, 
ale żeby był stały. To jest bar-
dzo ważne w planowaniu bu-
dżetu rodzinnego – podkreśliła 
Rima Baškienė. 

W czwartek minister finan-
sów, Vilius Šapoka, przedstawi 
parlamentarzystom poprawkę 
do ustawy o przywróceniu 9-pro-
centowego VAT na ogrzewanie 

i gorącą wodę. Nowy, ulgowy 
VAT powinien wejść w życie od 
1 października.

– Warunki rekompensaty do 
końca roku na pewno się nie 
zmienią. Jeśli jednak zobaczymy, 
że ludziom jest trudno zebrać 
wszystkie potrzebne dokumenty, 
że przez to pracownicy samorzą-
dów mają bardzo dużo dodat-
kowej pracy lub nie działa tak, 
jak musi, program komputero-
wy, to wtedy będziemy myśleć, 
jak udoskonalić ten system, ale 
na pewno już nie w tym roku 
– zapewnia wiceprzewodnicząca 
sejmu Rima Baškienė.

Honorata Adamowicz

Wprowadzenie ulgowego VAT-u na ogrzewanie i gorącą wodę jest 
spodziewane od 1 października              Fot. Marian Paluszkiewicz
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Śmiertelny wypadek
z udziałem łosia

W szpitalu zmarła wczoraj 
pasażerka samochodu, który 
miał kolizję z łosiem. 

Do nieszczęścia doszło w 
nocy 6 września na trasie Vil-
nius–Kaunas, niedaleko miasta 
Elektrėnai. Kierowany przez 
27-letniego mężczyznę samo-
chód marki Opel Vectra zderzył 
się z łosiem, który wyszedł na 
szosę. 31-letnia pasażerka au-
ta w stanie śpiączki trafiła do 
szpitala. 

Samochód potrącił 
7-letnie dziecko

We wtorek wieczorem 
w Kłajpedzie samochód po-
trącił 7-letniego chłopca. 
Do wypadku doszło na ul. 
Laukininkų, gdy 25-letni kie-
rowca samochodu marki Au-
di A4 nie zauważył 7-latka, 
który nagle wybiegł na szosę. 
Dziecko trafiło do szpitala ze 
złamaniem nogi. 

W ciągu ostatniej doby na 
litewskich drogach zostało po-
szkodowanych dwoje dzieci. Od 
początku tego roku w wypad-
kach samochodowych ucierpia-
ło ogółem 494 dzieci. 

Nietrzeźwy pobił 13-latka 

W Kownie aresztowano 
nietrzeźwego (2,66 prom.) 
mężczyznę, który wałkiem 
pobił 13-letniego chłopca. 
Do zajścia doszło we wtorek 
po południu obok domu wie-
lomieszkaniowego przy ul. 
Ukmergės. Nietrzeźwy 36-la-
tek głośno przeklinając go-
nił po podwórku nastoletnie-
go chłopca. Gdy go dopadł, 
uderzył drewnianym wałkiem 
w twarz. Napastnik został 
umieszczony w areszcie. 

Porady prawne: swawola 
operatorów komórkowych

Czy operator telefonii ko-
mórkowej ma prawo w 
trybie jednostronnym ze-

rwać bezterminową umowę o 
świadczenie usług telefonii ko-
mórkowej (żadnych naruszeń 
umowy nie ma) i zmienić warun-
ki umowy, tj. plan abonamento-
wy na czterokrotnie droższy pod 
płaszczykiem tego, że została 
przyjęta dyrektywa Unii Euro-
pejskiej, na mocy której stare 
plany abonamentowe zmieniane 
są na nowe i znacznie droższe? Z 
telefonu korzystano i dzwonio-
no tylko na Litwie.

Świadczenie usług zarówno 
telefonii komórkowej, jak też 
innych usług elektronicznych 
dla użytkowników końcowych 
reguluje Ustawa Republiki Li-
tewskiej o łącznościach elek-
tronicznych oraz zatwierdzone 
rozporządzeniem dyrektora 
Służby Regulacji Łączności (da-
lej – SRŁ) Republiki Litewskiej 
Przepisy Świadczenia Usług 
Łączności Elektronicznych.

Akty prawne wymagają, 
by w zawieranej z abonentami 
umowie o świadczeniu usług 
elektronicznych (w przepisach 
świadczenia usług) zostały wy-
raźnie podane warunki i tryb 
zmiany, uzupełnienia i zerwania 
umowy o świadczenie usług. Tak 
więc umowa o świadczenie usług 
telefonii komórkowej może być 
zrywana lub zmieniana w trybie 
określonym w samej umowie.

Oczywiście, należy również 
uwzględnić imperatywne zało-
żenia aktów prawnych. Np. Prze-
pisy Świadczenia Usług Łączno-
ści Elektronicznych zakładają, 
że umowę o świadczenie usług 
elektronicznych dostawca usług 
może zerwać tylko wówczas, je-
żeli abonent zasadniczo narusza 
umowę; inne podstawy do ze-
rwania umowy względem do-
stawcy usług w przepisach nie 
zostały przewidziane). Należy 
jednak podkreślić, że dostawca 
usług łączności elektronicznych 
w swoich umowach o świad-

czenie usług dla użytkowników 
końcowych nie może określić 
„dowolnych” albo wyłącznie dla 
samego dostawcy usług korzyst-
nych założeń umowy. Warunki 
takich umów podlegają kontroli, 
typowe umowy każdej propono-
wanej usługi (lub pakietu usług), 
przepisy świadczenia usług oraz 
późniejsze ich zmiany dostawcy 
usług powinni bowiem przed-
stawić do instytucji nadzorującej 
rynek usług elektronicznych – 
SRŁ. Ceny usług telefonii ko-
mórkowej mogą być zwiększa-
ne, jeżeli taka możliwość została 
przewidziana w umowie. Ceny 
usług łączności elektronicznych 
mogą być zmieniane, jeżeli pra-
wo dostawcy usług do zmiany 
cen za usługi jest przewidziane w 
umowie o świadczenie usług te-
lefonii komórkowej lub w prze-
pisach świadczenia usług. Do-
stawca usług po podjęciu decyzji 
o zmianie warunków umowy o 
świadczenie usług (wliczając ce-
nę usług) o zmianach warunków 
owej umowy powinien poinfor-
mować użytkowników zawcza-
su, nie później niż na 1 miesiąc 
przed zmianą. W takim przypad-
ku, jeżeli warunki nowej umowy 
lub zmienione ceny usług są dla 
użytkownika nie do przyjęcia, 
sam użytkownik ma prawo do 
zerwania umowy, świadczyciel 
usług natomiast nie ma prawa 

stosowania wobec abonenta 
kary za przedwczesne zerwanie 
umowy.

Z innej zaś strony, nie we 
wszystkich przypadkach jed-
nostronne zwiększenie ceny 
za usługi jest legalne i dopusz-
czalne. Warunki umowy, które 
przyznają świadczycielowi usług 
prawo do zmiany w trybie jed-
nostronnym i bez przewidziane-
go w umowie bądź wystarczają-
cego powodu warunków umowy 
bądź zwiększania w trybie jed-
nostronnym cen usług (gdy użyt-
kownikowi nie daje się prawa do 
zrezygnowania z umowy), mogą 
zostać uznane za nieuczciwe. 

Stosowania takich warun-
ków w umowach konsumenc-
kich zabrania Kodeks Cywilny 
Republiki Litewskiej. Jeżeli Pan 
(Pani) uważa, że Pana (Pani) 
prawa zostały naruszone, można 
rozważyć możliwość zwrócenia 
się do SRŁ, która rozpatruje spo-
ry świadczycieli i użytkowników 
usług łączności elektronicznych 
i (lub) do Państwowej Służby 
Ochrony Praw Konsumentów, 
która bada przypadki domnie-
manej nieuczciwej działalności 
komercyjnej przedsiębiorców 
względem użytkowników oraz 
rozpatruje, czy w umowach kon-
sumenckich nie ma zakazanych, 
nieuczciwych warunków.

L24.lt

Ceny usług telefonii komórkowej mogą być zwiększane, jeżeli taka 
możliwość została przewidziana w umowie   Fot. Marian Paluszkiewicz
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Irma domu opieki na Florydzie

Osiem osób zginęło w 
przegrzanym, z po-
wodu niedziałającej 

klimatyzacji, domu opieki w 
miejscowości Hollywood, na 
Florydzie. Klimatyzacja nie 
działała bowiem dom pozba-
wiony był prądu z powodu 
awarii sieci energetycznej 
zniszczonej przez huragan 
Irma.

Jak poinformowały miej-
scowe służby medyczne, ofiary 
to osoby w wieku od 71 do 99 
lat. Wcześniej informowano o 
sześciu ofiarach. Natychmiast 
ewakuowano wszystkich po-
zostałych 115 pensjonariuszy 
domu, z których część miała 
trudności z oddychaniem, lub 
była odwodniona.

Kierownictwo placówki 
poinformowało, że huragan 
zniszczył transformator, który 
zaopatrywał dom w energię 
elektryczną.

Lokalne media podkreślają 
że tragedia w Hollywood, małej 
miejscowości położonej na pół-
noc od Miami, podsyciła obawy 
o bezpieczeństwo mieszkających 
na Florydzie ok. 4 mln osób w 

starszym wieku. Przywrócenie w 
pełni dostaw energii elektrycz-
nej może bowiem potrwać jesz-
cze wiele dni.

Floryda jest stanem często 
wybieranym przez Ameryka-
nów w podeszłym wieku na osie-
dlenie się na stałe.

Gubernator Florydy Rock 
Scott polecił służbom ratunko-
wym bezzwłoczne sprawdze-
nie wszystkich domów opieki 
na terenie stanu i zapowiedział 
ukaranie ewentualnych winnych 
śmierci pensjonariuszy domu w 
Hollywood.

Wszczęto śledztwo mające 
ustalić dokładne okoliczności 
tragedii. Eksperci nie wyklu-
czają zatrucia tlenkiem węgla 
pochodzącym z zapasowych 
generatorów. Sytuacja jest o 
tyle dziwna, że po drugiej stro-
nie ulicy znajduje się szpital 
Memorial Regional, który ma 
prąd i w którym klimatyzacja 
działa.

Po przejściu huraganu i po-
wrocie ładnej pogody, tempe-
ratura powietrza na Florydzie 
szybko podskoczyła do ponad 
30 st. C. 

Strzelanina w szkole w stanie Waszyngton
Jeden uczeń zginął w śro-

dę i co najmniej pięć osób zo-
stało rannych, kiedy w szkole 
średniej w małej miejscowo-
ści Rockford koło Spokane 
w stanie Waszyngton padły 
strzały - informują amerykań-
skie media.

Gazeta „The Spokesman 
Review” podaje na swym por-

talu, powołując się na sze-
ryfa hrabstwa Spokane, że 
domniemany sprawca strzela-
niny został zatrzymany. Jego 
tożsamości nie ujawniono, nic 
nie wiadomo też o jego mo-
tywach.

Rzecznik miejscowej stra-
ży pożarnej powiedział stacji 
KREM 2, że nie ma już żad-

nego zagrożenia. Troje ran-
nych natychmiast przewiezio-
no do szpitala. 

Rzeczniczka szpitala Pro-
vidence Sacred Heart Me-
dical Center and Children‘s 
Hospital poinformowała, że 
przyjęto troje dzieci. Ich stan 
określiła jako stabilny. Z ran-
nymi są ich rodziny.

Eksplozja gazu 
w chińskiej kopalni

Co najmniej dziewięciu gór-
ników zginęło w wyniku eks-
plozji gazu, do której doszło 
w środę w niewielkiej kopalni 
węgla kamiennego w prowincji 
Hejlungciang (Heilongjiang) w 
północno-wschodnich Chinach 
- podała wczoraj chińska agen-
cja prasowa Xinhua.

Kolejnych dziewięciu górni-
ków pozostaje uwięzionych pod 
ziemią, natomiast ośmiu urato-
wanych przewieziono do szpita-
la. Wypadek miał miejsce w szy-
bie kopalni Yuchen w mieście 
Cisi (Jixi). Rocznie kopalnia ta 
wydobywa 60 tys. ton węgla. 

Po przewróceniu się 
łodzi utonęło 19 osób

Co najmniej 19 osób utonęło 
wczoraj w wyniku przewrócenia 
się łodzi na rzece Jamuna w 
stanie Uttar Pradeś na półno-
cy Indii. Ponad 60 osób znaj-
dowało się na pokładzie łodzi, 
która przewróciła się w godzi-
nach porannych na rzece w 
pobliżu miasta Baghpat. Co 
najmniej 10 osobom udało się 
dopłynąć do brzegu. Władze 
twierdzą, że łódź była prze-
pełniona, gdyż bezpiecznie 
mogło nią płynąć maksymalnie 
35 osób. 

Pożar szkoły

Co najmniej 25 osób - 23 
uczniów i 2 nauczycieli - zgi-
nęło wczoraj nad ranem w 
pożarze muzułmańskiej szko-
ły religijnej w stolicy Malezji 
Kuala Lumpur.

Porwana w Afganistanie Finka na wolności
Uprowadzona w maju w 

Afganistanie obywatelka Fin-
landii, pracująca dla szwedzkiej 
organizacji pomocowej, została 
uwolniona i nie zagraża jej nie-
bezpieczeństwo - poinformo-
wało wczoraj fińskie MSZ. Nie 
podano szczegółów dotyczących 
uwolnienia.

Szwedzka organizacja hu-
manitarna Operation Mercy, dla 
której pracowała Finka, „z wiel-
ką radością” przyjęła informację 
o jej uwolnieniu.

20 maja uzbrojeni napastni-
cy wtargnęli do biura organizacji 
w Kabulu i zabili obywatela Nie-
miec oraz afgańskiego strażnika. 

Finka została porwana. Organi-
zacja Operation Mercy działa na 
terenie Azji Środkowej, Bliskie-
go Wschodu i Afryki Północnej.

Obcokrajowcy w Afganista-
nie, jak zaznacza agencja Reu-
tera, regularnie padają ofiarami 
porwań dla okupu lub w celu 
wywarcia presji politycznej. 

Z powodu niedziałającej klimatyzacji w domu opieki na Florydzie 
zginęło 8 osób                 Fot. archiwum 



Niemiecki zespół przegrał 
w Londynie z Tottenha-
mem 1:3. Piłkarze Na-

poli byli faworytami w starciu z 
Szachtarem, który mecze w roli 
gospodarza rozgrywa w Char-
kowie. Przez długi czas ukraiń-
ski zespół sprawiał jednak lepsze 
wrażenie. Prowadził już 2:0 po 
golach Brazylijczyka Taisona i 
Argentyńczyka Facundo Ferrey-
ry. W 71. minucie rzut karny dla 
gości pewnie wykorzystał Milik 
(„jedenastka” została podykto-
wana za faul na Belgu Driesie 
Mertensie). Do końca meczu 
wynik nie uległ już zmianie, choć 
w 83. minucie polski napastnik 
miał doskonałą sytuację. Kopnął 
jednak nad bramką. Do 67. mi-
nuty w ekipie z Włoch grał Piotr 
Zieliński.

W innym spotkaniu grupy 
F mistrz Holandii Feyenoord 
Rotterdam przegrał u siebie z 
Manchesterem City aż 0:4. Dwie 
bramki dla gości zdobył obroń-
ca John Stones. Mecz sędziował 
Szymon Marciniak.

W grupie H Tottenham 
Hotspur pokonał Borussię Do-
rtmund 3:1. Całe spotkanie w 
niemieckiej ekipie rozegrał Łu-
kasz Piszczek, który w 60. mi-
nucie nie zdążył ze skutecznym 
wślizgiem przy trzecim golu dla 
gospodarzy. Wówczas bramkę 
(swoją drugą w tym meczu) zdo-
był Harry Kane. Występujący w 
tej samej grupie, broniący tro-
feum Real Madryt miał dość 
łatwe zadanie. Podejmował bo-
wiem u siebie APOEL Nikozja 
i bez kłopotów wygrał 3:0. Dwie 
bramki, w tym jedną rzutu kar-
nego, zdobył Cristiano Ronaldo. 
Portugalczyk ma już 107 goli w 
Lidze Mistrzów. Jedno trafienie 
dołożył w środę Sergio Ramos.

W grupie G FC Porto uległo 
u siebie Besiktasowi Stambuł 
1:3, natomiast debiutujący w Li-

dze Mistrzów RB Lipsk zremi-
sował na swoim stadionie z pół-
finalistą poprzedniej edycji AS 
Monaco 1:1. W ekipie gości całe 
spotkanie rozegrał Kamil Glik, 
który w 33. minucie nie zdążył 
powstrzymać strzelca gola Szwe-
da Emila Forsberga. Chwilę póź-
niej Monaco jednak wyrównało 
po trafieniu z bliska sprowadzo-
nego latem z Anderlechtu Belga 
Youriego Tielemansa. 

W spotkaniach grupy E nie 
było w środę zwycięzców. Liver-
pool zremisował z Sevillą 2:2, 
zaś NK Maribor zremisował ze 
Spartakiem Moskwa 1:1.

Dzień wcześniej Robert Le-
wandowski zdobył bramkę z 
rzutu karnego, a jego Bayern 
wygrał w Monachium z Ander-
lechtem Łukasza Teodorczyka 
3:0. Lewandowski trafił do siatki 
mistrzów Belgii w 12. minucie. 
Polski napastnik najpierw był 
faulowany w polu karnym, a 
później sam wykorzystał „jede-
nastkę”. 

To 41. gol kapitana reprezen-
tacji Polski w historii występów 
w LM. Za faul na Lewandow-
skim czerwoną kartkę zobaczył 
Belg Sven Kums. Lewandowski 
rozegrał całe spotkanie, zaś w 
ekipie Anderlechtu do 84. mi-

nuty grał Teodorczyk. W innym 
spotkaniu grupy B Celtic Glas-
gow przegrał u siebie z Paris 
Saint Germain 0:5. Dwie pierw-
sze bramki dla gości zdobyli pił-
karze, którzy przyszli do klubu 
latem – pozyskany za 222 mln 
euro z Barcelony Brazylijczyk 
Neymar oraz wypożyczony z AS 
Monaco Francuz Kylian Mbap-
pe (za rok ma zostać wykupiony 
za 180 mln euro). Szlagierem 
meczów 1. kolejki było starcie 
w grupie D Barcelony z finalistą 
poprzedniej edycji Juventusem 
Turyn. Wicemistrzowie Hiszpa-
nii nie dali szans u siebie „Sta-

rej Damie”, a bohaterem okazał 
się Lionel Messi. Argentyńczyk 
zdobył dwie ładne bramki, po-
nadto wypracował sytuację, po 
której do siatki Juventusu trafił 
Chorwat Ivan Rakitic. Kataloń-
czykom udał się więc rewanż 
za ćwierćfinał poprzedniej edycji 
Ligi Mistrzów. Przegrali wów-
czas w Turynie aż 0:3, a u siebie 
tylko zremisowali 0:0.

W grupie C Roma zremiso-
wała u siebie z Atletico Madryt 
0:0. W tej samej grupie Chelsea 
podejmowała w Londynie azer-
ski zespół Karabach Agdam. Mi-
strzowie Anglii wygrali bez kło-
potów 6:0.                                    
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Radwańska startuje 
w nowej zelandii

Agnieszka Radwańska tur-
niejem WTA w Auckland, któ-
ry odbędzie się w dniach 1–13 
stycznia, rozpocznie przyszło-
roczny sezon. Polska tenisistka 
triumfowała w tej imprezie w 
2013 roku. Występ sprzed czte-
rech lat był jedynym dotychczas 
startem Radwańskiej w impre-
zie w Auckland. Ostatnio 28–
letnia Polka zaprezentowała się 
kibicom w wielkoszlemowym 
US Open, z którego odpadła w 
trzeciej rundzie. 

zwrot w sprawie kubicy? 

Zagraniczne media prześci-
gają się w podawaniu kolejnych 
informacji związanych z przy-
szłością Roberta Kubicy.  Tym 
razem niemiecki „Speedweek” 
podaje, iż o doświadczonego 
kierowcę zabiegają przedstawi-
ciele ekipy Sauber.

 – Renault zerwało dżentel-
meńską umowę z Kubicą. Teraz 
32–latek musi obrać inny kieru-
nek, by znaleźć angaż. Ma kilka 
możliwości. Interesują się nim 
nie tylko działacze Williamsa, 
ale również szwajcarski team – 
mówi „Speedweek”.

F1: po raz dziesiąty 
w singapurze

Po Grand Prix Włoch na 
początku września na torze 
Monza zakończyła się europej-
ska część kalendarza Formuły 1. 
W najbliższą niedzielę kierowcy 
ścigać się będą w Singapurze 
przy sztucznym oświetleniu. Za-
wody w tym mieście odbędą się 
po raz dziesiąty. W Singapurze 
zostanie rozegrana 14. runda 
mistrzostw świata. Wszystkie 
sześć pozostałych odbędzie się 
na torach w Azji i Ameryce.  

SPRINTEM piłkarska lm: porażki borussii 
i napoli, gol milika
Arkadiusz Milik zdobył bramkę z rzutu karnego, ale jego Napoli uległo 
w Charkowie Szachtarowi Donieck 1:2 w 1. kolejce piłkarskiej Ligi Mi-
strzów. Nie powiodło się też Borussii Dortmund Łukasza Piszczka.

Real madryt na otwarcie zmagań w grupie H ligi mistrzów pokonał 
na santiago bernabeu apoEl FC                                       Fot. archiwum
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     Strony przygotował
         Witold Janczys

FiFa: rekordowe 
transfery

Rynek transferowy w za-
kończonym okienku osiągnął 
rekordowy poziom – poinfor-
mowała Międzynarodowa Fe-
deracja Piłkarska (FIFA). Mię-
dzy czerwcem a wrześniem 2017 
kluby wydały w sumie 4,71 mld 
dolarów na zakupy nowych za-
wodników. To prawie tyle samo, 
co w całym 2016 roku – 4,79 mld 
dolarów. W ciągu tych czterech 
miesięcy pracodawcę zmieniło 
7590 zawodników.

5 mln złotych 
na pjongczang

Polski Resort wygospodaro-
wał dodatkowe pięć milionów 
złotych (703 tys. euro) na przy-
gotowania reprezentacji Polski 
do startu w zimowych igrzy-
skach olimpijskich w Pjongczan-
gu – potwierdził podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Sportu i 
Turystyki Jan Widera. W 2016 
roku prawie 21 mln (4 mln 92 
tys. euro) resort wydał na przy-
gotowania do tegorocznych The 
World Games we Wrocławiu. 

Jozak trenerem 
legii Warszawa

Z posadą przy Łazienkow-
skiej pożegnał się Jacek Magie-
ra. Mimo zdobycia mistrzostwa 
Polski i awansu do 1/16 finału 
Ligi Europy w zeszłym sezo-
nie początek obecnej kampanii 
okazał się zbyt rozczarowujący, 
by mógł kontynuować pracę w 
Legii. Nowym szkoleniowcem 
mistrza Polski został Romeo 
Jozak. Związał się z warszaw-
skim klubem do końca sezonu, 
z opcją przedłużenia umowy o 
kolejne dwa lata. 

SPRINTEM

Wyboru dokona-
no podczas sesji 
Międzynarodowe-

go Komitetu Olimpijskiego 
(MKOl) w Limie. O tym, że 
oba miasta zorganizują igrzy-
ska, władze MKOl postanowi-
ły już 11 lipca. Pytanie pozo-
stawało tylko, która metropo-
lia otrzyma prawa gospodarza 
jako pierwsza. 31 lipca MKOl 
potwierdził, że Los Angeles 
zgłosił chęć organizacji let-
nich igrzysk w 2028 roku. To 
oznaczało, że Paryż jest fawo-
rytem do roli gospodarza w 
2024 roku.

W środę zostało to za-
twierdzone w Limie. Jak przy-
znał prezydent MKOl Thomas 
Bach, głosowanie w przypad-
ku obu miast było jednomyśl-
ne. MKOl odstąpił od trady-
cyjnego tajnego głosowania 
elekronicznego. Tym razem 
wyboru dokonywano poprzez 
podniesienie rąk.

Decyzję o przyznaniu sto-
licy Francji organizacji igrzysk 
w 2024 roku z dużym zadowo-
leniem przyjął prezydent tego 
kraju Emmanuel Macron.

„Właśnie dowiedzieliśmy 
się dobrej nowiny” – powie-
dział Macron, który był na 
lotnisku Pointe–a–Pitre po 
zakończeniu wizyty na wy-
spach Saint–Martin i Saint–

Barthelemy, zniszczonych 
przez huragan Irma.  Po raz 
drugi w historii na jednej sesji 
MKOl zadecydowano o go-
spodarzach dwóch kolejnych 
igrzysk. 

Tak było także w 1921 
roku, kiedy wybrano Paryż 
(1924) i Amsterdam (1928). 
Po raz pierwszy natomiast wy-
brano gospodarza z 11–letnim 
wyprzedzeniem, jak jest w 
przypadku Los Angeles.

Paryż, jak podkreślono, 
ma do zaoferowania wiele 
atrakcji. Np. rozgrywki siat-
kówki plażowej mają się od-
bywać w pobliżu Wieży Eiffla, 
a wyścig kolarski będzie koń-
czył się przy Łuku Triumfal-

nym. Los Angeles ma cztery 
lata więcej na przygotowania, 
choć – jak twierdzi – wcale ich 
nie potrzebuje. Zdecydowana 
większość obiektów jest już 
bowiem gotowa.

Zarówno Paryż, jak i Los 
Angeles największą imprezę 
świata będą gościły po raz 
trzeci. Stolica Francji po-
przednio była jej organizato-
rem w 1900 i 1924 roku, a w 
Kalifornii odbyła się w 1932 i 
1984. Trzykrotnie gospoda-
rzem był jeszcze tylko Londyn 
– 1908, 1948 i 2012. Najbliższe 
letnie igrzyska odbędą się w 
2020 roku w Tokio, a zimowe 
w 2018 w południowokoreań-
skim Pjongczangu.                  

igrzyska 2024 i 2028 − paryż i los angeles 
zatwierdzone jako gospodarze

sprinter z ghany chce startować w... skeletonie

Sprinter z Ghany Akwa-
si Frimpong marzy o 
występie na zimowych 

igrzyskach w Pjongczangu w... 
skeletonie. Trenujący w USA 
31–latek zajmuje obecnie 95. 
miejsce w rankingu, by po-
jechać na zimową olimpiadę 
musi być do połowy stycznia 
w gronie 60. najlepszych za-
wodników.

Jeśli uda mu się zakwalifiko-
wać do rywalizacji skeletonistów 
przejdzie do historii jako drugi 

zawodnik tego afrykańskiego 
państwa, który wystąpi w zimo-
wych igrzyskach. Pierwszym był 
narciarz alpejski Kwame Nkru-
mah–Acheampong, który poje-
chał do kanadyjskiego Vanco-
uver w 2010 r.

„Moja żona powiedziała mi, 
że nie chce bym do 99 roku życia 
+męczył+ ją marzeniami o star-
cie na igrzyskach. Oczywiście nie 
mogę powiedzieć, że się nie boję, 
bo jazda z taką prędkością to 
zupełnie nowe doświadczenie 

dla mojego mózgu. Ale nie je-
stem tu po to, by wziąć udział w 
filmie Disneya, tylko nauczyć się 
rywalizacji z najlepszymi na 
świecie” – powiedział portalowi 
nbc4.com o przygotowaniach w 
Park City w Utah zawodnik z 
Ghany. Frimpong był w szero-
kiej kadrze Ghany w sztafecie 
4x100 m na letnie igrzyska w 
Londynie. Ostatecznie nie udało 
mu się wywalczyć miejsca w re-
prezentacji z powodu kontuzji 
Achillesa.                                 

Paryż i Los Angeles zostały oficjalnie zatwierdzone jako gospodarze 
letnich igrzysk – odpowiednio – w 2024 i 2028 roku. 

mer los angeles Eric garcetti (pierwszy od lewej), prezes mkoi thomas 
bach i mer paryża mayor anne Hidalgo                                          Fot. archiwum
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Zostały zaprezentowane odnowione 
groby na cmentarzu na Rossie 

„Jest to wspaniała praca. 
Dzięki takim osobom jak Ali-
cja Klimaszewska, osób które 
pomagają, ten cmentarz de 
facto przetrwał do naszych 
czasów. Zasługuje to na duże 
uznanie. Instytucje państwo-
we nie będą w stanie zrobić 
wszystkiego, dlatego tak waż-
ne jest zaangażowanie takich 
osób jak Alicja Klimaszewska 
i cały Komitet Społeczny”- dla 
Radia „Znad Wilii” powie-
dział kierownik wydziału kon-
sularnego w Wilnie Marcin 
Zieniewicz.

Na renowację nagrobków 
Społeczny Komitet Opieki 
nad Starą Rossą z uzyska-
nych środków przeznaczył 27 
tys. euro. Jak poinformowała 
prezes komitetu Alicja Klima-
szewska, dzięki tym środkom 
udało się odnowić około 13 
grobów na historycznej nekro-
polii.

„Wykonaną pracę oceniam 
jako dobrą, nie chcę chwalić 
że jest bardzo dobrze. Już sam 
fakt, że odnowiliśmy ogrodze-
nie wokół historycznego gro-
bu Salmonowiczówny, to już 
bardzo dużo, nie mówiąc o 
innych nagrobkach. Dzięku-
jemy serdecznie wszystkim za 
wsparcie. Dziękujemy Stowa-
rzyszeniu Medyków Polskich 
na Litwie. Dziękujemy też 
Radiu „Znad Wilii” za inicja-
tywę z okazji 25-lecia radia, 
kiedy zostały zebrane środki 
na odnowienie grobu Piotra 
Sławińskiego.

Odnowione zostały na-
grobki m.in. Adama Piłsud-
skiego – brata marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego, Aleksan-
dra Karnickiego - dyrektora 
państwowej szkoły położnych, 
Seweryna Rymaszewskiego 
- żołnierza wojny polsko-bol-

szewickiej, Stanisława Szum-
skiego - uczestnika Powstania 
Listopadowego i właściciela 
Szumska, Bronisławy i Anto-
niego Żebryków – dziadków 
członka Armii Krajowej Ro-
mana Korab-Żebryka.

„Pierwszy pomnik komitet 
odnowił ponad 25 lat temu. Nie-
stety, czas robi swoje. Najdłużej 
oczywiście przetrwają pomniki 
kamienne”- powiedziała Klima-
szewska. Prezes zapowiedziała, 
że wkrótce swoją misję przekaże 
w inne ręce.

Natomiast w ubiegłą sobo-
tę miała miejsce też uroczystość 
odsłonięcia dwóch pomników 
odnowionych staraniami Okrę-
gowej Izby Lekarskiej w War-
szawie im. prof. Jana Nielubo-
wicza i za pieniądze zebrane 
podczas czerwcowej kwesty, a 
także dzięki zbiórkom zorgani-
zowanym przez uczniów Szkoły 
im. Sz. Konarskiego. Odsłonięty 
został pomnik lekarza Feliksa 
Rynkiewicza i Kazimierza Syl-
wanowicza.

Zostały odsłonięte odre-
staurowane pomniki wileń-
skich lekarzy na Rossie

Cmentarz na Rossie jest 
to zespół cmentarny w dziel-
nicy Rossa w Wilnie. Został 
założony w roku 1769. W 1801 
r. został oficjalnie zalegalizo-
wany przez magistrat miasta 
Wilna. W 1952 roku został po-
ważnie zniszczony, a w 1967 
– zamknięty. Wpisany do re-
jestru zabytków w 1969 roku 
jest jedną z czterech polskich 
nekropolii narodowych. W 
skład zespołu cmentarnego 
wchodzi Stara Rossa (1769), 
Nowa Rossa (1847), Cmentarz 
Wojskowy (1920), mauzoleum 
Matka i Serce Syna (1936).

zw.lt
Fot. Marian Paluszkiewicz 

Na Rossie zostały zaprezentowane pdnowione pomniki

Odnowiony został nagrobek m.in. Adama Piłsudskiego – brata 
marszałka Józefa Piłsudskiego

Udało się odnowić około 13 grobów na historycznej nekropolii

Podczas uroczystego spotkania na cmentarzu na Rossie w środę Alicja Klimaszewska przeprowadziła 
krótką wycieczkę i prezentację odnowionych grobów. W tym roku na cmentarzu przeprowadzono więcej 
renowacji pomników niż w latach ubiegłych. Prace zostały wykonane przez UAB Żybartuva. 
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Stronę przygotowała
Honorata Adamowicz

LEKI Z BOŻEJ 
APTEKIDomowe sposoby 

na jesienne przygnębienie Aloes i jego 
lecznicze właściwości

Aloes – roślina lecznicza, 
która wydaje się nam bardzo 
znana. Przecież w wielu domach 
uprawia się aloes w doniczkach. 
W razie potrzeby sięga się po 
liść, rozgniata się go, kładzie np. 
na miejsce zranienia i… zała-
twione. Można też wykorzysty-
wać w celach terapeutycznych 
nalewki na aloesie. W opowie-
ściach naszych babć jawi się ta 
roślina jako panaceum. 

Poprawia odporność

Sok z aloesu silnie stymuluje 
układ immunologiczny (odpor-
nościowy) człowieka, co ozna-
cza, że organizm sam zaczyna 
zwalczać chorobę. To chyba naj-
cenniejsza - choć na razie naj-
mniej poznana - właściwość alo-
esu. Dzięki temu łagodzi objawy 
łuszczycy, egzemy i alergii, czyli 
chorób o podłożu immunolo-
gicznym. Aloes jest głównym 
składnikiem m.in. biostyminy 
(podnosi odporność), boldalo-
iny (działa żółciopędnie) i alaxu 
(przeczyszcza).

Przyśpiesza
 gojenie się ran 

Żel aloesowy aktywizuje 
fibroblasty odpowiedzialne 
za gojenie się skóry i błon 
śluzowych (fibroblasty są to 
specjalne komórki tkanki 
łącznej produkujące substan-
cje, które budują „rusztowa-
nie” tkanek). Zaktywizowa-
ne fibroblasty rozmnażają się 
szybciej i wysyłają sygnały 
powodujące wzrost naczyń 
krwionośnych).

Nie możemy się pod-
dać jesiennej chandrze, 
szkoda na to naszego 

czasu i życia. Można sobie z nią 
skutecznie poradzić i to tanimi, 
domowymi, naturalnymi meto-
dami. Bez zbędnej suplementa-
cji i wizyt u lekarzy.

Zacznijmy od poranków. 
Zamiast walczyć z budzikiem i 
ciągle przesuwać alarm, najle-
piej szybko wstać, zanim jesz-
cze zastanowimy się nad tym, 
co tak naprawdę się dzieje. Cią-
głe drzemki wcale nie sprawią, 
że będziemy bardziej wyspani, 
wręcz przeciwnie, taki przery-
wany sen nie przyniesie ani od-
poczynku, ani nie doda energii. 
Jest niezdrowy i sprawi, że przez 
niego nie będziemy mieć odpo-
wiednio dużo czasu na poranne 
przygotowania przed wyjściem. 

Ciepły prysznic pobudzi 
krążenie i pozwoli nam się „do-
budzić”, sprawi, że perspektywa 
wyjścia spod ciepłej kołderki nie 
będzie tak przykra, jak dotychczas. 
Poza prysznicem dobrym sposo-
bem na rozruszanie całego ciała 
jest gimnastyka. Nie musi być to 
nic wielkiego, ot proste ćwiczenia 
ruchowe, najlepiej wykonywane 
przy otwartym oknie, co dosko-
nale dotleni organizm. Gimna-
stykę w domu możemy zamienić 
na krótki spacer, np. po świeże 
pieczywo, przejażdżkę na rowerze 
lub jogging. Aktywność fizyczna 
doda nam energii i wyzwoli en-
dorfiny, czyli hormony szczęścia, 
które poprawią nam nastrój na 
dłużej niż tabliczka czekolady.

Teraz czas na śniadanie. 
Niech będzie pożywne i kalo-
ryczne. Ulubione kanapki z 
pełnoziarnistym pieczywem i 
ulubionym twarożkiem, omlet z 
warzywami lub musli słodzone 
miodem, z dodatkiem bakalii i 

domowego dżemu – to pyszne 
propozycje na chandrę.

Zamiast porannej kawy wy-
bierzmy zieloną herbatę. Podob-
nie do kawy zawiera kofeinę, 
jednak jej działanie jest spowal-
niane i uwalniane stopniowo, 
dzięki obecności w jej składzie 
garbników roślinnych. Kawa 
dostarcza energii szybko, ale to 
krótkotrwały efekt, który nie po-
zostanie z nami zbyt długo.

Wieczorami, zamiast słody-
czy, dostarczmy sobie natural-
nej dawki magnezu w postaci 
domowego kakao. Musi być to 
kakao naturalne, a nie sztucz-
ny, rozpuszczalny zmiennik. Po-
słódźmy je miodem, dodajmy 
odrobinę wanilii, cynamonu lub 
imbiru – taki napój wspaniale 
rozgrzeje, doda energii i uzupeł-
ni ewentualne niedobory tego 
pierwiastka, który jest odpowie-
dzialny za nasze niekontrolowa-
ne podjadanie czekolady.

Poza dietą, unikaniem kawy 
i słodyczy oraz aktywnością fi-
zyczną to, czego brakuje nasze-
mu organizmowi najbardziej, to 
słońce. Na niekorzystne warun-
ki atmosferyczne nie poradzi-

my zbyt wiele, jednak musimy 
wykorzystywać skromny zapas 
energii słonecznej na dany dzień. 
Spacerujmy jak najczęściej, jeśli 
na tygodniu jest to niemożliwe, 
to w weekendy zamiast siedzieć 
w domu i patrzeć przez okno, 
ubierzmy się ciepło i wychodź-
my jak najczęściej. Warto po-
jeździć na rowerze, pobiegać, a 
nawet grabić liście – ruch na 
świeżym powietrzu, nawet w 
chłodniejsze dni, jest zbyt cenny, 
żeby z niego rezygnować.

Wprowadźmy kolor do na-
szego mieszkania i życia. Z ze-
branych w parku liści zróbmy 
kolorowy bukiet, który z pewno-
ścią ożywi wnętrze pokoju. Ko-
lorowe powłoczki na poduszki, 
koc w mocnym, intensywnym 
kolorze sprawią, że wylegiwanie 
się na kanapie z książką będzie 
dużo przyjemniejsze. 

Nowe zasłony, barwny obrus, 
naczynia  –  otaczajmy się żywy-
mi kolorami. Kupmy sobie czer-
wony szalik, żółty sweter, wpro-
wadzenie koloru do mieszkania 
i garderoby sprawi, że na sam ich 
widok będziemy się uśmiechać i 
tryskać energią.

Warto pojeździć na rowerze – ruch na świeżym powietrzu, nawet 
w chłodniejsze dni, działa orzeźwiająco                         Fot. archiwum

Kończące się wakacje, powrót do szarej codzienności i obowiązków, co-
raz krótsze dni, a tym, samym mniej słońca to najczęstsze powody tzw. 
„jesiennej depresji”, na którą uskarża się coraz więcej ludzi. Objawia się 
ospałością, brakiem energii, zniechęceniem i przygnębieniem.
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17C z u w a j !
„Na Tropie harcerstwa...“
Tegoroczny obóz Związ-

ku Drużyn Harcerskich 
„Trop” ZHPnL, w któ-

rego skład wchodziły drużyny 
1 WDH „Trop” im. Andrze-
ja Małkowskiego (na obozie 
- podobóz męski o nazwie pa-
triotycznej „Bóg, Honor, Oj-
czyzna” i pr. 1 WDH-ek (na 
obozie – podobóz żeński pod 
nazwą „Tropicielki Tajemnic”, 
ponieważ każda druhna lubi 
odkrywać tajemnice życia) od-
był się 23 czerwca-7 lipca nad 
jeziorem Leikštikas.

Była to dwutygodniowa 
akcja letnia pod nazwą „Na 
Tropie harcerstwa...” prze-
pełniona przygodami i ciepłą 
atmosferą, która panowała na 

obozie. Od samego początku 
około 50 harcerzy i harcerek 
kształciły swoją postawę nie 
tylko harcerską, ale i osobistą. 

Komendantem obozu został 
pwd. Artur Kołoszewski HO, 
oboźną - dh. Gabriela Łotysz 
trop. na pr., oboźnym - dh. 
Łukasz Kołpak ćwik, progra-
mowcą – dh. Karina Dzisie-
wicz trop. na pr. 

Zadaniem komendy było 
spełnienie planu tak, aby wszy-
scy uczestnicy czuli się na obo-
zie jak u siebie w domu. 

Harcerze i harcerki od sa-
mego początku mieli nie tyl-
ko gry sportowe, ale i inte-
gracyjne, dzięki którym mogli 
się lepiej poznać. Zwiedzanie 

terenu tropiąc ślady dzikich 
zwierząt, robienie stroi rycerzy 
oraz księżniczek, po to, by póź-
niej trzymając się za ręce wejść 
do wody, złożyć przyrzecze-
nie swojej połówce i... zostać 
całym mokrym zawdzięczając 
księdzu! 

Była zabawa z balonami, 
która później przerosła w... 
rzucanie się błotem. Ogniska 
i kominki, pozostaną w naszej 
pamięci na dłuższy czas. 

Dzień puszczy, o nazwie 
,,Atak”, po którym niektórzy 
wracali boso, a niektórzy obu-
dzili się już w samym obozo-
wisku. Były warty, będące dla 
niektórych ogromnym wyzwa-
niem oraz chwile, których nikt 

inny oprócz naszego środowi-
ska nie będzie w stanie zro-
zumieć. 

Te wszystkie przygody 
jest teraz trudno opisać, po-
nieważ każdy z nas jest jesz-
cze pod wrażeniem tego, co 
przeżył!

dh Gabriela Łotysz

Była to dwutygodniowa akcja letnia pod nazwą „Na Tropie harcerstwa...” przepełniona przygodami i ciepłą atmosferą               Fot. dh Artur Struca

Harcerze i harcerki 
od samego początku 
mieli nie tylko gry 
sportowe, ale i inte-
gracyjne, dzięki któ-
rym mogli się lepiej 
poznać
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Redaktorki gazety harcerskiej: 
pwd. Joanna Mikulska, dh. Iwona 

Kazakiewicz, dh. Magdalena Gryniewicz

Obóz „Zróbmy to!”

Podczas obozu jest moż-
liwość integracji więcej 
niż dwóch drużyn, więc 

dobry humor i zabawa jest 
gwarantowana. Śmiem twier-
dzić, iż obóz letni jest najbar-
dziej czekanym wyjazdem.

W tym roku drużyny: 
13WDH-ek „Czarna Trzy-
nastka” im. Maryny Grzesia-
kowej, 13WDH-y „Czarna 
Trzynastka” i 13WDW-ów 
„Czarna Trzynastka” mieli 
okazję zorganizować obóz w 
Polsce wspólnie ze Szczepem 
„Czarnej Trzynastki” z Kra-
kowa. 

Chociaż mieliśmy kontakt 
na odległość to nie było dużą 
przeszkodą dla nas. Przecież 
jesteśmy Trzynastakami! 

Obok Domu Kultury 
Polskiej rodzice pożegnali 
nas i wyruszyliśmy w drogę. 

Śmiech i gawędy trwały przez 
całą podróż, a druhowie na-
wet nie zmęczyli się. 

Po dotarciu na miejsce 
nastąpiła pionierka i choć 
wszyscy uczestnicy byli po raz 
pierwszy na obozie i było nie-
łatwo, uśmiech z ich twarzy 
nie znikł ani na chwilę. 

Podczas całego obozu 
dążyliśmy przybliżyć się do 
obyczajów przedwojennej 
„Czarnej Trzynastki” poprzez 
poznanie jej historii i odzwier-
ciedleniem obozu, tak jak to 
było dawniej. 

W międzyczasie mieliśmy 
zajęcia z „Czarną Trzynastką” 
krakowską. Druhny i druho-
wie z wielkim zapałem po-
znawali się nawzajem, wspól-
nie bawili się i śpiewali przy 
ognisku.

Podziwiałem ten ogień w 

ich oczach i energię! Nieraz 
zastanawiałem się, czy tak 
samo wyglądałem podczas 
swego pierwszego obozu w 
oczach swoich przełożonych. 
Wiem tylko jedno, iż z każde-
go następnego obozu oczeki-
wałem nowych wrażeń. 

Mam nadzieję, że te i na-
stępne pokolenia harcerzy 

będą zdobywały nowe hory-
zonty. Dziękujemy druhom 
i druhnom z Krakowa za 
wspólną przygodę!

dh. Lucjan Szymanel
komendant

W tym roku drużyny: 13WDH-ek „Czarna Trzynastka” im. Maryny Grzesiakowej, 13WDH-y „Czarna Trzynastka” i 13WDW-ów „Czarna 
Trzynastka” mieli okazję zorganizować obóz w Polsce wspólnie ze Szczepem „Czarnej Trzynastki” z Krakowa  Fot. dh Jurek Sargelis

ZAPROSZENIE NA „OGNISKO CAłOŚCI”

Czuwaj! Już się skończyło nasze pełne przygód lato, 
a zostały tylko zdjęcia i wspomnienia. Jednak pragniemy 
jeszcze raz powrócić trochę wspomnieniami do obozów, 
a także uciec trochę od naszej codziennej rutyny i trochę 
się zabawić i razem spędzić czas! 

Zapraszamy wszystkich harcerzy (-rki), instruktorów 
(-rki), tych, którzy już dawno nie działają, ale chcą poczuć 
raz jeszcze jedność z nami, wszystkich chętnych rodzi-
ców oraz przyjaciół harcerstwa!

Czekamy Was 17 września, o 17 godzinie na Zamkówce 
(Nowa Wilejka, Rokantiškių piliakalnis)

Obóz harcerski to najdłuższy wyjazd w ciągu roku i odbywa się oczywiście latem, gdy wszyscy 
są na wakacjach szkolnych lub studenckich. 
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Kinoman: To demoniczne „To”
„Nie musisz spoglądać 

wstecz, by dostrzec te dzieciaki. 
Pozostaną częścią ciebie, tak jak 
kiedyś były skarbnicą wszystkich 
twoich aspiracji” – napisano w 
literackim pierwowzorze Ste-
phena Kinga, książce będącej 
wyrazem tęsknoty za utraconą 
niewinnością i która – o ironio 
– „wdrukowała się” w dziecię-
ce umysły za sprawą filmowej 
adaptacji z Timem Currym w 
roli demonicznego klauna Pen-
nywise’a. W myśl zasady, że naj-
skuteczniej okłamujemy samych 
siebie, filmu nie da się dziś obej-
rzeć na trzeźwo, no chyba że 
jako dokument z epoki, w której 
telewizyjne produkcje kręcono 
ogórkiem, a obsadzie płacono 
skórami lisów. 

Co innego nowa wersja – to 
obraz pełen paradoksów, który 
chciałby mieć w swoim portfolio 
każdy reżyser horrorów: jedno-
cześnie kameralny i epicki, sen-
tymentalny i stający w kontrze 
do nostalgicznej narracji fanów, 
opowiadający o stwarzaniu de-
monów we własnej głowie i wal-
ce z nimi siłą wyobraźni.

O tym, że czasy i kategorie 
wiekowe się zmieniają, świadczą 
już początkowe partie filmu An-
dresa Muschiettiego. Rozmowa 
dwunastolatków, w której jedy-
ną słuszną ripostą na uwagę o 
niewygodnym mieszkaniu jest 
konstatacja: „na pewno wygod-
niejsze niż twoja matka”, nie po-
zostawia złudzeń: jeżeli pozosta-
jemy w rejonach kina familijne-
go, to zmieniliśmy sąsiedztwo. 

Dzieciaki – zarówno te, które 
wpadają w szpony pradawnego 

zła, jak i te, którym perspektywa 
wakacji przesłania cały świat – 
nie są ani wyimkami ze sztam-
bucha podrzędnego scenarzy-
sty, ani impregnowanymi na 
wszelki brud androidami. Ich 
dojrzewanie to jeden wielki 
tor przeszkód, z kolei rozcza-
rowania wieku nastoletniego 
wynagradza dreszczyk „pry-
watnych śledztw”, rozmaitych 
„misji ratunkowych” i zwy-
czajnych bitew na kamienie. 
Ktoś się zakochuje, ktoś inny 

odkrywa, że serce nie sługa.  
Zagrane jest to wszystko 

bez jednej fałszywej nuty, na-
pisane bez pretensji i nakrę-
cone z wyczuciem trudnej, ko-
mediowo-dramatycznej materii. 
King ma to do siebie, że o ile 
odmalowywanie społecznego 
tła wychodzi mu bez pudła, o 
tyle zakończenia książek (pło-
nąca czacha na nieboskłonie po 
eksplozji hotelu Overlook w 
„Lśnieniu”) są, mówiąc delikat-
nie, kontrowersyjne. „To” (w li-
tewskich kinach: „TAS”) zostało 
urwane w połowie historii, do 
dorosłych bohaterów wrócimy 
za dwadzieścia siedem lat (oby 
chodziło tylko o czas ekranowy). 
I miejmy nadzieję, że producenci 
– kiedy już zaczną liczyć wpływy 
z kinowych kas – nie zapomną o 
pakcie spisanym zimnym potem 
i łzami. 

***
Film do obejrzenia jest 

w „Forum Cinemas Vingis” 
do 17 września codziennie o 
godz.: 11.30, 14.25, 15.30, 18.10 
i 21.10.

Opr. E. J.

Tam się warto wybrać
„Czym chata bogata”

Dziś, 15 września, wileńskie 
kino „Pasaka” zaprasza do obej-
rzenia nowej francuskiej kome-
dii „(Ne)laukti svečiai“ („À bras 
ouverts”) w reżyserii Philippe’a 
de Chauverona. 

Jean-Etienne Fougerole, bo-
gaty pisarz – celebryta podczas 
telewizyjnego programu, promu-
jąc swoją nową książkę „Czym 
chata bogata”, nieopatrznie za-
prasza pod swój dach romską ro-
dzinę. Gdy do jego wspaniałego 
domu wprowadzą się nowi loka-
torzy, cały świat stanie na głowie. 
Dwie rodziny, dwa światy, różne 
obyczaje, czy wzajemne uprze-
dzenia mogą doprowadzić do... 
wielkiego cygańskiego wesela.
Początek o godz. 18.00. Bilety w 
cenie 5,8 euro. 

„Chopin in jazz”
W sobotę, 16 września, na 

scenie kościoła św. Katarzyny 
w Wilnie (ul. Vilniaus 30) w ra-
mach spotkań wileńsko-gdań-
skich po raz szósty odbędzie 
się koncert jazzowy „Chopin in 
jazz”. 

Naczelną ideą, realizowaną 
w ramach projektu, będzie pró-
ba budowania ciekawych struk-
tur dźwiękowych na bazie kom-
pozycji Chopina w sposób prze-
myślany i twórczy, pozwalający 
oderwać się od konwencjonal-
nych interpretacji dzieł. Wystą-
pią: Jarosław Bester (akordeon), 
Irek Wojtczak (saksofon), Jan 
Maksimowicz (saksofon), To-
masz Ziętek (trąbka), Dominy-
kas Vyšniauskas (trąbka), Ignas 
Juzokas (kontrabas). 

Początek o godz. 18.00. 
Wstęp wolny. 

„Wiśniowy sad” 
w Solecznikach

W sobotę, 16 września,  w 
parku miejskim w Solecznikach 
Lwowski Akademicki Teatr Wo-
skresinnia z Ukrainy przedsta-
wi spektakl „Wiśniowy sad” w 
reżyserii Jarosława Fedoryszyna 
(na podstawie arcydzieła Anto-
niego Czechowa). 

Spektakl porusza temat 
przemijania, utraty miło-
ści, przywiązania i tęsknoty. 
Reżyser za pomocą ciepłego 
liryzmu i pogodnej ironii z 
maestrią buduje postaci „Wi-
śniowego sadu”. Widz z zain-
teresowaniem śledzi przygody 
bohaterów, zastanawia się nad 

ich przyszłością i płacze nad 
ich losem. 

Początek spektaklu o godz. 
20.30. Wstęp wolny. 

Rodzina Kaczmarków
zaśpiewa dla wilnian

W niedzielę, 17 września, w 
kościele św. Katarzyny w Wilnie 
wystąpi niezwykły zespół – ro-
dzina Kaczmarków z Polski. 

Artyści wykonają piosenki z 
najbardziej znanych i lubianych 
operetek i musicali, światowe 
przeboje gwiazd estrady, pieśni 
włoskie i hiszpańskie. Nie za-
braknie również utworów dedy-
kowanych specjalnie dla mam. 

Początek koncertu o godz. 
18.00. Bilety w cenie od 6 
euro. 

Opr. B. Ł. 

Dzieci z małego miasteczka terroryzuje tajemnicza istota przy-
bierająca postać klauna...                                                  Fot. archiwum
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FOTODOWCIP

Policjant zatrzymuje kierowcę i wręcza mu mandat za przekro-
czenie prędkości. 
Mężczyzna broni się zaciekle. 
— Skąd wiecie, że jechałem za szybko? Nie macie radaru! 
Starszy stopniem policjant mówi do młodszego kolegi: 
— Wacek, powiedz temu panu jak jechał. 
— Bzzz... Uuu, mmm! 
— A jak powinien? 
— Pyr, pyr, pyr... 

***
— Krzychu, co sprezentowałeś żonie na rocznicę ślubu?
— Wycieczkę na Kanary.
— Nieźle! A ona tobie?
— Poleciała. 

***
— Hej! I jak twoja bezsenność?
— Byłem u lekarza.
— I co zalecił?
— Walnąć sobie pięćdziesiątkę przed snem.
— I co? Pomaga?
— Pewnie. Wczoraj kładłem się osiem razy. 

***
Policjant do właściciela willi po włamaniu:
— Powinien pan mieć w nocy zapalone światło w domu.
— Ależ to rozrzutność, złodzieje przecież zawsze mają latarki!

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI Z 14 WRZEŚNIA
Poziomo: Kaszalot, Arkan, Ciasnota, Jantar, Wanda, Lek, Wtyka, 
Oznaka, Kalmar, Wiec, Lody, Epilog, Grys, Nora.
Pionowo: Akacja, Zbiór, Arianin, Skand, Akces, Zastawka, 
Manna, Tallin, Orly, Molo, Colt, Ekwador, Alka, Ryga.
Hasło:  Gospodarstwo rolne

Ułożył Roman Głowacki

UŚMIECHNIJ SIĘ

KALENDARIUM
Piątek (15.IX) jest 258 dniem 
roku. Do końca roku pozosta-
ło 107 dni. Wschód Słońca — 
6.52.  Zachód — 19.35. Długość 
dnia — 12 godz. 43 min. Księ-
życ — III kwadra.

Matki Boskiej Bolesnej
Międzynarodowy Dzień De-
mokracji

1862 — zmarł Władysław Syro-
komla (właść. Ludwik Kondra-
towicz, ur. 1823), poeta i proza-
ik związany z Wileńszczyzną; 
w latach 1853-1860 poeta z ro-
dziną mieszkał we wsi  Borej-
kowszczyzna (r. wileński) we 

dworku Tyszkiewicza; obecnie 
muzeum W. Syrokomli; zmarł 
w Wilnie; pochowany na Ros-
sie.
1967 — odbyła się premiera 
polskiej komedii filmowej Sami 
swoi, której treścią jest życie w 
Polsce osiedleńców „zza Buga“.
1997 — Vytautas Šustauskas, 
przewodniczący Litewskiego 
Związku Wolności zorganizo-
wał pieszy „marsz ubogich“ z 
Kowna do Wilna.
2015 — przed gmachem sa-
morządu m. Wilna odbyła się  
akcja protestacyjna przeciwko 
dyskryminacji szkół mniejszo-
ści narodowych. 
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6.00 Hymn Republiki 
 Litewskiej.
6.05 Dzień dobry, Litwo.
9.05  S. “Stary”.
10.05 S. “Komisarz 
 Stolberg”.
11.05 S. “SOKO 
 Stuttgart 1”.
10.55 S. “Monk 1”.
11.40 Styl.
12.40 Pytanko.lt.
13.05 Spytajcie lekarza.
14.00 Wiadomości.
14.15 Dzień dobry, Litwo.
16.00 Wiadomości.
16.30 S. “Siostry”.
17.30 Wiadomości.
18.00 Telegra TV.
18.30 Spytajcie lekarza. 
19.30 Kuchnia Beaty.
20.25 Loteria “Keno 
 Loto”.
20.30 Panorama.
20.59 Loteria “Jega”.
21.00 Dajmy czadu!
22.35 Inspektorzy
  przyrody.
23.05 “Mumia. Mogiła 
 smoka imperatora”
  fantast.-przygod.
1.00 Wiadomości
 radia LRT.
1.05 Program rozmów.

6.30  Program.
6.35  S. anim.
7.55  S. “Walker,
  strażnik Teksasu”.
9.50 24 godziny.
10.35 Jest jak jest.
12.40 KK2. Infoshow.
13.30 S. “Wyzwania 
 życia”.
15.30 S. “Dwa serca”.
16.30 Dobry wieczór, 
 Litwo.
17.35 24 godziny.
18.30 Wiadomości.
19.30 KK2 piątek.
21.00 “Arka Noego” 
 dramat akcji.
23.50 “Nie ma gdzie 
 uciekać” akcji.
1.50 “Oni” thriller grozy.

6.00  Hymn Republiki  
 Litewskiej.
6.05  Grupa “Deeper  

 Upper”; koncert.
7.05  Realna   
 dokumentalistyka.
7.55  S. anim.
8.45 S. “Mali detektywi i  
 tajemnica Białej  
 Damy”.
9.15  Dzień dobry, Litwo.
12.00 DW wiadomości 
 w jęz. ros.
12.10 Film dok.
13.10 Koncert.
13.30 Patrioci Litwy.
14.40 S. anim.
15.35 S. “Mali detektywi i  
 tajemnica Białej  
 Damy”.
16.05 S. dok.
16.30 Program rozmów  
 aktualnych.
17.00 Dzień dobry, Litwo.
18.30 Dzieci Tysiąclecia  
 Litwy.
19.30 S. “Czas honoru”.
20.20 Legendy.
21.10 Film dok.
22.10 Program muz.
23.55 DW wiadomości w  
 jęz. ros.
0.05  Teraz na świecie.
0.35  Wieczór muzyki  
 jazzowej.
1.40  S. “Czas honoru”.

6.10   Telesklep.
6.25   S. anim.
7.55   S. “Rezydenci”.
8.55   S. “W wirze 
 miłości”.
10.00 Pomoc TV.
12.00 S. “Tatusiowe  
 córeczki”.
13.00 S. anim.
14.30 S. “Poobiecana”.
15.30 S. “Pokochać  
 znów”.
16.30 Pomoc TV.
18.30 Wiadomości.
19.30 “Rio 2” anim.
21.25 Prosto z   
 EuroBasket 2017”.
21.30 Mistrzostwa   
 Europy w
  koszykówce
  mężczyzn.
 Podczas przerwy o 
 22.20 - Prosto z  
 EuroBasket 2017.
22.35 Mistrzostwa   
 Europy w   
 koszykówce 
 mężczyzn.
23.25 Prosto z   

 EuroBasket 2017.
23.30 “Ragnarok” 
 przygod.
1.35 “Abraham Lincoln.  
 Łowca wampirów”  
 akcji/fantast.

6.40   S. “Jake, Grubas i  
 pies”.
7.35   S. “Diagnoza 
 - morderstwo”.
8.30  S. “Pajęczyna VII”.
9.25  S. “Droga   
 gwiazd (Historia  
 Ałły Pugaczowej)”.
11.35 S. “Powrót   
 Muchtara-2”.
12.40 S. “Ulice rozbitych  
 latarni XII”.
13.45 S. “Diagnoza -
  morderstwo”.
14.45 S. “Pajęczyna VII”.
15.50 S. “Powrót   
 Muchtara-2”.
16.55 S. “Ulice rozbitych  
 latarni XII”.
18.00 Dzień info.
18.30 S. “Swój człowiek”.
19.30 Amerykańskie  
 zapasy.
21.30 “Muszkieterowie na  
 wieki”
  akcji/przygod.
23.20 “1968. Szczury  
 tuneli” dramat  
 wojen.
1.15  S. “Mentalista VII”.
2.00 S. “Jake, Grubas i  
 pies”.

6.30  Program.
6.34  Telesklep.
6.50  S. dok. “Dzika  
 Australia”.
7.20 O przyjemnościach  
 łaźni.
7.50  Program 
 historyczno
 -edukac.
8.20 Patrioci.
9.20 S. “Nie wyrzekaj się”.
10.25 S. “Głuchariow”.
11.30 S. “Delta”.
12.35 S. “Dla ciebie  
 wszystko”.
13.35 S. “Pszczelarz”.
14.40 Telesklep.
14.55 S. “Łowcy 
 diamentów”.
16.00 Reporter.
16.50 S. “Raj”.

18.00 Reporter.
18.55 S. “Albańczyk”.
20.00 Reporter.
20.30 S. “Lekarz kobiet”.
22.30 Reporter.
23.00 S. “Pszczelarz”.
1.05 S. “Leningrad.  
 Powojenne ulice”.

6.45 Telesklep.
7.00 S. “Cobra 11”.
8.00 S. “Backstrom”.
9.00 Dokumentalistyka  
 badawcza.
9.30 S. “CSI: Miami”.
10.30 S. “Modna 
 rodzina”.
11.30 S. “Kości”.
12.30 S. “Hawaje 5.0”.
13.30 S. “Univer. Nowy  
 wspólnik”.
14.30 Telesklep.
15.00 S. “Backstrom”.
16.00 S. “Kości”.
17.00 S. “Hawaje 5.0”.
18.00 S. “CSI: Miami”.
19.00 S. “Cobra 11”.
20.00 S. “Univer. Nowy  
 wspólnik”.
20.30 “Gliny”.
21.30 Wiadomości.
22.30 “Poszukiwacz 
 sprawiedliwości”  
 thriller.
0.45 “Loft” dramat.

6.20 Telesklep.
6.50 “Doktor Oz”.
7.45   Realna 
 dokumentalistyka.
9.25 S. “Czarne diamenty  
 miłości”.
10.25 S. “Policja i Co”.
11.30 S. “Ekspert Jordan”.
12.30 S. “CSI: NY”.
13.30 S. “Niania”.
14.35 S. anim.
16.30 S. “Bądź 
 ze mną”.
18.00 S. “Nie pytaj 
 imienia u miłości”.
19.00 S. “CSI: NY”.
20.00 S. “Prawo i 
 porządek”.
21.00 S. “Zabójstwa w  
 Midsomer XIX”.
23.05 “Elvis & Nixon”  
 komedia.
0.50 S. “Niania”.
1.40 S. “Policja i Co”.

5.50 Telezakupy.
6.25 Jaka to melodia?
7.00 Dzień dobry Polsko!
9.00 Wiadomości.
9.15 Kwadrans polityczny.
9.40 S. “Komisariat”.
10.10 Jak to działa.
10.40 Magazyn Rodzinny.
11.10 S. “Korzenie”.
12.05 S. “Dr Quinn”.
13.00 Wiadomości.
13.10 Agrobiznes.
13.35 Agropogoda.
13.40 Nowoczesność w  
 rolnictwie.
13.55 Natura w Jedynce.
15.00 S. “Elif”.
16.00 Wiadomości
16.20 Ktokolwiek widział,  
 ktokolwiek wie...
16.55 S. “Zraniona   
 miłość”.
18.00 Teleexpress.
18.25 Masz prawo.
18.55 S. “Klan”.
19.25 Program rozryw.
19.55 Jaka to melodia?
20.30 Wiadomości.
21.20 Program rozryw.

9.00  Dziennik filozofa.
9.05  Teledyski.
9.10  Zakładka.
9.45  Informacje 
 kulturalne.
10.10 “Wróżby kumaka”  
 dramat.
12.00 S. “Noce i dnie”.
14.10 Nadzwyczajny  
 koncert.   
 Małgorzata   
 Walewska i Motion  
 Trio; koncert. 
15.05 “Kurs na lewo”  
 komedia.
16.25 Pegaz.
17.30 “Wróżby kumaka”  
 dramat.
19.15 Studio Kultura.
19.30 Film dok.
20.40 Videofan.
21.00 Informacje 
 kulturalne.
21.25 “Gołąb przysiadł na  
 gałęzi i rozmyśla o  
 istnieniu” dramat.     
23.15 Tygodnik   
 Kulturalny.
00.05 Marcus Miller plays  
 Baloise Session; 
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7.05 S. “O mnie się nie
  martw”.
7.55 Magazyn śledczy 
 Anity Gargas.
8.25 Domisie.
8.50 Krótka historia.
9.00 Pytanie 
 na śniadanie. 
11.55 Panorama.
12.10 Polonia 24.
12.30 Rozmowa Polonii.
12.45 Halo Polonia.
13.35 Wiadomości.
13.50 S. “Na sygnale”.
14.25 S. “Siostry”.
15.20 S. “Komisarz Alex”.
16.05 Powstanie 
 Warszawskie dzień
  po dniu.
16.15 Przekaz
  bezpośredni.
16.25 Wiadomości.
16.40 Warto rozmawiać.
17.45 Baw się słowami.
17.55 Domisie.
18.20 Krótka historia.
18.30 Teleexpress.
18.55 Polski grill.
19.25 S. “Na sygnale”.
19.55 Wolny Ekran.
20.15 Dobranocka.
20.30 Wiadomości.
21.20 Wariatka
  tańczy - 50 lat na 
 scenie. Jubileusz 
 Maryli Rodowicz.
23.15 Opole Debiuty.

7.00 “Rękopis 
 błogosławionych” 
 film dok.
8.40 “O tym księdzu 
 nie można 
 zapomnieć - 
 ks. Roman Kotlarz”
  reportaż.
8.55 “Świat w obrazach”.
9.00  Informacje dnia.
9.15 “Polski punkt 
 widzenia”.
9.40 Słowo Życia.
9.45 S. anim “Super 
 Księga”.
10.10 “Z wędką nad wodę
  w Polskę i świat”.
10.35 Święty na każdy 
 dzień.
10.45 “Duc in altum”.
11.00 Informacje dnia.

11.15 “Rozmowy 
 niedokończone”.
12.25 “Śladami historii”.
12.30 “Misjonarze Afryki  
 - ojcowie biali” (7)  
 reportaż.
12.50 “Pocztówka z Indii  
 - Dom Matki Teresy  
 z Kalkuty”
  film dok.
13.00 Modlitwa “Anioł  
 Pański”.
13.03 Informacje dnia.
13.20 “Ocalenie” film fab.
14.45 “Dobra wiara,  
 dobre tricki” 
 film dok.
14.55 Święty na każdy  
 dzień.
15.00 “Misterium Stabat  
 Mater”” koncert  
 Włodka Pawlika.
15.55 Słowo Życia.
16.00 Koronka do   
 Miłosierdzia   
 Bożego.
16.20 “Mocni w wierze”.
16.50 “Ma się rozumieć”.
17.00 Informacje dnia.
17.10 “7 sakrament”.
17.35 “Świat na 
 wyciągnięcie ręki”.
17.55 “Błogosławiona  
 Juta. Kobieta 
 średniowiecza” 
 film dok.
18.30 “Okiem kamery”.
18.55 Kartka z
  kalendarza -  
 Powstanie   
 Warszawskie.
19.00 Modlitwa “Anioł  
 Pański”.
19.05 Informacje dnia.
19.15 Westerplatte   
 Młodych.
19.55 “Niedziela”.
20.00 “Warto 
 zauważyć...”.
20.30 S. anim “Moja  
 katolicka rodzina”.
21.00 Informacje dnia
  (wydanie główne).
21.20 Modlitwa
  różańcowa.
21.50 “Śladami historii”.
22.00 Apel Jasnogórski.
22.20 Informacje dnia.
22.40 “Polski punkt 
 widzenia”.
23.00 S. “Józef z Egiptu”.
23.40 “Desant na   
 Czerniaków - 
 “Radosław” zgłębia
  historię” reportaż.

00.05 “Misterium Stabat  
 Mater”” koncert  
 Włodka Pawlika.

6.00   “EURONEWS”.
6.25   Wiadomości.
6.30    Klub dziecięcy.
7.00   Dzień dobry.
9.00   Wiadomości.
9.20   Dzień dobry.
11.05 Żyj zdrowiej!
12.00 Wiadomości.
12.20 S. “Rodzinny  
 brzeg”
14.35 Wiadomości.
14.50 Modny wyrok.
15.50 Pobierzmy się.
16.50 Męskie. Żeńskie.
17.45 Czekaj na mnie.
18.50 Pole cudów.
20.00 Czas.
20.35 Litewski “Czas”.
21.00 “Jumorina”.
23.00 Wieczorowy   
 Urgant.
23.55 “Piątek” komedia.
1.20  “Sierota z Kazania”  
 komedia.
2.40  “EURONEWS”

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
20.30 Nasze wiadomości.
6.05, 8.05 Nasz poranek.
9.05  Żyć jest wspaniale!
10.15 Smak.
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Wiadomości.
11.10 Modny wyrok.
12.10 Pobierzmy się.
13.10 Męskie. Żeńskie.
14.15 Czas pokaże.
16.20 “Dżentelmeni spod  
 ciemnej gwiazdy”  
 komedia.
18.20 Kontrolny zakup.
18.55 Dodatek - 
 powodzenie.
19.00 Pole cudów.
20.00 Czas.
21.05 Głos. Nowy sezon.
23.00 Wieczorowy   
 Urgant.
23.50 “Twardy orzeszek”  
 film akcji.
1.05 Nocne wiadomości.

6.00  Dzisiaj.
6.05  S. “Sprawa lekarzy”.
7.00, 8.00, 10.00, 13.00,  
16.00, 19.00 Dzisiaj.
7.05   “Rzeczowy 
 poranek NTV”.
9.00   S. “Powrót   
 Muchtara-2”.
10.20 S. “Kodeks 
 honoru-7”.
12.00 Sąd przysięgłych.
13.25 Niezwykły 
 przypadek.
14.00, 16.30 “Miejsce
  spotkania”.
17.30 Śledztwo 
 prowadzili...
18.30 Niezwykły
  przypadek.
19.50 S. “Konsultant”.
21.55 S. “Miecz-2”.
23.50 Przegląd dnia.
0.25  S. “Pajęczyna-6”.
2.30 “Miejsce spotkania”.

5.00   “I znowu ranek”  
 film fab.
6.30  S. “Czerwone i  
 czarne”.
8.00 “Dzisiaj albo nigdy  
 więcej” film fab.
10.00 “I na kamieniach  
 rosną drzewa”
  film fab. 
12.30 “Ona z miotłą, on  
 w czarnym 
 kapeluszu” film fab.
14.00 “Dubrowskij”  
 film fab. 
15.30 “Srebrna rewia”  
 film fab.
17.00 “Wampir” 
 film fab. 
18.30 S. “Czerwone i  
 czarne”.
20.00 “Mister Iks”
  film fab.
22.00 “Oto...” film fab.
0.00 “Wdowy” film fab. 

6.15  “Dwie kobiety”  
 film fab. 
7.55  “30 spotkań”
  film fab.
9.25   “Władcy snów”  
 film fab. 
10.45 “Wołga Wołga”  
 film fab.
12.25 “Dżungle” 
 film fab. 

13.45 “Rżewski 
 przeciwko   
 Napoleonowi”
  film fab.
15.10 “Bez granic”
  film fab. 
16.45 “Szybciej od 
 królików” 
 film fab.
18.15 “14 +” film fab.
20.00 “Kolektor” film  
 fab.
21.15 “Ognie dużej wsi”  
 film fab.
22.35 “Uciekaj” film  
 fab. (1, 2).

6.10   Z czego to
  zrobiono?
7.00   Mężczyźni z  
 Jukony.
7.50   Jak to działa?
8.15  Z czego to   
 zrobiono?
8.40 Polowanie na 
 składziki w   
 Brytanii.
9.10, 18.10   Wojny o 
 przechowalnie.  
 Kanada.
9.40  Za klasycznymi  
 samochodami.
10.05 Pociągiem na  
 Alaskę.
10.55 Przeżyć razem.
11.50 Szybcy i hałaśliwi.
12.40 Sprzedawcy  
 samochodów.
13.35 Mężczyźni z 
 Jukony
14.30 Alaska: 
 Rodzina z lasu.
17.15 Z czego to
 zrobiono?
17.40 Polowanie na  
 składziki w   
 Brytanii.
18.40 Za klasycznymi  
 samochodami.
19.05 Sprzedawcy 
 samochodów.
20.00 Z czego to 
 zrobiono?
20.30 Jak to działa?
21.00 Mężczyźni z  
 Jukony.
22.00 Ratownicy na  
 ciężkich
  samochodach,.
23.00 Co się dzieje na  
 Ziemi?
0.00 Nie próbujcie  
 powtórzyć.
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III TURA REKRUTACJI 
na rok akademicki 2017/18

Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Ekonomiczno – Informatyczny w Wilnie

Jeżeli jeszcze nie zdecydowałeś się, jaki kierunek studiów 
wybrać lub zrozumiałeś, że wybrane studia nie odpowiadają 
Ci, przyjdź do nas!

Do 28 września trwa III tura rekrutacji na studia:
EKONOMIA – licencjackie i magisterskie
INFORMATYKA – licencjackie
EUROPEISTYKA – licencjackie

Tylko u nas: 3-letnie studia licencjackie oraz 2-letnie studia 
magisterskie w języku polskim;
— dyplomy uznawane na Litwie, w Polsce i w UE;
— rozbudowany system stypendialny;
— nasi studenci mają takie same prawa, jak studenci uczel-
ni litewskich. 

PRZYJDŹ DO NAS! NIE ZWLEKAJ! STUDIUJ!

 Kalvariju g. 135 (4 piętro), Wilno. Tel. (8 5) 276 67 39
E-mail: dziekanatwilno@uwb.edu.pl

www.uwb.lt

Dokumenty są przyjmowane:

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-16:45

                 UAB „KLION” 
zatrudni ślusarzy-mechaników do pracy 
w serwisie obsługi i remontu samochodów. 
Miejsce pracy: Vilnius, Birbynių g. 4A 
i Naujoji Vilnia, Linksmoji g. 5. 

Inf. pod nr tel.: 8 650 33960, (85) 261 8385; 
e-mail: info@klion.lt 

Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej 
w Białej Wace w rejonie solecznickim 

pilnie potrzebuje nauczyciela języka litewskiego 

do klas 5-7 na pełny etat. 
Prosimy zwracać się pod numer telefonu 8 380 43 142, 

lub komórkowy 8 699 86 446.

Zatrudnimy sprzątaczkę. 
Wynagrodzenie - 380 euro.
Informacja: 8 610 24 463
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Po rozmowie z papieżem 
rezygnuje z eutanazji

Podczas wizyty w Kolum-
bii Franciszek rozmawiał z 
Consuelą Cordobą. Kobieta 
chciała poddać się eutana-
zji. Po rozmowie z papieżem 
zmieniła zdanie.

56-letnia Kolumbijka kil-
kanaście lat temu została ob-
lana kwasem przez swojego 
męża. Po tym zdarzeniu ko-
bieta musiała przejść ponad 
80 operacji twarzy.

Obecnie kobieta może 
spożywać tylko posiłki w pły-
nie, a do oddychania wyko-
rzystuje dwie rurki umiesz-
czone w nozdrzach. Na co 
dzień Cordoba zakrywa twarz 
w specjalnie przygotowanej 
masce.

Gdy kobietę opuścili naj-
bliżsi, ta kilkukrotnie próbo-

wała popełnić samobójstwo.
W Bogocie papież wysłu-

chał jej historii. Rozmowę za-
rejestrowały kamery telewizji. 
Na nagraniu widać, jak papież 
przytula kobietę.

Eutanazja miała zostać 
przeprowadzona 29 września. 
Rozmowa z Franciszkiem od-
mieniła jej decyzję. 

- To dzięki tobie żyję. Teraz 
chcę dożyć starości - powiedziała 
w rozmowie z mediami.

Celem wizyty w Kolumbii 
było wsparcie procesu poko-
jowego oraz pojednania naro-
dowego po ponad pół wieku 
wojny domowej i podpisa-
niu porozumienia z lewacką 
partyzantką. Hasłem papie-
skiej pielgrzymki były słowa: 
„Zróbmy pierwszy krok”.

Inf.agencyjne

Donald Trump dziadkiem 
po raz dziewiąty

Rodzina Trumpów znowu 
się powiększyła. Prezydent USA 
powitał kolejnego wnuka. Tą ra-
dosną wiadomością podzielił się 
ze światem za pośrednictwem 
Twittera.

Obecny prezydent Stanów 
Zjednoczonych znany jest ze 
swojego przywiązania do ro-
dziny, która jest zresztą bardzo 
liczna. Donald Trump jest oj-
cem pięciorga dzieci z trzech 

różnych małżeństw. Teraz klan 
Trumpów powiększył się o ko-
lejnego członka. Prezydent USA 
został dziadkiem po raz 9. Erick 
„Luke” Trump, bo tak nazywa 
się nowy wnuczek prezydenta 
Stanów Zjednoczonych, przy-
szedł na świat we wtorek o 8.50 
rano. Jego rodzice, 33-letni Eric 
Trump, syn Donalda z pierw-
szego małżeństwa i jego żona 
Laura, poinformowali o tym za 
pośrednictwem Twittera. 

Leciał awionetką po śniadanie
79-letni Niemiec rozbił się 

na drzewie w pobliżu polowego 
lotniska w Plainville, w amery-
kańskim stanie Connecticut. 

Nie autem, lecz awionetką. 
Manfred Horst, który po tej 
kraksie został przewieziony do 

szpitala, tłumaczył, że akurat 
leciał po śniadanie. „Jestem 
szczęściarzem, ponieważ wy-
szedłem z tego bez żadnych 
poważnych obrażeń. Gdy wró-
ciłem do domu, dałem żonie 
ogromnego całusa” - powie-
dział. 
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          „Dziewczyna »Kuriera Wileńskiego« —
                     Miss Polka Litwy 2017”

Prosimy o wypełnienie kuponu i dołączenie go do zdjęcia
Imię___________________________________________
Nazwisko_______________________________________
Data urodzenia __________________________________
Adres, telefon ___________________________________
_______________________________________________
O sobie  ________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

XIX edycja konkursu „Dziewczyna Kuriera 
Wileńskiego — Miss Polka Litwy 2017”

Serdecznie zachęcamy 
młode, piękne, utalentowane 
— a taką jest każda Polka 
Wileńszczyzny — dziewczy-
ny w wieku 16-25 lat do na-
desłania zdjęć do redakcji. 
Udział w konkursie „Kuriera 
Wileńskiego” stał się dla wie-
lu dziewcząt udanym startem 
w karierze zawodowej oraz 
życiu osobistym. Laureatki 
wielokrotnie uczestniczyły w 
konkursach piękności na Li-
twie i za granicą.

Na każdą z dziewcząt cze-
kają wartościowe nagrody od 
naszych sponsorów oraz nie-
zapomniane przeżycia. 

Zwyciężczyni w prezencie 
otrzyma prawdziwą koronę!

Aby wziąć udział w te-
gorocznym konkursie, nale-
ży wypełnić kupon i wraz ze 
zdjęciem do 15 września br. 
przysłać na adres redakcji: 

Birbynių 4a, LT- 02121 
Vilnius, z dopiskiem: Konkurs 
„Dziewczyna Kuriera Wileń-
skiego — Miss Polka Litwy 
2017”.

W przypadku, gdy kan-
dydatka nie dysponuje od-
powiednim zdjęciem, może 
skorzystać nieodpłatnie z se-
sji zdjęciowej, którą wykona 
nasz redakcyjny fotograf Ma-
rian Paluszkiewicz.

Zdjęcia można też przy-
nieść osobiście do redakcji 
lub przesłać mailowo: 
reklama@kurierwilenski.lt

Więcej informacji na te-
mat konkursu można uzyskać 
pod nr tel. 212 30 40.

Projekt jest współfinanso-
wany w ramach funduszy po-
lonijnych Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych Rzeczypospo-
litej Polskiej.

Redakcja

Żyją jak pies z... żółwiem
Dolly i Sheldon uwielbiają 

bawić się razem w berka. I może 
nie byłoby w tym nic dziwnego, 
gdyby nie to, że Sheldon jest 
żółwiem.

Żółwie uważa się za leniwe 
i ślamazarne. Suce rasy Pit Bull 
nie przeszkadza to w najmniejs-
zym stopniu w uciekaniu przed 
nim z radością. W przyjaźni nie 
ma miejsca na stereotypy i upr-
zedzenia. Dla Dolly żółw pus-
tynny Sheldon jest najlepszym 
towarzyszem zabaw.

Odkąd Sheldon, 8-letni żółw 
pustynny oraz Dolly, trzyletnia 
suka rasy Amerykański Pit Bull 
Terrier, zamieszkały razem, stały 
się najlepszymi przyjaciółmi. 
Oba zwierzaki zostały przygar-
nięte ze schroniska. 

Według Cythii Jones, która 
je adoptowała, zabawa w berka 
należy do ich ulubionych. Od 
czasu do czasu Dolly próbuje też 

zmuszać Sheldona do zabawy 
swoją ulubioną piłką, jednak je-
go zainteresowanie tą zabawą 
jest jak dotąd umiarkowane.

- Chodzi za moim mężem 
i za mną, kiedy pracujemy w 
ogrodzie i uwielbia podja-
dać truskawki i płatki róż. Jest 
bardzo ciekawski. Przywiązał 
się także do jednego z naszych 
osiołków - mówi Jones.

Niepozorny na razie Shel-
don może osiągnąć w pr-
zyszłości 0,5 metra długości i 
ważyć około 50 kilogramów. 
Mimo swoich pokaźnych 
rozmiarów, żółwie pustyn-
ne należą do zwierząt raczej 
nieśmiałych. Zaniepokojone 
natychmiast chowają głowę do 
skorupy, zasłaniając otwór pr-
zednimi kończynami. Wygląda 
na to, że z w towarzystwie Pit 
Bulla Sheldon czuje się swo-
bodnie.

Inf. agencyjna

Uwaga! Już wkrótce eliminacje do finału konkursu

„Dziewczyna »Kuriera Wileńskiego« —
Miss Polka Litwy 2017”.

Miłe Uczestniczki, zapraszamy na eliminacje,
które odbędą się 17 września (niedziela),

o godzinie 14.00 w Szkole Średniej 
w łazdinaj, przy ul. Žėručio 4. 

Redakcja „Kuriera Wileńskiego”


