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Dzisiaj, 20 czerwca obchodzony jest Świato-
wy  Dzień Uchodźcy. Na świecie jest ponad 65 mi-
lionów ludzi, którzy głównie z powodu konfliktów 
zbrojnych tułają się z dala od swoich domów. Pocho-

dzą z Bliskiego Wschodu, z Afryki, ale i przemiesz-
czają się wewnątrz Ukrainy. 

Liczba uchodźców wzrasta głównie z powodu trwają-
cej od 2011 roku wojny w Syrii. 

Na świecie jest ponad 65 milionów ludzi, którzy głównie z powodu konfliktów zbrojnych tułają się z dala od swoich domów           Fot. EPA-ELTA

Światowy Dzień Uchodźcy
ze starymi-nowymi problemami

W tym tygo-
dniu będzie pa-
dało, od środy 
nieznacznie się 

ochłodzi. Dzisiaj 23-25 st., 
miejscami możliwe są opa-
dy i burze.

W Londynie auto wjechało 
w tłum Str. 7 Str. 10

Wieczór pamięci Gabriela 
Jana Mincewicza Str. 14

Samoloty i ...kołduny
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Jak wybrać odpowiedni krem przeciwsłoneczny?
Aby kosmetyk dobrze zabezpieczał przed promieniami 
UV, wysokość filtra musi być dopasowana do fototypu 

skóry. Krem należy dobierać wg wskaźnika SPF, który określa 
zdolność ochrony przeciwsłonecznej danego kremu. Osoby z 
bardzo jasną karnacją muszą wybierać krem z SPF wynoszą-
cym co najmniej 30, a najlepiej – 50. Osobom z jasną karnacją 
zalecany jest SPF powyżej 20. Natomiast osoby z ciemną kar-
nacją mogą stosować krem, którego SPF wynosi 8-15. 

Wtorek
Czerwiec 2017

Imieniny: Adalberta, Bogny, Rafała, Jana, 
Bratomira, Franciszka, Jana Chrzciciela, 
Michała, Baltazara, Rafaela i Tomasza

20

Wielu ludzi zdaje sobie sprawę, że opalanie szkodzi, jed-
nak nie wyobrażają sobie letnich wakacji bez opalenizny. 
Ile czasu można bezpiecznie się opalać bez zastosowania 

kremu z filtrem UV?
To, jak długo można przebywać na pełnym słońcu, zależy od 

naszej karnacji. Osoby o skórze bardzo jasnej, często pokrytej pie-
gami, o jasnych włosach i niebieskich oczach mogą przebywać na 
słońcu nie dłużej niż 20 minut. Osoby o skórze jasnej, włosach ja-
snych lub ciemniejszych, oczach szarych lub zielonych mogą spędzić 
na słońcu najwyżej 25 minut. Tymczasem osoby z ciemną karnacją 
czyli o skórze jasnobrązowej, ciemnych oczach i włosach mogą prze-
bywać na słońcu bez zabezpieczenia przez 30 minut. 

... Jovity Malkytė, dermatolog prywatnej kliniki w Wilnie

1.

2.

W jakich godzinach słońce jest najbardziej niebezpieczne? 
Największe promieniowanie UV występuje codziennie mię-
dzy godzinami 12 a 14. Pamiętajmy też, że krem z filtrem 

UV potrzebny jest również w dni pochmurne. Co 2-4 godziny na-
leży powtórzyć aplikację, ponieważ z czasem każdy krem z filtrem 
przestaje działać. Szczególnie ważne jest to w przypadku dzieci, 
zwłaszcza jeśli odpoczywamy nad wodą. 
                             Rozmawiała Brygita Łapszewicz

3.
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Filologia polska CENTRUM JĘZYka polskiEgo 
i kUlTURY polskiEJ Na WYdZialE EdUkaCJi

 HUMaNisTYCZNEJ lEU

informuje, że reorganizacja szkolnictwa wyższego 
(m.in. łączenie uczelni wyższych na litwie) nie dotyczy 
kierunków studiów, dlatego na litewskim Uniwersytecie 
Edukologicznym nadal będą realizowane 4-letnie studia 
bakalarskie filologia polska ze specjalizacją nauczyciel-
ską (kod programu 612X13010).

ZapEWNiaMY WYsokĄ JakoŚĆ sTUdiÓW!
Nasz program studiów uzyskał akredytację i bardzo 

wysoką ocenę MiĘdZYNaRodoWEJ koMisJi JakoŚCi sTU-
diÓW, która doceniła m.in. sprawną realizację programu, 
spektrum wykładanych przedmiotów i wysokie kwalifika-
cje wykładowców.

TYlko U Nas! Na naszych studiach polonistycznych 
studentów czeka nauka nie tylko w salach uniwersytec-
kich, ale także na szlakach podRÓŻY kRaJoZNaWCZYCH: 
zwiedzamy miejsca związane z kulturą polską w róż-
nych zakątkach litwy i polski, na Łotwie, Ukrainie czy 
Białorusi.   

dŁUgo oCZEkiWaNa NoWoŚĆ! od przyszłego roku aka-
demickiego (2018/2019) jest planowane połączenie 

Filologii polskiEJ z NaUCZaNiEM poCZĄTkoWYM (tj. 
pedagogiką wczesnoszkolną). 

osoby, które już w roku bieżącym dostaną się na 
studia polonistyczne na naszej uczelni, będą miały moż-
liwość uzyskania potrójnej specjalności: stopnia baka-
łarza filologii polskiej, kwalifikacji nauczyciela języka 
polskiego, a także dodatkowej specjalności – nauczania 
początkowego.

Jak siĘ dosTaĆ? Zachęcamy do zgłoszenia się na stu-
dia niefinansowane przez państwo litewskie. 

kosZTY sTUdiÓW pŁaTNYCH W CaŁoŚCi ZosTaNĄ po-
kRYTE przez instytucje wspierające z polski (stale ko-
rzystamy z życzliwego wsparcia ambasady Rp w Wilnie i 
Fundacji „pomoc polakom na Wschodzie”). 

ZAPRASZAMY POD NASZ WSPÓLNY DACH!
Chętnie odpowiemy na Państwa pytania związane z 

rekrutacją i programem studiów. Informacji udzielamy 
pod tel. +370 685 66 282 lub +370 652 41 849. 



Burzyć nie będą, ale na remont 
tamy liczyć nie można...

Jedno z ulubionych miejsc wypoczynku wil-
nian i gości miasta jest usytuowane niedaleko 
od centrum Wilna, na Belmoncie. Szczególną 
popularność uzyskało to miejsce, kiedy zostało 
tu urządzone centrum wypoczynku i rozrywek. 
Przedsiębiorcom, którzy ten projekt zrealizowali, 

w roku 2005 została wręczona najbardziej prestiżowa nagroda Wil-
na – statuetka św. Krzysztofa, patrona miasta. 

Bez wątpienia do popularności tego historycznego miejsca 
przyczyniała się także tama wodna na Wilence, tworząca wspaniałe 
kaskady, fontanny. Tama, jak też chwiejny most nad nią, potrzebują 
gruntownej odnowy, ale samorząd, który musiałby o to zadbać, nie 
zabiera do tego. I jeżeli będzie tak jak obecnie, wszystko wskazuje 
na to, że tama runie. Ministerstwo Ochrony Środowiska Litwy 
znalazło „fantastyczne rozwiązanie” – tamę należy zburzyć i bę-
dzie spokój. Na szczęście historyczny obiekt został obroniony przez 
miłośników spuścizny historycznej. W ciągu dosłownie kilku dni 
zebrano 15 tysięcy podpisów w obronie tego miejsca.

Historia Belmontu sięga roku 1536, kiedy to król Zygmunt 
August wydał pozwolenie na zbudowanie młyna na rzece Wilence. 
Potem zbudowano tu kamienny młyn wodny, zaporę, kanały od-
pływowe i dopływowe. 

Odtworzenia systemu hydrotechnicznego byłego młyna do-
konano na początku XXI wieku. A teraz wygląda na to, że ten 
zabytek, będący od niedawna na liście spuścizny kulturalnej, może 
runąć, gdyż instytucje nie mogą się porozumieć, kto ma zająć się 
remontem. Zanim się dogadają, tama może runąć. A może o to 
chodzi: nie będzie tamy – nie będzie problemu?

                                 Helena Gładkowska
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PULS KURIERA

W Hiszpanii ludzie mdleją w wyniku utrzymujących się od kilku dni 
wyjątkowo wysokich upałów                                             Fot. EPA-ELTA

kilometrów dróżek rowerowych odnowiono w parku na 
wileńskim Zakrecie

LICZBA DNIA
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W sejmie o kolejnych ograniczeniach 
sprzedaży i konsumpcji alkoholu

W sejmie są kolejne 
propozycje zakazów 
i kar na polu wal-

ki z alkoholem. Większe kary 
pieniężne mają być stosowa-
ne wobec handlowców, którzy 
sprzedają alkohol osobie po-
niżej 20 roku życia. Zostaną 
zwiększone mandaty za picie 
alkoholu w samochodzie, za 
wynos trunków z lokali ga-
stronomicznych w godzinach 
zakazu sprzedaży w sklepach. 
Za powtórne złamanie zakazu 
osoba będzie kierowana na 
kursy prewencji alkoholowej.

„Zakaz bez odpowiedzial-
ności osobistej jest tylko for-
malnością i nie jest w pełni 
realizowany“ – wyjaśnił no-
we propozycje poseł Związku 
Chłopów i Zielonych Raimun-
das Martinėlis.

Zgodnie z projektem oso-
bie sprzedającej alkohol dla 
osoby poniżej 20 roku życia 
grozi kara grzywny w wyso-
kości od 90 do 150 euro. Teraz 
ustawa przewiduje karę pie-
niężną 30-120 euro.

Nie będzie można również 
przewozić w samochodzie al-
kohol w otwartych butelkach, 
za to będzie groziło upomnie-

nie lub kara wysokości od 14 
do 30 euro. Za powtórne zła-
manie zapisu będzie groziła 
grzywna – 90 euro.

„W wypadku jeśli policjant 
wykryje osobę pijąca alkohol 
w samochodzie, to wówczas 
będzie płaciła ta osoba. Jeśli 
nikt nie przyzna się do winy, to 
wtedy karę zapłaci właściciel 
samochodu” – wytłumaczył 
drugi poseł tej partii Darius 
Kaminskas.

Podobne kary są przewi-
dziane za wynos trunków z 
lokali gastronomicznych w go-
dzinach zakazu sprzedaży w 
sklepach.

1 czerwca sejm ograniczył 
sprzedaż i reklamę alkoholu. 
Zaaprobował wszystkie zaka-
zy i ograniczenia dotyczące 
alkoholu, które zaakceptował 
sejmowy komitet do spraw 
zdrowia, z wyjątkiem jedne-
go – nie przyjęto propozycji 
sprzedaży alkoholu podczas 
bezpłatnych imprez masowych 
tylko w specjalnych strefach.

Od 1 stycznia 2018 roku 
kupić i spożywać alkohol będą 
mogły tylko osoby, które 
ukończyły 20 lat.                      

zw.lt

Będą kary za... wychodki

Litwie grożą milionowe 
sankcje ze strony Unii 
Europejskiej za to, że 

znaczna część mieszkańców 
wciąż nie ma dostępu do kana-
lizacji i korzysta z wychodków. 
Już w lutym 2017 r. Komisja 
Europejska wszczęła postępo-
wanie przeciwko Litwie. Rząd 
znalazł rozwiązanie - są przy-
gotowywane zmiany ustawo-
we, na mocy których można 
będzie obłożyć grzywną wła-
ścicieli gospodarstw, którzy 
nie podłączą się do sieci kana-
lizacyjnej.

Zgodnie z unijną dyrekty-
wą, w miejscowościach powy-
żej 2 tys. mieszkańców powi-
nien być system wodociągowy i 
kanalizacyjny, państwo powin-
no zapewnić gospodarstwom 

domowym 100-procentowy 
dostęp do wody z wodociągów 
oraz możliwość odprowadza-
nia ścieków do sieci kanaliza-
cyjnej wyposażonej w odpo-
wiednie oczyszczalnie. Tam, 
gdzie takiej sieci nie da się 
zbudować, dopuszczalne są wy-
łącznie ekologiczne przydomo-
we oczyszczalnie ścieków.

Długość sieci wodociągo-
wej i kanalizacyjnej na Litwie 
wynosi ponad 20 tys. km. W 
2015 r. dostęp do wodociągu 
miało 80 proc. gospodarstw do-
mowych, do sieci kanalizacyj-
nej - 72 proc. Niestety nawet 
tam, gdzie sieci zostały dopro-
wadzone, mieszkańcy z różnych 
powodów swoich gospodarstw 
do nich nie podłączyli.           

wilnoteka.lt



Prawie 5 milionów Syryjczy-
ków uciekających przed kon-
fliktem znalazło się, bądź wciąż 
szuka schronienia już nie tylko 
w przygniecionych kryzysem 
państwach ościennych. Duża 
część z nich ruszyła w podróż 
do Europy.

– W ramach systemu relo-
kacji Litwa przyjęła dotychczas 
344 imigrantów, z których 249 
opuściło nasz kraj. Jak oni ada-
ptują się, wszystko zależy od ich 
motywacji. Większość uchodź-
ców ma krewnych w innych 
państwach Unii Europejskiej, 
gdzie warunki do życia są lepsze. 
Dlatego też opuszczają Litwę 
i jadą do innych państw, żeby 
dołączyć do rodzin. Nie mamy 
konkretnych danych, ale przy-
puszczamy, że najczęściej wy-
jeżdżają do Niemiec. 15 grudnia 
2015 roku na Litwę przybyła 
pierwsza rodzina Irakijczyków, 
która miała zapewnione dosko-
nałe warunki do życia – po-
wiedziała „Kurierowi Wileń-
skiemu” Evelina Gudzinskaitė, 
szefowa departamentu migracji.

Europoseł Petras Auštre-
vičius na czas nieokreślony 
udostępnił pół swego domu 
w Czarnym Borze dla rodzi-
ny uchodźców. Irakijczycy to 
36-letni Yasser Alany i 23-letnia 
Hamsa Alduri z dwojgiem dzie-
ci, 6-letnią córką Menną i rocz-
nym synem Karamem. Rodzina 
Irakijczyków straciła prawo do 
tymczasowego pobytu w kraju, 
ponieważ nie wróciła na Litwę 
w czas.

– Ci, którzy pozostają na 
Litwie, znajdują sobie pracę, 
niektórzy nawet wstępują na 
uniwersytety. Układają sobie 
życie. Oczywiście lżej mają ci, 
którzy rozmawiają po angielsku. 
Uchodźca, który zna angielski i 
arabski na Litwie jest atrakcyj-
nym pracownikiem, ponieważ 
mamy wiele firm, które prowa-
dzą handel z krajami arabskimi. 

Ogółem, władze Litwy zade-
klarowały przyjęcie do swojego 
kraju ponad 1 100 uchodźców 
i mają zamiar dotrzymać swojej 
obietnicy. Co miesiąc deklaruje-
my, że jesteśmy gotowi przyjąć 
kolejnych 80 uchodźców. Oczy-
wiście, tę liczbę ciągle korygu-
jemy, wszystko zależy od danej 
sytuacji w kraju – zaznaczyła 
Evelina Gudzinskaitė. 

Jako jedyne państwa człon-
kowskie Unii Europejskiej, Pol-
ska i Węgry, nadal odmawiają 
przyjmowania uchodźców w 
ramach ich relokacji – podała 
Komisja Europejska (KE).

Obydwa kraje niezmiennie 
sprzeciwiają się przyjmowaniu 
do siebie uchodźców przebywa-

jących w Grecji i we Włoszech. 
Decyzja o tzw. relokacji uchodź-
ców zapadła we wrześniu 2015. 
Jej celem było przede wszyst-
kim odciążenie krajów Europy 
Południowej – Grecji i Włoch, 
do których napłynęło najwięcej 
uchodźców i imigrantów.

We wrześniu 2015 roku pań-
stwa członkowskie UE zgodzi-
ły się na przeniesienie 160 tys. 
uchodźców z Włoch oraz Grecji. 
Termin na zakończenie działań 
wyznaczono na wrzesień 2017 
roku. Dotychczas około 20 tys., 
czyli nieco ponad 12 proc. usta-
lonej liczby osób, zostało fak-
tycznie przeniesionych.

Także Niemcy kuleją w 
przyjmowaniu uchodźców w 

ramach programu relokacji. Z 
przewidzianych dla nich 27 tys. 
536 zostało przyjętych dopiero 3 
tys. 511 – około 13 procent prze-
widzianego kontyngentu.

Z satysfakcją KE przyjęła 
natomiast deklarację Austrii, 
która także zamierza uczestni-
czyć teraz w programie reloka-
cji uchodźców. Początkowo, ze 
względu na wysoką liczbę prze-
bywających już w kraju uchodź-
ców, Austria wynegocjowała w 
Brukseli dla siebie specjalne 
warunki, które obowiązywały 
do połowy marca br. 

Kanclerz Austrii, Christian 
Kern, próbował jeszcze przedłu-
żyć wyłączenie swojego kraju z 
programu relokacji uchodźców, 
Komisja Europejska się jednak 
nie zgodziła. Austriacki szef re-
sortu spraw wewnętrznych, Wol-
fgang Sobotka, zapowiedział 
w związku z tym na początku 
kwietnia, że Austria rozpoczyna 
przyjmowanie przewidzianych 
dla niej 1950 uchodźców.

Lepiej wygląda sytuacja, je-
żeli chodzi o przejmowanie 
przez państwa unijne syryjskich 
uchodźców z Turcji, Jordanii i 
Libanu. Z uzgodnionych 22,5 
tys. osób na terenie Unii Euro-
pejskiej znalazło już schronienie 
15 tys. 492 z nich. Przyjmowania 
także tych uchodźców odma-
wiają Polska i Węgry.              

Honorata Adamowicz
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Światowy dzień Uchodźcy
ze starymi-nowymi problemami

15 grudnia 2015 roku na litwę przybyła pierwsza rodzina irakijczy-
ków, która miała zapewnione doskonałe warunki do życia      Fot. autor

ŚWiaToWY dZiEŃ UCHodŹCY

Światowy dzień Uchodźcy – coroczne święto obchodzone 
na świecie  20 czerwca, ustanowione przez  Zgromadzenie 
ogólne oNZ 4 grudnia 2000 roku (rezolucja 55/76). Upamięt-
nia odwagę i siłę uchodźców na całym świecie.

obie daty: ustanowienia i obchodów święta, nie są przy-
padkowe. W 2001 roku na świecie przypadała 50. rocznica 
uchwalenia konwencji na temat statusu Uchodźców (1951). 
Jednocześnie  organizacja Jedności afrykańskiej  (oJa) po-
parła inicjatywę, by dzień Uchodźcy przypadał w tym samym 
dniu, co  dzień Uchodźców afrykańskich, tj. 20 czerwca. od 
2001 roku dzień ten obchodzony jest jako Światowy dzień 
Uchodźcy.

Ogółem, władze Litwy 
zadeklarowały przyjęcie 
do swojego kraju ponad 
1 100 uchodźców i mają 
zamiar dotrzymać swojej 
obietnicy. Co miesiąc de-
klarujemy, że jesteśmy 
gotowi przyjąć kolejnych 
80 uchodźców
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KRÓTKOSankcje po europejsku i amerykańsku

Świat zachodni nie zaak-
ceptował agresywnej po-
lityki Rosji, jednak trze-

ba przyznać, że głos sprzeciwu 
brzmi zdecydowanie odważ-
niej za oceanem, niż w in-
stytucjach Unii Europejskiej. 
Wyczuwalna różnica stano-
wisk wynika przede wszystkim 
z różnic interesów Niemiec i 
USA. 

Unia Europejska przedłuży-
ła w poniedziałek sankcje wobec 
Rosji związane z aneksją Kry-
mu. Obejmują one m.in. zakaz 
importu produktów z Krymu i 
Sewastopola do UE oraz za-
kaz inwestowania na półwyspie, 
co oznacza, że obywatele i fir-
my z UE nie mogą kupować 
tam nieruchomości, finansować 
krymskich firm i świadczyć zwią-
zanych z tym usług. Restrykcje 
dotyczą też usług turystycznych; 
statki turystyczne z UE nie mo-
gą zawijać do portów na półwy-
spie, z wyjątkiem sytuacji nad-
zwyczajnych.

Sankcje zakazują również 
eksportu na Krym niektórych 
dóbr i technologii w sektorze 
transportu, telekomunikacji, 
energii, wydobycia ropy, gazu i 
minerałów. Zakazane są także 
techniczne wsparcie, pośred-
nictwo i usługi budowlane oraz 
inżynieryjne dotyczące tych sek-
torów.

Jest to tylko część ograni-
czeń, z jakimi musi liczyć się 
obecnie Rosja w kontaktach z 
UE. O wiele dalej idą natomiast 
nowe, amerykańskie propozycje. 

Nowymi sankcjami, jakie 
przewiduje uchwała przegło-
sowana ogromną większością 
głosów przez senat USA, mają 
zostać objęte osoby powiązane 
z wrogimi cyberatakami i inną 
działalnością w tej dziedzinie, 
sprzedażą broni dla Syrii, oskar-
żone o łamanie praw człowieka i 
korupcję oraz związane z rosyj-
skim wywiadem bądź minister-
stwem obrony. 

Ustawa przewiduje również 

zaostrzenie istniejących sankcji 
wobec takich sektorów rosyj-
skiej gospodarki, jak górnictwo, 
hutnictwo, żegluga, koleje i ener-
getyka. Aby weszła w życie, wy-
magane jest jeszcze uchwalenie 
jej przez Izbę Reprezentantów 
i podpisanie przez prezydenta 
Donalda Trumpa. 

– Bez wątpienia w przypad-
ku Rosji najbardziej skutecznym 
środkiem są sankcje personalne, 
wymierzone w konkretne osoby, 
przywódców państwa, wpływo-
we osoby. Bardzo dotkliwym dla 
Rosji środkiem są także sankcje, 
które ograniczają dostęp Rosji 
do nowych technologii, zwłasz-
cza w dziedzinie energetyki – 
zauważa politolog, Mariusz An-
tonowicz. 

Uchwała amerykańskiego 
senatu wywołała sprzeciw nie 
tylko w Rosji, ale także w Unii 
Europejskiej. Przeciwko stano-
wisku USA najgłośniej prote-
stują Niemcy i Austria. Decyzję 
senatorów skrytykowali m.in. 
szef MSZ Sigmar Gabriel i 
kanclerz Austrii, Christian Kern 
oraz kanclerz Niemiec, Angela 
Merkel.

– To prawda, że stanowiska 
USA i Niemiec w sprawie Ro-
sji znacznie się różnią, przede 
wszystkim ze względu na silne 
powiązania gospodarcze między 
Rosją a Niemcami, jednak dziś 
są one zdecydowanie mniejsze, 
niż 5 czy 6 lat temu. Po aneksji 

Krymu i konflikcie na Ukrainie 
stanowisko Unii Europejskiej, 
w tym Niemiec wobec Rosji, 
bardzo się zmieniło. W przypad-
ku Niemiec i USA nadal ist-
nieją różnice wynikające przede 
wszystkim z różnic interesów go-
spodarczych, jednak są one zde-
cydowanie mniejsze niż przed 
rozpoczęciem kryzysu na Ukra-
inie – zauważa Antonowicz. 

Główny powód amerykań-
sko-niemieckiego sporu dotyczy 
energetyki. W wyniku amery-
kańskich sankcji mogą ucierpieć 
interesy niemieckich i austriac-
kich firm współpracujących z 
Rosją, m.in. w projekcie Nord 
Stream 2, czyli gazociągu mają-
cego połączyć Rosję z Niemcami 
przez Morze Bałtyckie. Projekt, 
który jest bardzo niekorzystny 
z punktu widzenia m.in. Litwy i 
Polski, od lat jest przedmiotem 
sporów. W samej Unii przeciwko 
jego budowie protestują kraje 
Europy Środkowo-Wschodniej. 

Krytykami inwestycji są 
również Amerykanie, którzy 
mają w tym swój własny cel: 
wejście na rynek europejski z 
eksportem własnego, skroplo-
nego gazu ziemnego. W tym 
przypadku interes Ameryki 
jest zbieżny z interesem nasze-
go regionu, któremu bezpie-
czeństwo energetyczne może 
zapewnić m.in. dywersyfikacja 
źródeł energii. 

Ilona Lewandowska 

W wyniku amerykańskich sankcji mogą ucierpieć interesy niemieckich 
i austriackich firm współpracujących z Rosją                         Fot. archiwum 

Od kryzysu na Ukrainie i aneksji Krymu minęły już przeszło trzy lata, które dla 
Rosji od początku wiążą się z bardzo konkretnymi sankcjami ekonomicznymi. 

W Wilnie powstanie 
nowy wiadukt 

Samorząd wileński poszu-
kuje wykonawcę na budowę 
wiaduktu przy ulicy Narbuto. 
Samorząd w tym tygodniu 
ogłosił przetarg. Zwycięzca 
będzie musiał przygotować 
projekt oraz wybudować wia-
dukt. Zgodnie z wytycznymi 
przetargu wiadukt będzie 
miał 7,5 metra wysokości oraz 
65 metrów długości. Wiadukt 
ma zostać przeznaczony dla 
pieszych i rowerzystów.

Największe mniejszości 
narodowe w Islandii

Litwini w Islandii stanowią 
drugą pod względem wielkości 
grupę emigrancką w tym kraju 
– poinformował islandzki urząd 
statystyczny.

Na pierwszym miejscu zna-
leźli się Polacy – 13, 7 tys. osób, 
na drugim Litwini – 1 tys. 880, 
na trzecim Filipińczycy – 1 tys. 
610 osób. Ogółem w Islandii 
mieszka 340 tys. osób.

Droższy wjazd 
na Mierzeję Kurońską

Drożeje wjazd samocho-
dem na Mierzeję Kurońską. 
Od 20 czerwca jednorazowa 
opłata dla samochodów oso-
bowych wzrośnie czterokrot-
nie - z 5 do 20 euro. Za prze-
jazd kamperem trzeba będzie 
zapłacić 30 euro.

Jak powiedział mer Ne-
ryngi Darius Jasaitis, najwięk-
szy potok pojazdów zareje-
strowano w sierpniu ubiegłego 
roku – 28 012 samochodów.

Mer przypomina, ze chęt-
ni mogą zostawić swoje auto 
na parkingu po drugiej stronie 
zatoki.
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Mazda staranowała policyjny samochód
W niedzielę wieczorem w 

centrum Rakiszek doszło do 
wypadku. Kobieta prowadząca 
auto marki Mazda nie ustąpi-
ła drogi policjantom, którzy na 
sygnale i z ostrzegającymi świa-
tłami jechali pod prąd jednokie-
runkową ulicą. Śpieszyli się na 
wezwanie.  

Do wypadku doszło na ulicy 
Respublikos, w centrum miasta. 
Kierowca mazdy, jadąca od stro-
ny kościoła przez plac Nepri-
klausomybes, twierdziła, że nie 
zauważyła śpieszącego się poli-
cyjnego pojazdu i staranowała 
go. Służbowa škoda na skutek 
potężnego uderzenia wyleciała 
z drogi na kilkadziesiąt metrów 
i uderzyła w ogrodzenie przy 
chodniku. Samochód prawie cał-
kowicie utracił sterowność.  

Podczas wypadku obrażeń 
doznał funkcjonariusz (rocznik 
’72) kierujący specjalnym poli-
cyjnym pojazdem marki Škoda 
Yeti. Zdiagnozowano u niego 

wstrząśnienie mózgu. Ucierpiała 
też funkcjonariuszka (ur. w 1994 
r.), która ma mocno zbitą lewą 
nogę. Oboje funkcjonariusze le-
czą się ambulatoryjnie.

Pijana kobieta
i bez prawa jazdy

W niedzielę ok. godz. 22.30 
we wsi Šeštinių w rej. vilkavi-
škio funkcjonariusze zatrzymali 
samochód marki VW Passat, 
prowadzony przez nietrzeźwą 
kobietę. Miała ona 3,95 prom. 
alkoholu. Nie posiadała upraw-
nień do kierowania pojazdem. 

Pijany odkroił
głowę gołębiowi

W sobotę wieczorem w 
Wilnie przy ulicy Seinų do-
szło do makabrycznego zaj-
ścia. Pijany mężczyzna na 
oczach przechodniów odkroił 
głowę gołębiowi.

O godz. 16.50 przy McDo-
naldzie pijany mężczyzna (ur. 
1991) z nożem w ręku zacze-
piał przechodniów. Później 
odkroił głowę gołębiowi. Poli-
cja zatrzymała sprawcę, który 
miał 1,42 promila alkoholu 
we krwi.

Nietypowa łapówka

W piątek wieczorem 
nietrzeźwy kierowca spo-
wodował w Wilnie wypa-
dek drogowy. Jako łapówkę 
zaproponował policjantom 
swój samochód. Nietrzeźwy 
mężczyzna (ur. w 1962 roku) 
spowodował wypadek drogo-
wy na obwodnicy zachodniej. 
We krwi sprawcy wypadku 
funkcjonariusze wykryli 2,39 
promila alkoholu. Mężczyzna 
chciał uniknąć odpowiedzial-
ności administracyjnej za zła-
manie przepisów, dlatego jako 
łapówkę zaproponował funk-
cjonariuszom policji drogo-
wej swój pojazd, Peugeot 206. 
Mężczyzna przebywa obecnie 
w areszcie. Do wypadku doszło w centrum  Rakiszek        Fot. „Gimtasis Rokiškis” 

Coraz częstsze przypadki
fałszywych banknotów

Funkcjonariusze komisaria-
tu policji rejonu trockiego 16 
czerwca zatrzymali mieszkańca 
Olity,  który na stacji paliwowej 
próbował uiścić należność fał-
szywym banknotem o nomina-
le 50 euro. W sprawie wszczęto 
dochodzenie, a 28-latek z Olity 
został zamknięty w areszcie.

Ostatnio w rejonie trockim 
coraz częściej odnotowuje się 
przypadki, kiedy dokonuje się 

rozliczeń z użyciem fałszywych 
banknotów. Funkcjonariusze 
prowadzący dochodzenie ustali-
li, że podejrzany już wcześniej na 
tej samej stacji paliw zapłacił fał-
szywym banknotem o nominale 
50 euro. Pracownicy stacji nie 
zauważyli wtedy, że banknot jest 
fałszywy. Dopiero później poli-
cja rejonu trockiego otrzymała 
zawiadomienie od spółki inka-
senckiej, pracującej dla stacji pa-

liw, że z obiegu zostały wycofane 
sfałszowane pieniądze.

Funkcjonariusze posiadają 
dane również o innych miej-
scach, w których dokonywał za-
kupu podejrzany. 

Śledztwo trwa. Kodeks Kar-
ny RL przewiduje za posiadanie 
lub realizowanie fałszywych pie-
niędzy karę ograniczenia wol-
ności, areszt lub pozbawienie 
wolności do czterech lat.  

Gorący weekend – potrójna tragedia
Jak poinformował Depar-

tament Ochrony Przeciwpoża-
rowej i Ratownictwa, podczas 
ostatniego weekendu na Litwie 
utonęły 3 osoby.

W sobotę ok. godz. 17 w 
rejonie kowieńskim we wsi 
Tabariškių woda zabrała szesna-
stolatka. Nurkowie do zmroku 
szukali topielca, ale nie udało 
im się go znaleźć. Ciało chłopca 
znaleźli w niedzielę strażacy na 
głębokości 4 metrów, w odległo-
ści 25 m od brzegu.

Kolejne zawiadomienie o 
nieszczęściu zgłoszono w sobo-
tę ok. 18.30. Poinformowano, że 

w rejonie kowieńskim we wsi 
Altoniškių w stawie tonie czło-
wiek. Gdy przybyli strażacy, było 
już za późno. Obejrzeli miejsce 
zdarzenia, ale nie znaleźli ofia-
ry wypadku. 22-letni mężczyzna 
został odnaleziony następnego 
dnia, w odległości 30 m od brze-
gu, na głębokości 8 metrów.

W piątek w Zarasai z rzeki 
Nikaja strażaccy ratownicy wy-
dobyli z wody topielca o nieusta-
lonej tożsamości. Latem ubiegłe-
go roku strażacy wydobyli z wo-
dy 65 osób, które utonęły, w tym 
6 dzieci. Ciepła pogoda sprzyja 
odpoczynkowi nad wodą i ką-

pielom, dlatego ratownicy ape-
lują o zachowanie niezbędnych 
środków ostrożności: o kąpanie 
się w dobrze znanych miejscach, 
unikanie miejsc, gdzie można 
nieoczekiwanie wpaść do wody.

Tylko w czerwcu utonęło już 
6 osób, w tym jeden nastola-
tek. W ciągu pięciu lat z wody 
wydobyto 815 osób, w tym 35 
dzieci. W roku ubiegłym uto-
nęło 156 osób, w tym ośmioro 
dzieci. Najczęściej nieszczę-
śliwe wypadki nad wodą są 
spowodowane nieostrożnym 
zachowaniem się i spożyciem  
alkoholu.
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Strony przygotowano na 
podstawie inf. BNS i PAP
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36 zakładników z hotelu 
w Bamako na wolności

36 zakładników z ośrodka 
turystycznego w stolicy Mali, 
Bamako, zaatakowanego w nie-
dzielę po południu przez ter-
rorystów, jest już na wolności 
- podała malijska telewizja.

Nie podano, czy na terenie 
kompleksu hotelowego wciąż 
przetrzymywani są ludzie. Do 
ataku na ośrodek Le Campe-
ment w Dougourakoro, na 
przedmieściach liczącej ponad 
2 mln mieszkańców malijskiej 
stolicy, doszło po południu cza-
su lokalnego. 

Żołnierze zginęli 
w wybuchu bomby

Sześciu żołnierzy tajlandz-
kich zginęło, a czterech zosta-
ło rannych wczoraj w wyniku 
wybuchu bomby podłożonej na 
drodze w prowincji Pattani na 
południu kraju . O przeprowa-
dzenie ataku podejrzewani są 
islamscy rebelianci. Ładunek 
eksplodował, kiedy żołnierze 
odbywali rutynowy patrol.

Seria podpaleń 
instalacji kolejowych

W Niemczech doszło ostat-
nio do serii podpaleń instalacji 
kolejowych. Policja podejrzewa, 
że ataki związane są ze zbliżają-
cym się szczytem G20 w Ham-
burgu, a ich sprawcy pochodzą 
ze środowiska lewicowych eks-
tremistów. W nocy z niedzieli 
na poniedziałek ataki na infra-
strukturę kolejową miały miej-
sce w Berlinie, Hamburgu, Ko-
lonii, Dortmundzie, Lipsku i na 
terenie Dolnej Saksonii.

W Londynie auto wjechało w tłum

Londyńska policja poin-
formowała wczoraj, że 
nocny atak terrorystycz-

ny na społeczność muzułmańską 
w północno-wschodniej części 
miasta „był atakiem na Londyn 
i londyńczyków”. Jak przekaza-
no, zatrzymany mężczyzna jest 
podejrzewany o próbę morder-
stwa.

„Londyn po raz kolejny 
budzi się, słysząc wiadomości o 
kolejnym strasznym wydarzeniu, 
w wyniku którego wiele osób 
jest poważnie poszkodowanych. 
(...) To był atak na Londyn oraz 
wszystkich londyńczyków i po-
winniśmy jednoczyć się przeciw-
ko ekstremistom” - powiedział 
na konferencji prasowej Neil 
Basu z jednostki policji metro-
politalnej odpowiedzialnej za 
zwalczanie terroryzmu.

Do ataku doszło tuż po 
północy czasu lokalnego z nie-
dzieli na poniedziałek. W dziel-
nicy Finsbury Park samochód 
dostawczy wjechał w grupę 
muzułmanów wracających z 
wieczornej modlitwy (tarawih) 
w pobliskim meczecie podczas 
trwającego świętego miesiąca, 
ramadanu. Jak potwierdzono, 
jedna osoba zginęła, a 10 zostało 
rannych, z czego osiem wymaga-
ło hospitalizacji.

Jak powiedział Basu, męż-

czyzna, który zmarł na miejscu 
zdarzenia, tuż przed atakiem do-
znał zapaści i otrzymywał pierw-
szą pomoc medyczną od zgro-
madzonych wokół członków 
społeczności. Śledczy na razie 
nie ustalili, czy zmarł w wyniku 
ataku czy wcześniejszych pro-
blemów zdrowotnych.

Przedstawiciel londyńskiej 
policji dodał także, że co naj-
mniej dwie z ośmiu osób, które 
pozostają w szpitalu, są w „bar-
dzo poważnym stanie”.

Jednocześnie potwierdził, że 
48-letni mężczyzna, który pro-
wadził samochód dostawczy, 
został aresztowany w związku 
z podejrzeniem próby popełnie-
nia morderstwa i zostanie prze-
słuchany, gdy tylko służby me-

dyczne przekażą go z powrotem 
w ręce policji. Basu podziękował 
świadkom ataku za pomoc w 
ujęciu sprawcy.

Wcześniej brytyjska pre-
mier Theresa May potwierdziła, 
że zajście traktowane jest jako 
„możliwy atak terrorystyczny”. 
„Myślami jestem z ofiarami, ich 
rodzinami oraz ze służbami ra-
tunkowymi na miejscu” - zapew-
niła szefowa rządu.

W ubiegłych tygodniach in-
formowano, że po zamachach 
terrorystycznych dokonanych 
przez islamistów w Mancheste-
rze i Londynie wzrosła liczba 
incydentów islamofobicznych i 
przestępstw z nienawiści wobec 
członków społeczności muzuł-
mańskiej.

Cudzoziemcy uciekli z więzienia na Bali
Czterech cudzoziemców 

uciekło wczoraj z więzienia na 
popularnej wśród turystów in-
donezyjskiej wyspie Bali. Wśród 
zbiegów są osoby skazane za 
przestępstwa narkotykowe. W 
ostatnim czasie w Indonezji co-
raz częściej dochodzi do ucie-
czek z zakładów karnych.

Według policji, mężczyźni 
zbiegli z więzienia w stolicy Bali, 
Denpasar, przez dziurę w ścianie 
o wymiarach 50 na 70 cm, która 
prowadziła do tunelu wychodzą-
cego na główną ulicę miasta. Do 
ucieczki doszło, gdy muzułmań-
scy więźniowie brali udział w 
porannych modlitwach.

Wczoraj trwały poszuki-

wania zbiegów - obywateli Au-
stralii, Bułgarii, Indii i Malezji. 
Odsiadywali oni kary od roku 
do 14 lat więzienia za złamanie 
przepisów imigracyjnych, pranie 
brudnych pieniędzy czy prze-
stępstwa narkotykowe.

Lokalna policja przekazała 
zdjęcia mężczyzn komisariatom 
na Bali i nasiliła kontrole na 
międzynarodowym lotnisku w 
Denpasar, w portach i na dwor-
cach autobusowych.

Ucieczki z więzień nie są 
rzadkością w Indonezji, która 
boryka się z przepełnieniem za-
kładów karnych, ich niedofinan-
sowaniem i rosnącą liczbą osób 
skazanych za przestępstwa nar-

kotykowe. Większość więźniów 
stanowią właśnie osoby ukarane 
za złamanie przepisów narkoty-
kowych.

W ubiegłym tygodniu na za-
chodzie kraju kilkunastu więź-
niów uciekło z przepełnionego 
więzienia, w którym w rezulta-
cie powodzi zawaliła się ściana. 
Większość więźniów wkrótce 
ujęto. W maju ok. 200 skazanych 
w spektakularny sposób zbie-
gło z zakładu na Sumatrze, na 
północnym zachodzie Indonezji, 
gdy otworzono cele, by umożli-
wić więźniom wzięcie udziału w 
piątkowych modlitwach. Więk-
szość skazanych również została 
złapana.

W dzielnicy Finsbury Park samochód dostawczy wjechał w grupę mu-
zułmanów wracających z wieczornej modlitwy                     Fot. EPA-ELTA
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słynny piłkarz... 
tenisistą!

Słynny włoski 
piłkarz Paolo 
Maldini, któ-
ry przez 25 
lat kariery 
bronił barw 
AC Milan, a 

w reprezentacji kraju 74 razy 
pełnił funkcję kapitana zespołu, 
w końcu czerwca zadebiutuje 
w profesjonalnym turnieju te-
nisowym. Maldini był jedną z 
gwiazd włoskiego i światowego 
futbolu. Z drużyną AC Milan 
sięgnął po 26 trofeów, 126 razy 
wystąpił w reprezentacji Włoch, 
z którą zagrał między innymi 
w finałach Mundialu 1994 i mi-
strzostw Europy 2000. 

al-attiyah 
najszybszy na Cyprze

Katarczyk Nasser Al-At-
tiyah (Ford Fiesta R5) wygrał 
Rajd Cypru, czwartą rundę 
mistrzostw Europy. Obrońca 
tytułu Kajetan Kajetanowicz 
(Ford Fiesta R5), który nie 
ukończył pierwszego etapu, za-
jął dalsze miejsce, ale był naj-
szybszy na trzech niedzielnych 
OS-ach. Na podium, obok Al-
-Attiyaha, stanęły lokalne za-
łogi w Mitsubishi Lancerach - 
drugi był Simos Galatariotis ze 
stratą 6.12,0, a trzeci Panikos 
Polykarpou - 6.19,5.

Marcin lewandowski 
o włos od rekordu

Marcin Lewandowski z cza-
sem 3.34,50 zajął siódme miej-
sce w biegu na 1 500 m w mityn-
gu Diamentowej Ligi w Sztok-
holmie. To wynik zaledwie o 
0,05 s gorszy od rekordu Polski. 
Druga w skoku wzwyż była Ka-
mila Lićwinko, która w trzeciej 
próbie pokonała 1,97. To drugi 
w tym sezonie bieg Lewandow-
skiego na tym dystansie. Trzy 
dni wcześniej w Oslo wypełnił 
minimum na mistrzostwa świa-
ta, a teraz po raz kolejny popra-
wił rekord życiowy.

SPRINTEM ME U-21: falstart biało–czerwonych

Niestety, dla kibiców bia-
ło-czerwonych, gospo-
darze wystartowali fa-

talnie. Polacy choć prowadzili 
od 1. minuty, to jednak prze-
grali ze Słowacją 1:2.   Młodzie-
żowe EURO to kolejna duża 
impreza sportowa w ostatnich 
latach, której Polska jest go-
spodarzem. 

Po raz pierwszy w finałach 
uczestniczy aż 12 zespołów, a 
w ich trakcie rozegranych zo-
stanie aż 21 spotkań. Turniej 
wystartował w miniony piątek. 
Co ciekawe, faktycznie rozpo-
czął się meczem numer 2. Za-
nim bowiem wieczorem Polacy 
wyszli w Lublinie na spotka-
nie z reprezentacją Słowacji, 
które było oficjalnym meczem 
otwarcia, po południu w Kiel-
cach doszło do meczu dwóch 
pozostałych zespołów z „pol-
skiej” grupy. 

Szwedzi zmierzyli się An-
glikami. Skandynawowie, 
obrońcy mistrzowskiego tytułu 
sprzed dwóch lat, których do 
Polski przyjechała dopingować 
spora rzesza kibiców, stoczyli 
bardzo twardy bój z Synami 
Albionu, ale choć w końców-
ce mieli nawet rzut karny to 
spotkanie zakończyło się bez-
bramkowym remisem. 

Zważywszy na fakt, że 
tylko zwycięzca grupy ma za-
pewniony awans do półfinału 
(z drugiego miejsca awansuje 
tylko jeden zespół z najlep-
szym bilansem) ten wynik był 
pierwszą dobrą informacją dla 
reprezentacji Polski, bo punkty 
zgubili obaj groźni rywale. 

Druga dobra rzecz zdarzyła 
się tuż po rozpoczęciu meczu 
w Lublinie. Już w 1. minucie 
spotkania Polacy po strzale Pa-
tryka Lipskiego objęli prowa-
dzenie ze Słowacją. To jednak 
był już koniec dobrych dla nich 
wiadomości, a właściwe miłe 
złego początki. 

Im dalej w mecz tym do-
pingowani przez komplet pu-
bliczności gospodarze mieli 

mniej do powiedzenia. Słowa-
cy zdominowali pojedynek i 
choć tylko jednym golem, ale 
jednak bardzo pewnie go wy-
grali. Po spotkaniu na zespół, 
a przede wszystkim na trenera 
Marcina Dornę, posypała się 
fala krytyki. Skrytykować tre-
nera odważył się nawet jeden 
z zawodników, Krystian Bielik. 

– Graliśmy tak jak trenuje-
my, te treningi nie są najlepsze 
– wypalił przed kamerami. 

Dwa dni później, przed me-
czem ze Szwecją, skomentował 
ten fakt Karol Piątek, kolega 
Bielika z kadry:  

– Wyjaśniliśmy już tę spra-
wę we własnym gronie. Ze 
Szwedami zagramy o wszyst-
ko i musimy dać w tym me-

czu z siebie maksimum.  Mecz 
ze Szwecją Polacy, marząc o 
awansie do najlepszej czwórki 
absolutnie musieli wygrać. Na-
wet remis mógł oznaczać dla 
nich koniec nadziei. 

Spotkanie rozgrywane w 
Lublinie w późny poniedział-
kowy wieczór zakończyło się 
po zamknięciu tego wydania 
„Kuriera Wileńskiego”.

W innych meczach otwie-
rających rywalizację w grupach 
swoją klasę w komplecie po-
twierdzili faworyci. 

W grupie B w sobotę Por-
tugalia pokonała 2:0 Serbię, 
a Hiszpania rozbiła 5:0 Ma-
cedonię. W grupie C w nie-

dzielę Niemcy zwyciężyli 2:0 
Czechów. Mogli wygrać wyżej 
bo w końcówce meczu nie 
wykorzystali rzutu karnego. 
Mogli też napytać sobie pro-
blemów, bo po stracie drugiej 
bramki Czesi - dopingowani 
w Tychach przez rzeszę swo-
ich kibiców, którzy wypełnili 
kameralny stadion – ruszyli 
odważniej do ataku i mieli 
kilka znakomitych okazji do 
złapania kontaktu. Nie wy-
korzystali ich jednak, ale wi-
dzom na pewno zapadnie w 
pamięć nazwisko napastnika 
Patrika Schicka z włoskiej 
Sampdorii, który czarował 
rywali i publiczność swoimi 
zagraniami. 

W drugim meczu grupy C 

Włosi – z największą chyba 
gwiazdą turnieju w składzie, 
bramkarzem Gianluigi Don-
narummą, który mimo ledwie 
18 lat zagrał już 70 meczów w 
pierwszym zespole Milanu – 
pewnie pokonali w Krakowie 
Danię 2:0 i w ocenach eksper-
tów są na razie głównym fawo-
rytem do końcowego triumfu. 

Czy faktycznie tak będzie, 
przekonamy się w przyszły 
piątek 30 czerwca, bo na ten 
dzień w Krakowie zaplanowa-
no finał.                                  

               Jarosław Tomczyk
Kielce, Tychy
specjalnie dla 

              „Kuriera Wileńskiego”

W sześciu polskich miastach: Lublinie, Kielcach, Gdyni, Bydgoszczy, Kra-
kowie i Tychach rozpoczęły się piłkarskie mistrzostwa Europy U-21. 

polacy choć prowadzili od 1. minuty, to jednak przegrali ze sło-
wacją 1:2.                                                                             Fot. archiwum



Coraz więcej informa-
cji wskazuje na to, że 
Cristiano Ronaldo 

chce odejść z Realu Madryt. 
Gdy dwa dni temu portugal-
ski dziennik „A Bola” ujaw-
nił intencje zawodnika, Zi-
nedine Zidane był podobno 
pierwszym, który zadzwonił 
do 32-letniego gwiazdora i 
przekazał mu, że bardzo na 
niego liczy. Jak informuje roz-
głośnia radiowa COPE, Cri-
stiano Ronaldo podtrzymał 
jednak swoją chęć opuszcze-
nia Królewskich.

W ostatnich dniach tema-
tem numer jeden w Hiszpa-
nii jest przyszłość Cristiano 
Ronaldo. Czterokrotny zdo-
bywca Złotej Piłki niedawno 
został oskarżony przez proku-
raturę o przestępstwo podat-
kowe na kwotę 14,7 mln euro, 
co wyraźnie go rozwścieczyło 
i doprowadziło do tego, że 
w piątek portugalski dzien-
nik „A Bola” poinformował, 
że 32-latek zdecydował o 
odejściu z Realu. Madryckie 
media rozłożyły sprawę na 
czynniki pierwsze, a ostatnie 
doniesienia rozgłośni radio-
wej Cadena COPE są niepo-
kojące dla fanów dwunasto-
krotnego zdobywcy Pucharu 
Europy.

W piątek do Cristiano 
Ronaldo zadzwonił Zinedine 
Zidane – trener Królewskich i 
bodaj pierwszy szkoleniowiec, 

któremu udało się naprawdę 
dotrzeć do Portugalczyka, w 
tym przekonać go do oszczę-
dzania sił i odpoczywania. 

Francuz przekonywał, że 
CR7 jest dla niego kluczo-
wym zawodnikiem, że bardzo 
na niego liczy i że chciałby, 
aby przynajmniej przemyślał 
swoją decyzję o zmianie klu-
bu. Zdaniem COPE, odpo-
wiedź piłkarza była negatyw-
na. 32-latek potwierdził Zida-
ne’owi, że chce odejść z Realu 
Madryt, bo w Hiszpanii czuje 
się traktowany jak przestęp-
ca, szczególnie przez wszelkie 
media. Cristiano Ronaldo nie 
powiedział jednak szkole-
niowcowi o żadnych ofertach, 
a obaj panowie umówili się na 
kolejną rozmowę po zakoń-
czeniu Pucharu Konfederacji.

Nie oznacza to oczywiście, 

że Real rzucił już ręcznik i nie 
będzie walczył o pozostanie 
Cristiano Ronaldo. Zdaniem 
„ABC” po zakończeniu Pu-
charu Konfederacji dyrekto-
rzy Królewskich mają spotkać 
się z Portugalczykiem i poroz-
mawiać o przyszłości. 

W madryckich mediach 
napisano też, że Real Madryt 
nie ma jednak zamiaru stawać 
się zakładnikiem swojego 
gwiazdora. W „ABC” czy 
„Marce” napisano, że żaden 
piłkarz nie będzie większy od 
klubu i że jeżeli CR7 podtrzy-
ma chęć opuszczenia Santia-
go Bernabeu, Królewscy go 
sprzedadzą, a zarobione gi-
gantyczne pieniądze (praw-
dopodobnie ponad 150 mln 
euro) przeznaczyliby na 
gwiazdy przyszłości, np. Ky-
liana Mbappe.                       
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WTa: wygrana 
Estonki kontaveit

Zajmująca 49. miejsce w 
światowym rankingu Eston-
ka Anett Kontaveit wygrała 
pierwszy turniej w karierze. W 
niedzielę w finale zawodów na 
trawiastych kortach w holender-
skim Hertogenbosch pokonała 
Rosjankę Natalię Wichtiancewą 
6:2, 6:3. 20-letnia Wichtiancewa 
na liście WTA jest 74. Nigdy 
wcześniej nie grała w finale im-
prezy tej rangi.

danim alves 
odejdzie z Juventusu

Kolejna z wpadek znanych 
piłkarzy w mediach społecz-
nościowych. Gonzalo Higuain 
zamieścił w sieci nagranie, na 
którym żegna się z kolegą z Ju-
ventusu Danim Alvesem. Film 
zniknął bardzo szybko, lecz za-
graniczne media traktują całą 
sprawę w jasny sposób - boczny 
obrońca jest na wylocie z Tu-
rynu. Jak podało „Mundo De-
portivo”, do spotkania Alvesa 
z Guardiolą ma dojść pod ko-
niec czerwca. Hiszpan wierzy 
w byłego podopiecznego i widzi 
w nim bardzo ważny element 
układanki, jaką będzie budował 
w sezonie na Etihad Stadium.

Zeuge obronił 
tytuł WBa 

Niemiecki bok-
ser Tyron Zeu-
ge obronił tytuł 
mistrza świata 
federacji WBA 
w wadze super 
średniej. Na ga-

li w Wetzlar pokonał jednogło-
śnie na punkty Anglika Paula 
Smitha. 25-letni Zeuge odniósł 
21. zwycięstwo w zawodowej ka-
rierze. Dotychczas żadnej wal-
ki nie przegrał, jedną zremiso-
wał. Dziesięć lat starszy Smith 
ma na koncie 38 wygranych i 
siedem porażek.

SPRINTEM

       Strony przygotował
            Witold Janczys

Cristiano Ronaldo chce odejść z Realu Madryt           Fot. archiwum

Ronaldo rozmawiał z Zidanem: 
„Chcę odejść z Realu Madryt”

Trener zwolniony za zbyt wysokie zwycięstwo

Trener piłkarskiej dru-
żyny 10- i 11-latków w 
Hiszpanii stracił po-

sadę, ponieważ jego drużyna 
zbyt wysoko wygrała mecz. 
Młodzi piłkarze klubu CD 
Serranos z Walencji pokonali 
na początku czerwca Benica-
lap C 25:0.

– Nie można dopuścić do 
sytuacji, kiedy przeciwnik jest 
aż tak upokorzony. Trzeba 
mieć więcej szacunku dla ry-

wala i mieć większą kontrolę 
nad wynikiem. Dla chłopca w 
wieku 11 lat powrót do domu 
po takiej porażce to naprawdę 
ciężkie przeżycie – tłumaczył 
na łamach dziennika „Marca” 
przedstawiciel sekcji dziecię-
cej klubu Pablo Alcaide. 

Prawnik zwolnionego 
szkoleniowca zapewnił, że nie 
miał on intencji upokorze-
nia przeciwników. Trener CD 
Serranos powiedział nawet 

zawodnikom Benicalap, żeby 
zostali z tyłu i bardziej skupili 
się na obronie, ale rywale nie 
posłuchali tej rady. 

– Jak powinien zachować 
się trener? Są sposoby, żeby 
spowolnić tempo spotkania. 
Mógł poprosić na przykład, 
żeby jego podopieczni wymie-
nili 15 czy 16 podań zanim 
oddadzą strzał na bramkę, al-
bo żeby kopali słabszą nogą - 
sugerował Alcaide.               



KURIER WILEŃSKI • Wtorek, 20 czerwca 2017 r.10 KULTURA

Wieczór pamięci Gabriela Jana Mincewicza

Nagle, niespodziewanie 
dowiedzieliśmy się o 
zawale serca. Nie wy-

trzymało tempa, w jakim żył 
ten Człowiek. Jego aktywno-
ści, najprawdopodobniej, nie 
mogło zmieścić jedno ludzkie 
życie. Tak był pracowity, tak 
utalentowany i tak skromny.

Jakże do Niego pasują 
słowa świętego Jana Pawła 
II przytoczone na wstępie 
uroczystości: „Człowiek jest 
wielki nie przez to, co posia-
da, lecz przez to, kim jest; nie 
przez to, co ma, lecz przez to, 
czym dzieli się z innymi”.

Pedagog, kompozytor, 
muzykolog. Poeta i autor 
książek, założyciel kółek re-
ligijnych „Promień”, „Świt”, 
zespołów artystycznych „Or-
lęta”, „Stokrotki”, „Jutrzenka” 
„Wileńszczyzna”. 

„Wszyscy, których los ze-
tknął z tym Człowiekiem, chce-
my oddać Mu hołd, chcemy 
odtworzyć atmosferę, kiedy 
Mistrz tworzył” – powiedziała 
konferansjerka tego wieczoru, 
Czesława Szablińska.

Były więc utwory nasze 
wileńskie, dziś znane, ale tak-
że wyszperane kiedyś przez 
Gabriela Jana Micewicza 
podczas regularnych wypraw 
folklorystycznych, kiedy 
to Mistrz wraz z uczniami, 
członkami zespołów, jeżdżąc 
po wsiach, nagrywał melodie i 
zapisywał słowa utworów. 

Na podstawie zebranego 
materiału powstały widowi-
ska: „Zaloty”, „Wesele wi-
leńskie”, „Noc Świętojańska 
na Wileńszczyźnie”, „Kaziuki 
Wileńskie”, „Wieczorynka w 
Skrobuciszkach”. 

Tak też powstały książki 
doktora poświęcone folklo-
rowi Wileńszczyzny („Pieśni 
Wileńszczyzny”, „Nasze pie-
śni”).

Połączony tego wieczo-
ru chór, którym dyrygowała 
Wioleta Leonowicz, wykony-

wał pięknie pieśni jedną po 
drugiej. Niemal każdy utwór 
był bliski naszym sercom, a 
większość z nich była autor-
stwa Gabriela Jana Mince-
wicza.

Zebrani mogli też usłyszeć 
zarejestrowaną recytację Jana 
Mincewicza utworu „Do Mat-
ki Miłosierdzia”, którą darzył 
szczególną miłością. Na ekra-
nie ożył jego śpiew solowy 
podczas zainicjowanego przez 
niego festiwalu „Kwiaty Polski”.

Doskonale zaprezentowa-
ła się także grupa taneczna.

Postać Mincewicza ko-
jarzona jest z folklorem wi-
leńskim, który wszedł do re-

pertuaru wielu zespołów. To 
właśnie ten folklor, jak powie-
dział w jednym z odtworzonych 
na ekranie wywiadów, był też 
motywacją do założenia zespołu, 
który nosi nazwę „Wileńszczy-
zna” i w ciągu 35 lat istnienia 
zdobył rozgłos dosłownie w ca-
łym świecie.

Opisać wieczór nie spo-
sób. Przeplatały się tu wywia-
dy, materiały z życia kółek 
religijnych, z wypraw nad mo-
rze, z prób i koncertów.

Przypomniano również 
aktywność polityczną dr Ga-
briela Jana Mincewicza. Dzia-
łalność tę rozpoczął w roku 
1992 r., uzyskując mandat 

posła na Sejm Litwy z ogól-
nokrajowej listy Związku Po-
laków na Litwie. 

W 1996 r. i 2000 r. po-
nownie był wybierany do par-
lamentu jako przedstawiciel 
Akcji Wyborczej Polaków na 
Litwie. 

Ożyła postać Jana Mincewi-
cza jako wielkiego patrioty zie-
mi wileńskiej, dla którego waż-
ne było wszystko, co łączy się 
z wiarą, tradycją, zachowaniem 
polskości na tych terenach. 

Jak zaznaczyli organizato-
rzy, ideą wieczoru, było to, 
aby „pan Jan był ze wszyst-
kimi”. To im się w zupełności 
udało. Nie było przemówień, 
nie było referatów. Były ma-
teriały archiwalne, dokumen-
talne, udostępnione przez ro-
dzinę i portale medialne, były 
zdjęcia, no i najważniejsze, 
była muzyka i piękne słowa 
do tak patriotycznych Jego 
utworów.

Ukoronowaniem wieczoru 
była oczywiście Jego piosenka, 
która stała się hymnem wszyst-
kich bodaj Polaków, „Wileńsz-
czyzny drogi kraj”, śpiewana 
przez wszystkich, którzy tego 
dnia stanęli na scenie oraz przez 
publiczność.

Helena Gładkowska 
Fot. zw.lt

W niedzielne popołudnie sala Domu Kultury Polskiej w Wilnie wypełniona była po brzegi. Odbył 
się tu wieczór pamięci dr Gabriela Jana Mincewicza, który przed pół rokiem odszedł do Pana. 

Postać Mincewicza kojarzona jest z folklorem wileńskim, który 
wszedł do repertuaru wielu zespołów

Połączony tego wieczoru chór, którym dyrygowała Wioleta Leonowicz, wykonywał pięknie pieśni 
jedną po drugiej
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Stronę przygotowała
Justyna Giedrojć

KURTYNADzwonnica katedralna – atrakcyjny 
zabytek w samym sercu Wilna Chór z Krakowa 

wystąpi w Wilnie

W piątek, 30 czerwca, o 
godz. 18 w ramach spotkań 
krakowsko-wileńskich na 
scenie kościoła pw. św. Kata-
rzyny w Wilnie (Vilniaus g. 
30) wystąpi krakowski chór 
kameralny „Capella Craco-
viensis“.

„Capella Cracoviensis” 
jest nowoczesną orkiestrą 
i zespołem chóralnym. Ze-
spół wykonuje repertuar od 
manierystycznych madry-
gałów Gesualda po pieśni 
kurpiowskie Karola Szyma-
nowskiego.

Koncerty letnie 
w Jaszunach

2 lipca, w niedzielę, o 
godz. 15.00 Centrum Kultury 
Samorządu Rejonu Solecz-
nickiego i Litewska Filhar-
monia Narodowa zaprasza-
ją do Pałacu Balińskich  na 
koncert „Świąteczne trąbki“. 
Wystąpi Państwowa Orkie-
stra Instrumentów Dętych 
„Trimitas”.  Koncerty Letnie 
„Muzyka w Pałacu Baliń-
skich w Jaszunach” potrwają 
do 13 sierpnia. 

Wstęp wolny.

Konkurs Piosenki 
do słów Osieckiej

Wileński Oddział Miejski 
ZPL po raz drugi organizuje 
na Litwie Konkurs Piosenki 
do słów Agnieszki Osieckiej. 
Organizatorzy zapraszają 
wszystkich miłośników śpie-
wania do wzięcia udziału w 
konkursie. Więcej informacji 
pod nr tel: +370 5 2 331 056.

Bez białej strzelistej 
wieży w samym sercu 
miasta trudno wyobra-

zić plac Katedralny. Z dzwon-
nicy katedralnej roztacza się 
jeden z najpiękniejszych wi-
doków na starówkę, śródmie-
ście i otaczające miasto zie-
lone wzgórza. Aby podziwiać 
widoki trzeba krętymi schod-
kami wejść prawie na sam 
szczyt dzwonnicy. 

Dzwonnica katedralna 
kilkakrotnie była przebudo-
wywana. Najstarsze mury po-
chodzą z XIV wieku. Obecny 
wygląd uzyskała na początku 
XIX wieku. Na górnym po-
ziomie dzwonnicy umieszczo-
ny jest zegar i cztery cyferbla-
ty z brązu. Wskazówki, cyfry 
i obwody tarcz są pozłacane. 
XVII-wieczny zegar ma w 
swoich tarczach tylko wska-
zówki godzinowe, kwadranse 
zaś wybijają dzwony. 

Przez wiele lat opiekunem 
tego zegara był słynny zegar-
mistrz wileński Rajmund Pod-
mostko. Nad zegarem dach w 
kształcie hełmu z ostrą szpicą 
i krzyżem. Niedługo po zwró-
ceniu Katedry Wileńskiej 
wiernym (5 lutego 1989 roku) 
nad dzwonnicą odtworzono 
2,8 metrowy krzyż.

W czasach sowieckich w 
parterowej części dzwonnicy 
było biuro turystyczne „In-
turist”. 

W 1965 roku dzwonnica 
była remontowana, zainsta-
lowano ogrzewanie. W latach 
90-tych była tu siedziba or-
ganizacji dobroczynnej „Ca-
ritas”.

Następnie prowadzone by-
ły prace restauratorsko-kon-
serwatorskie. Dzięki środkom 
unijnym dzwonnica została od-
restaurowana. Koszty wyniosły 
około 300 tys. euro. 

Budynek ma wysokość 52 
metrów, razem z krzyżem  – 
57 metrów. 

Pierwsze dzwony zostały 

w nim umieszczone w XVII 
wieku, najnowsze - już w XXI 
wieku. 

Każdy z nich ma swoje 
imię. Są więc dzwony, którym 
nadano imiona patronów Li-
twy i Polski - św. Kazimierza 
i św. Stanisława, św. Heleny, 
św. Anny, bł. Jerzego Matu-
lewicza. 

Największy dzwon – św. 
Joachima (dar arcybiskupa 
Kolonii Joachima Meisnera)  
– waży 2 595 kilogramów, naj-
mniejszy zaś 464 kilogramów. 

Ostatniego dnia czerwca 
1915 roku władze carskie wy-
dały rozkaz o zdjęciu i tym-
czasowym zarekwirowaniu 
dzwonów Katedry Wileńskiej. 

Administrator diecezji wileń-
skiej ksiądz Kazimierz Michal-
kiewicz próbował wymóc cofnię-
cie rozkazów. Wysłał telegram 
do głównego dowódcy armii 
rosyjskiej cara Nikołaja Nikoła-
jewicza z prośbą o pozostawie-
nie dzwonów w kościołach kato-
lickich. Niestety to nie pomogło. 
21 sierpnia 1915 r. przystąpiono 
do zdjęcia dzwonów.

Sporządzono wówczas ofi-
cjalny akt w którym okre-
ślono wartość i dokładne ce-
chy czterech dzwonów. Jak 
wynika z zachowanych do-
kumentów wszystkie dzwony 
były wykonane w ludwisarni 
wileńskiej, stąd dotychczas 

mamy ulicę Lejyklos ( Lu-
dwisarską).

Wtedy to z czterdziestu wi-
leńskich kościołów wywieziono 
dzwony.

Aż do zakończenia pierw-
szej wojny światowej wszyst-
kie dzwony kościelne mil-
czały. Część wywieziono do 
Rosji, inne uszkodzono.

Jak pisał ówczesny „Kurier 
Wileński” (z dnia 15 sierpnia 
1915 r.) , władze carskie oba-
wiały się zajęcia Wilna przez 
wroga, który „wyrabiając z 
tych dzwonów pociski, będzie 
mógł zabijać naszych synów, 
braci i innych krewnych”.

Obecnie w dzwonnicy są 
organizowane wycieczki do 
podziemi katedralnych oraz mu-
zeum sztuki sakralnej w kościele 
pw. św. Michała, programy edu-
kacyjne. Dzięki zainstalowanym 
kamerom można odbyć wirtual-
ny spacer po starówce.

W okresie letnim dzwonni-
ca katedralna będzie otwarta w 
dni pracy i soboty od 10.00 do 
19.00. Kasy czynne są do godz. 
17.30. W niedziele oraz dni świą-
teczne dzwonnica jest zamknię-
ta dla zwiedzających. 

Bilet wstępu kosztuje 4,5 
euro, ulgowy  – 2,5 litów.

Codziennie o godz. 17.00 
można posłuchać bicia dzwo-
nów.

Justyna Giedrojć

Z dzwonnicy roztacza się jeden z najpiękniejszych widoków na 
starówkę          Fot. Marian Paluszkiewicz



Wspaniała rzecz! Pogoda dopisuje i hu-
mor, mam nadzieję, też! Dzisiaj apelu-
ję to tych z Was, którym ro-
dzice zafundowali obóz, 
czyli wyjazd z rówieśni-
kami bez rodziców, ale 
z opiekunami. 

Fajna rzecz. Każdy, przynaj-
mniej raz w życiu, powinien 
skorzystać z takiego wyjaz-
du. Dzisiaj, z perspektywy 
czasu, kiedy wspominam 
swój wyjazd na obóz
w Kłajpedzie, to mogę 

tylko się na siebie gniewać, po-
nieważ strasznie tęskniłam za 

przyjaciółmi i ominęło mnie 
wiele wspaniałości i przygód, 

bo nie umiałam nimi się 
cieszyć. Ależ ja byłam 

głupia! Nie popełniajcie 
moich błędów, niczego 

się nie bójcie i korzystaj-
cie pełną parą z każdej 

możliwości wyjazdu do-
kądkolwiek. Tam, gdzie 

nas jeszcze nie było, 
albo byliśmy rok temu, 

wszystko jest ciekawsze, 
bo nieznane i warte poznania. 
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Wyjazd na wakacje: jak się przygotować?

W końcu doczekaliście się wakacji! 

Spakujcie się dobrze! 
Do wyjazdu pozostało 

niewiele czasu? Czy wiecie, 
co trzeba ze sobą zabrać? W 
co się spakować? Nie cze-
kajcie, aż zrobią to rodzice. 
Warto im zakomunikować, 
że jesteście, może nie tyle, co 
dorośli, ale odpowiedzialni i 
mogą być za Was absolutnie 
spokojni! 

Jak się pakować? 
Zasada I – najlepiej spa-

kujcie się samodzielnie, tak, 
abyście później wiedzieli, 
gdzie, czego szukać. 

Zasada II – rzeczy wkła-
dajcie do woreczków folio-

wych (na wypadek, gdyby 
plecak lub torba przemokły). 
Woreczki te można będzie 
później wykorzystać do 
chowania brudnej bielizny i 
odzieży. 

Zasada III – pakujcie się 
tak, aby rzeczy były pose-
gregowane według jakiegoś 
klucza (np. bielizna i ręczniki 
razem, buty w oddzielnej kie-
szeni plecaka). Dzięki temu 
wyjęcie potrzebnych na daną 
chwilę rzeczy będzie Wam 
szło sprawniej. 

W co się pakować? 
To zależy, na jaki obóz 

wybieracie się. Na obozie har-
cerskim najlepszy jest plecak. 
Na obóz jeździecki, pływacki 
czy językowy możecie zabrać 
plecak lub torbę podróżną. 
Natomiast na rejs żeglarski 
odpowiednia jest tylko mięk-
ka torba podróżna. 

Ważna sprawa 
Przed wyjazdem na obóz 

dobrze jest oznaczyć ubrania 
swoimi inicjałami. 

Dzięki temu uniknie się 
nieprzyjemnych sytuacji, w 
których trzeba rozstrzygać, 
które ubrania do kogo na-
leżą. 

Nie zapomnijcie o: 
• lekarstwach, jeśli je uży-
wacie; 
• aparacie ortodontycznym, 
jeśli go nosicie; 
• numerach telefonów do 
Waszych rodziców, bliskich;
• gitarze lub innym instru-
mencie muzycznym, na któ-
rym gracie i który możecie 
zabrać na obóz. 

 Komórka – brać czy nie? 
O tym musicie zdecydować 
sami. Pamiętajcie jednak, że: 
• są takie obozy, na które 
nie wolno zabierać telefonów 
komórkowych; 
• telefon można zgubić lub 
uszkodzić, a tego byśmy nie 
chcieli; 

Zapiski lUZaka. 
alE JaZda! 

aUToRsTWa liNColNa pEiRCE’a

Natan po prostu rządzi w 
swoim zastępie harcerskim! 
Ups, pomyłka, rządził, do-
póki nie dołączył do niego 
Artur, czyli Pan Doskonały. 
Teraz dopiero zaczyna się 
ostra rywalizacja! Czy Natan 
sprzeda najwięcej plakatów 
i zdobędzie nagrodę głów-
ną? Czy wreszcie uda mu się 
przyćmić Artura? Uwaga, fa-
ni „Dziennika cwaniaczka”! 
Oto Natan, samozwańczy 
geniusz, który bez wątpienia 
NIE JEST ulubieńcem na-
uczycieli!
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Test: Czy umiecie dochować tajemnicy?

Rozwiąż krzyżówkę, a dowiesz się, 
jak miał na imę kangur, 

którego spotkali Bolek i Lolek

1. Kupiliście bilet loteryjny i wygra-
liście. Mówicie o tym wszystkim? 

A. Tak, ale tylko rodzinie i przyja-
ciołom.
B. Po co? Nie mówię nikomu.
C. Chwalę się dosłownie wszystkim!

2. Wynaleźliście eliksir wiecznej 
młodości! Co z nim zrobicie? 

A. Zdradzam tylko potrzebującym.
B. Zachowuję go dla siebie i prze-
myślam możliwe wyjścia, związane z 
jego posiadaniem.
C. Sprzedaję wszystkim za grubą 
kasę!
3. Wasza przyjaciółka powierza 
Wam największy swój sekret. 

B. Cieszę się zaufaniem i nikomu nic 
nie mówię.
C. Opowiadam wszystkim w szkole. 
Przecież to nic strasznego.
A. Mówię innym przyjaciółkom. 
One mogą wiedzieć.

4. Spełnią się wasze marzenia, jeżeli 
nikomu nic nie powiecie. 

A. Po kryjomu mówię mamie. W 
końcu ona nie wygada.
B. Milczę jak grób.
C. Opowiadam koleżankom, aby mi 
zazdrościły.

5. Ktoś oferuje Wam dużo pieniędzy 
za wyjawienie pewnej tajemnicy. 

A. Jestem odpowiedzialna i nie daję 
się pokusie.
B. Zależy od tajemnicy!
C. Oczywiście kasa jest ważna i od 
razu mówię o sekrecie.
6. W rzeczach mamy znajdujecie 
miłosne listy bez nadawcy. 

A. Robię jej awanturę. No i oczywi-
ście mówię ojcu!
B. Rozmawiam z nią o tym spokoj-
nie.
C. Opowiadam o tym wszystkim, 
chcąc znaleźć nadawcę listów.

7. Zdarzyło Wam się kogoś wsypać, 
przez nieuwagę? 

A. Niestety tak... Strasznie mi głupio.
C. Nie pamiętam. Czy to takie waż-
ne?
B. Nigdy! Umiem trzymać język za 
zębami!

Każda odpowiedź „A” to 2 punkty, 
„B” – 3 punkty, „C” – 1 punkt. Teraz 
zsumujcie je. 

Jeżeli Wasz wynik to: 

0-10 punktów – w ogóle nie po-
traficie trzymać języka za zębami. 
Tajemnice lepiej trzymać od Was 
z daleka, bo zaraz pół miasta bę-
dzie o nich wiedziało. 

Może lepiej się zmienić, bo 
kiedyś przypadkiem ktoś wyjawi 
Wasz sekret i na pewno nie będzie 
to miłe. Nic Was nie obchodzą 
uczucia innych, ich sekrety wy-
pływają z Waszych ust jak przepis 
na szarlotkę.

11-22 punktów – doskonale wie-
cie, kiedy należy dochować tajem-
nicy, a kiedy można ją przekazać 
zaufanej osobie. Jeśli już komuś 
czyjś sekret podajecie dalej, to 
tylko po to, aby się poradzić i roz-
wiązać problem.

23-27 punktów – choćby się wali-
ło i paliło się nie puszczacie pary 
z ust. Robicie to albo dlatego, bo 
uważacie, że sekret jest sekretem i 
nie należy go wyjawiać lub często 
dlatego, aby czerpać korzyści z 
posiadanej wiedzy.

    ALE DOWCIP! 

Zapłakany Mądrala 
wraca zapłakany ze 
szkoły do domu. 
– Co się stało? – pyta 
zaniepokojona mama. 
– Spóźniłem się do 
szkoły i dla mnie zo-
stało najgorsze świa-
dectwo!

              ***
– Jak brzmi liczba 
mnoga od rzeczowni-
ka „niedziela”?
– Wakacje, proszę 
pani!
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Samoloty i... kołduny

Rzecz w tym, że podczas 
pikniku lotniczego może 
być nawet 40 tysięcy wi-

dzów i warto im uświadomić nie 
tylko ważność obrony polskiego 
i europejskiego nieba, ale także 
specyfikę smaku prawdziwych, 
przygotowanych według starych 
receptur, kołdunów litewskich. 

Taką właśnie mają właściwą 
nazwę pierogi z mięsem bara-
nim. O tym wszystkim będziemy 
mówić na pikniku.

Każdy widz będzie mógł 
popróbować kołdunów i oddać 
swój głos na oznakowany nu-
merem kociołek. Nie zdradzimy, 
które państwo kryje się pod ja-
kim numerem. To będzie mecz i 
walka o prestiż. 

W jednym kotle będą piero-
gi litewskie, w drugim też litew-
skie, ale lepione przez zespół 
reprezentujący Polskę. Chętni 
do takiej walki i degustacji bę-
dą mogli nabyć talon i wrzucić 
go do odpowiedniej skrzynki 
oznaczonej numerem jeden lub 

dwa, potem wyłonimy zwycięzcę.
Każdy kołdun kosztować bę-

dzie symboliczną złotówkę, ale 
jeżeli ktoś będzie chciał „dać” 
więcej, to nic nie stanie mu na 
przeszkodzie.

„Wszystkie te datki prze-
znaczymy na wileńskie hospi-
cjum prowadzone przez siostrę 
Michaelę Rak. Wiem, że to nie 
będzie zawrotna kwota, ale każ-
dy grosz jest potrzebny tej pla-
cówce” – mówi starosta powiatu 
świdwińskiego, Mirosław Majka.

Świdwińską imprezę odwie-
dzą także Piłsudczycy z Kartuz, 
w mundurach organizacyjnych 
Związku Piłsudczyków RP. Nie-
gdysiejsze mundury u starszych 
uczestników pikniku spowodują 
zapewne patriotyczne wzrusze-
nie. Tak się właśnie splata histo-
ria z rzeczywistością.

Na pikniku lotniczym bę-
dziemy obserwować pokazy 
dynamiczne samolotów Mig 29, 
F-16, SU 22 i innych. 

Sporo emocji dostarczy tak-

że prezentacja statyczna i prze-
loty (odpłatne śmigłowcami), 
koncerty zespołów artystycz-
nych.

Dowództwo 21 Bazy Lotnic-
twa Taktycznego nie ukrywa, że 
z sympatią przyjęło naszą propo-
zycję festiwalu kołdunów, wszak 
od czasu do czasu to właśnie 
samoloty z tej jednostki dyżu-
rują nad spokojem nieba Litwy, 
Łotwy i Estonii.

Wyniki festiwalu kołdunów 
ogłoszą konsul RL w Szczeci-
nie, Wiesław Wierzchoś i starosta 
świdwiński.

Ze Świdwina będziemy 
prowadzić relację na żywo na 
antenie „Radia Znad Wilii”, a 
na początku lipca Czytelni-
kom przekażemy szerszą rela-
cję na łamach naszego dzien-
nika.

Krzysztof Subocz

W Świdwinie, na Pomorzu Środkowym, tradycyjnie, jak od lat, w sobotę 1 lipca rozpocznie się 
piknik lotniczy, a „Kurier Wileński” wspólnie z warszawską firmą HENAL włącza się do tej im-
prezy z ...festiwalem, a raczej „meczem” na kołduny. 

Na pikniku lotniczym będziemy obserwować pokazy dynamiczne sa-
molotów Mig 29, F-16, SU 22 i innych                                                     Fot. autor
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FOTODOWCIP

Po obiedzie zjedzonym w ekskluzywnej restauracji małżeń-
stwo wsiadło do samochodu i odjechało. Po 30 kilometrach 
żona mówi do męża: 
— Zawracamy, zostawiłam torebkę. 
Mąż wyzywa ją od najgorszych, ale w końcu zawraca. Kiedy 
docierają na miejsce i żona wysiada z samochodu, mąż woła: 
— Weź przy okazji moją czapkę. 

***
Jasiu mówi do ojca:
— Tato, masz dzisiaj takie małe zebranie rodziców w szkole.
— Co masz na myśli, mówiąc „małe”?
— No, ja, ty, wychowawczyni i dyrektor... 

***
Mama gotuje obiad, a tu nagle do kuchni wpada Jasiu i za-
czyna marudzić:
— Mamo, kup psa...
— Nie przeszkadzaj, nie kupię!
— No, proszę, kup!
— Nie, nie chcę! Idź na podwórko i tam komuś sprzedaj. 

***
Żona siedzi w kuchni i czyści ryby. Pierwszą, piątą, dziesiątą, 
piętnastą... Przy dwudziestej nie wytrzymuje i wrzeszczy do 
męża:
— Cholera, Franek, proszę cię, jak jesteś na rybach to pij wódkę! 

***
W czasie mszy facet szeptem pyta osoby obok:
— Jakie tu jest hasło do wi-fi?
— Jezu Chryste, człowieku!
— Ze spacjami czy podkreśleniem? 

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI Z 16 CZERWCA
Poziomo:  Inka, Afro, Allen, Opis, Gapa, Anatoli, Prima, Fan, 

Klasa, Grass, Wiarus, Wici, Mont, Fiolka, Kart, Klan.
Pionowo:  Napar, Ruina, Klinika, Balsam, Swift, Taksi, Man-

go, Amok, Alfa, Roll, Piastunka, Dodajnia, Stan.
Hasło:  Sesja naukowa

Ułożył Roman Głowacki

UŚMIECHNIJ SIĘ

KALENDARIUM
Wtorek (20.VI) jest 171 
dniem roku. 
Do końca roku pozostało 194 
dni. 
Wschód Słońca — 4.42. Za-
chód — 21.59. 
Długość dnia — 17 godz. 17 
min. 
Księżyc — III kwadra.

Światowy Dzień Uchodźcy

1837 — 18-letnia księżnicz-
ka Wiktoria została korono-
wana w opactwie Westmin-
ster w Londynie na królową 
Wielkiej Brytanii; jej rządy 

przeszły do historii pod na-
zwą ery wiktoriańskiej. 
1917 — urodził się Igor Śmia-
łowski (zm. 2006), aktor pol-
ski; studiował na Wydziale 
Sztuk Pięknych USB, debiu-
tował w 1940 r. w Wileńskim 
Kabarecie Ksantypa, był ści-
śle powiązany z AK; w 1945 
r. wyjechał do Polski. 
1982 — zmarł generał dywi-
zji Zygmunt Bohusz-Szyszko 
(ur. 1893), uczestnik bitwy 
pod Monte Cassino; w1938 r. 
dowodził piechotą dywizyjną 
w I Dywizji Polskich Legio-
nów w Wilnie. 
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6.00 Hymn Republiki 
 Litewskiej.
6.05  Dzień dobry, Litwo.
9.10  S. “Komisarz Reks”.
10.00 S. “Siostry”.
11.00 Narodowa Służba 
 Poszukiwawcza.
11.50 S. dok.
12.40 Telegra TV.
13.10 Spytajcie lekarza.
14.00 Wiadomości
14.15 Dzień dobry, 
 Litwo.
16.00 Wiadomości.
16.30 S. “Siostry”.
17.30 Wiadomości.
17.55 Spytajcie lekarza.
19.30 Emigranci.
20.25 Loteria “Keno 
 Loto”.
20.30 Panorama.
21.05 W centrum uwagi.
21.29 Loteria “Jega”.
21.30 Program rozmów.
22.25 Wiadomości 
 w skrócie
22.30 Detektywi historii.
23.20 Wiadomości 
 w skrócie.
23.25 S. “Rezystenci”.
0.20 Styl.
1.00 Wiadomości 
 radia LRT.
1.05 S. “Komisarz Reks”.

6.35  Program.
6.40  S. anim.
7.55  S. “Walker, strażnik
  Teksasu”.
9.50 24 godziny
10.35 Jest jak jest.
11.35 24 godziny.
12.35 O stylu życia.
13.30 S. “Wieczna 
 miłość”.
15.30 S. “Dwa serca”.
16.30 Dobry wieczór, 
 Litwo.
17.35 24 godziny.
18.30 Wiadomości.
19.30 KK2. Infoshow.
20.00 S. “Wszyscy 
 mężczyźni - 
 świnie...2”
20.30 O stylu życia.
21.30 Wiadomości.
22.15 “Nieznany” 
 dramat krym.
0.00 S. “Zakładnicy”.
0.55 S. “Poruszający się  

 obiekt”.
1.50 S. “Bezwstydnik”.

6.00   Hymn Republiki  
 Litewskiej.
6.05  Wieczór muzyki  
 jazzowej.
7.05  Spytajcie lekarza.
7.55  S. anim.
8.50  S. “Akademia 
 tańca 1”.
9.15   Dzień dobry, Litwo.
12.00 DW wiadomości 
 w jęz. ros.
12.10 Film dok.
13.10 S. “Raj na Litwie”.
14.30 Drzwi się
  otwierają.
14.45 S. dok.
15.35 S. “Akademia  
 tańca 1”.
16.05 S. dok.
16.30 Dzień dobry,  
 Litwo.
18.00 Misja. Vilnija.
18.30 Wielkim planem.
19.00 S. dok.
19.30 S. “Czas honoru”.
20.20 Po tamtej stronie  
 tu i teraz.
21.10 S. dok.
22.00 “Wilk z Wall  
 Street” dramat 
 krym.
0.55  DW wiadomości 
 w jęz. ros.
1.05  Teraz na świecie.
1.40  S. “Czas honoru”.

6.10  Telesklep.
6.25  S. anim
7.55  S. “Rezydenci”.
8.25  S. “Sygnał 
 świetlny”.
8.55 S. “W wirze
  miłości”.
10.00 Pomoc TV.
12.00 S. “Tatusiowe 
 córeczki”.
13.00 S. anim.
15.00 S. “Poobiecana”.
15.30 S. “Pokochać 
 znów”.
16.30 Pomoc TV.
18.30 Wiadomości.
19.30 S. “Rezydenci”.
20.00 S. “Tatusiowe 
 córeczki”.
21.00 S. “Sygnał 
 świetlny”.
21.30 Wiadomości 

 wieczorne.
22.30 S. “Hooten & the  
 Lady”.
23.30 S. “24 godziny.  
 Spadek”.
0.35  S. “Kości”.
1.30  S. S. “Imperium”.
2.20  S. “Amerykanie”.

6.40  S. “Jake, Grubas i  
 pies”.
7.35  S. “Diagnoza - 
 morderstwo”.
8.35  S. “Taka robota II”.
9.30  S. “Pajęczyna IX”.
10.30 S. “Powrót   
 Muchtara-2”.
11.30 S. “Sprawdzenie  
 prokuratorów”.
12.45 S. “Powrót   
 Muchtara-2”.
13.50 S. “Diagnoza -  
 morderstwo”.
14.50 S. “Taka robota II”.
15.45 S. “Sprawdzenie  
 prokuratorów”.
16.55 S. “Powrót   
 Muchtara-2”.
18.00 Dzień info.
18.30 S. “Swój człowiek”.
19.30 S. “Pajęczyna IX”.
20.30 Straż graniczna.
21.00 “Aeroplan 2”  
 komedia romant.
22.45 “Płonący człowiek”  
 thriller akcji.
1.35  S. “Żywi umarli”.
2.25  S. “Jake, Grubas i  
 pies”.

6.10  Program.
6.14  Telesklep.
6.30  S. dok.   
 “Mikroświat”.
7.10  Program kulinarny.
7.15  Naga prawda. 
9.15  Program kulinarny.
9.20  S. “Nie wyrzekaj  
 się”.
10.25 S. “Albańczyk”.
11.30 S. “Leningrad.  
 Powojenne ulice”.
12.35 S. “Łowcy 
 diamentów”.
13.35 S. “Tajemnice 
 Murdocha”.
14.40 Telesklep.
14.55 S. “Albańczyk”.
16.00 Reporter.
16.50 S. “Melodia losu”.
18.00 Reporter.

18.40 Program rozmów  
 aktualnych.
18.50 Program 
 kulinarny.
18.55 S. “Łowcy 
 diamentów”.
20.00 Reporter.
20.30 Muzyczne show.
22.30 Reporter.
23.15 Program rozmów  
 aktualnych.
23.40 Program 
 kulinarny.
23.45 S. “Melodia losu”.
0.45 S. “Długa podróż do  
 domu”.
1.50  Reporter.

6.45  Telesklep.
7.00  S. “Młody 
 wilkołak”.
8.00  S. “Navy NCIS”.
9.00  Twój wychowanek.
9.30  S. “:CSI: Miami”.
10.30 S. “Grinder”.
11.30 S. “Kości”.
12.30 S. “Ślad”.
13.30 S. “Univer. Nowy  
 wspólnik”.
14.30 Telesklep.
15.00 S. “Navy NCIS”.
16.00 S. “Kości”.
17.00 S. “Cobra 11”.
18.00 S. “CSI: Miami”.
19.00 S. “Ślad”.
20.00 S. “Univer. Nowy  
 wspólnik”.
21.00. S. “Rezydenci”.
22.00 “Piraci z   
 Karaibów. 
 Skrzynia
  umarlaka” przygod.
1.10  S. “House M. D.”.
2.00  S. “Salem”.

6.20  Telesklep.
6.50  “Doktor Oz”.
7.50  S. “Ślepa”.
8.50  Realna
  dokumentalistyka.
9.25 Bądź moją miłością!
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. “Światło mego 
 życia”.
17.55 S. “Serduszko  

 moje”.
19.00 S. “CSI: NY”.
20.00 S. “Oddział 
 ciężkich 
 przestępstw”.
21.00 S. “Zabójstwa w  
 Midsomer XVIII”.
22.55 S. “Bez winy  
 winna”.
1.05  S. “Niania”.
2.00  S. “Policja i Co”.

6.20  Telezakupy.
6.55  S. “Dr Quinn”.
7.55  Natura w Jedynce.
9.00  Wiadomości.
9.15  Kwadrans 
 polityczny.
9.40  S. “Elif”.
10.35 S. “Wspaniałe 
 stulecie”.
11.35 S. “Dr Quinn”.
12.30 Obserwator.
13.00 Wiadomości.
13.10 Agrobiznes.
13.35 Agropogoda.
13.35 To się opłaca.
13.55 Natura w Jedynce.
15.00 S. “Elif”.
16.00 Wiadomości.
16.20 Magazyn 
 kulinarny.
17.05 S. “Złote serce”.
17.50 Jak to działa?
18.00 Teleexpress.
18.30 S. “Komisariat”.
18.55 Jaka to melodia?
19.40 S. “Zraniona 
 miłość”.
20.30 Wiadomości.
21.30 S. “Rozdarte  
 serca”.
23.10 S. “El Principe -  
 dzielnica zła”.
00.05 Film dok.
1.00  S. “Wichry wojny”.

8.00  Teledyski.
8.20  Afisz kulturalny.
8.50  Studio Kultura.
9.00  Informacje 
 kulturalne.
9.20  Chuligan Literacki.
9.50  Dwa Teatry - 
 Sopot 2017.
10.10 Którędy po sztukę.
10.25 “Dama Pikowa” 
 film TVP.
11.00 “Chłopiec na 
 galopującym 
 koniu” film obycz.
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12.30 S. “Doktor Ewa”.
14.05 100 pytań do...
14.55 Film dok.
16.15 “Ucieczka z kina 
 “Wolność” 
 film obycz.
17.55 Informacje 
 kulturalne.
18.20 “Chłopiec na 
 galopującym 
 koniu” film obycz.
19.45 Portrety.
20.40 Studio Kultura.
21.00 Dwa Teatry - 
 Sopot 2017.
21.20 “Delicatessen” 
 czarna komedia.
23.05 Chuligan Literacki.
23.40 “Biały Bóg” 
 dramat.

7.05  Rodzina sama 
 w domu.
7.55  Zakochaj się w 
 Polsce.
8.30  W Krainie Baśni.
9.00  Pytanie na 
 śniadanie. 
12.05 Polonia 24.
12.25 Rozmowa Polonii.
12.40 Halo Polonia.
13.25 Krótka historia.
13.35 Wiadomości.
13.50 S. “Barwy
  szczęścia”.
14.25 S. “Noce i dnie”.
15.20 Film dok.
16.25 Wiadomości.
16.40 Smaki polskie.
16.55 S. “Kopciuszek”.
17.30 S. “Karino”.
18.00 Program
  dla dzieci.
18.20 Krótka historia.
18.30 Teleexpress.
18.55 Nawigator - z 
 morzem w tle.
19.20 Zasmakuj w 
 Sienkiewiczu.
19.55 S. “Barwy 
 szczęścia”.
20.25 Informacje 
 kulturalne.
20.45 Dobranocka.
21.00 Wiadomości. 
21.45 S. “Ojciec 
 Mateusz”.
22.45 Polonia 24.
23.05 Rozmowa Polonii.
23.20 Halo Polonia.
00.10 Reportaż.
00.40 Zasmakuj 
 w Sienkiewiczu.

7.00 S. “Mojżesz - 10  
 przykazań”.
8.00 “Kościół 24 h” 
 film dok.
8.55 “Świat w obrazach”.
9.00  Informacje dnia.
9.15  “Polski punkt  
 widzenia”.
9.35 Słowo Życia.
9.40  “Świadkowie”.
10.10 “Papież Polak do  
 rodaków”.
11.00 Informacje dnia.
11.15 “Jak my to widzimy  
 - z daleka widać  
 lepiej”.
11.45 “Tydzień z Ziemi  
 Świętej”.
12.05 “Mocni w wierze”. 
12.35 “Myśląc Ojczyzna”.
12.45 “Matki dzieci  
 niczyich” film dok.
13.00 Modlitwa “Anioł  
 Pański”.
13.03 Informacje dnia.
13.20 “Kraina Boga”  
 film fab.
14.55 Święty na każdy  
 dzień.
15.00 S. “Mojżesz - 10  
 przykazań”.
16.00 “Kościół 24 h”
  film dok.
16.50 Pytasz i wiesz.
17.00 Informacje dnia.
17.10 “Jestem mamą”.
17.30 “Kalejdoskop  
 Młodych”.
17.50 “Express   
 Studencki”.
18.00 S. dok. “Życie  
 monastyczne”.
18.30 “Okiem kamery”.
19.00 Modlitwa “Anioł  
 Pański”.
19.05 Informacje dnia.
19.15 Rozmowy 
 niedokończone.
20.25 Święty na każdy d 
 zień.
20.30 “Każdy maluch to  
 potrafi”.
21.00 Informacje dnia  
 (wydanie główne).
21.20 Modlitwa 
 różańcowa.
21.50 “Myśląc Ojczyzna”.
22.00 Apel Jasnogórski.
22.20 Informacje dnia.
22.40 “Polski punkt  
 widzenia”.

23.00 S. “Głos serca”.
00.25 “Błogosławiona  
 Juta. Kobieta 
 średniowiecza”  
 film dok.

 

6.00  “EURONEWS”.
6.25  Wiadomości.
6.30  Klub dziecięcy.
7.00  Dzień dobry.
9.00  Wiadomości.
9.25  Dzień dobry.
11.00 Żyj zdrowiej!
12.00 Wiadomości.
12.20 Smak.
12.55 S. “Swój, obcy syn”.
13.55 S. “Sufler”.
14.50 Wiadomości.
15.05 Razem 
 ze wszystkimi.
16.00 Modny wyrok.
17.00 Męskie. Żeńskie.
18.00 Pobierzmy się.
18.55 Niechaj mówią.
20.00 Czas.
20.35 Litewski “Czas”.
20.40 S. “Swój, obcy syn”.
21.40 Film Olivera   
 Stouna “Putin”.  
 Część II.
22.50 S. “Mażor 2”.
23.40 Wieczorowy   
 Urgant.
0.15  Nocne wiadomości.
0.30  “EURONEWS”.
0.55  “Lipcowy deszcz”  
 film fab.

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!
10.20 Smak.
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Wiadomości  
  sportowe.
11.10 Modny wyrok.
12.10 Oko w oko ze  
 wszystkimi
13.10 Męskie. Żeńskie.
14.15 Czas pokaże.
16.55 Pobierzmy się.
18.20 Odwrotne 
 odliczanie.
18.55 Dodatek - 
 powodzenie.
19.00 Niechaj mówią.
20.00 Czas.
21.05 S. “Mażor”.

23.00 Wieczorowy   
 Urgant.
23.45 Oko w oko ze  
 wszystkimi.
0.40 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. “Litejny”.
12.00 Sąd przysięgłych.
13.25 Niezwykły 
 przypadek.
14.00 “Miejsce 
 spotkania”.
16.30 S. “Mentowskie  
 wojny-7”.
18.25 “Niezwykły 
 przypadek”.
19.50 S. “Pięć minut  
 ciszy”.
21.50 S. “Morskie diabły.  
 Huragan-3”.
23.50 Przegląd dnia.
0.05  Pozniakow.
0.20 S. “Ogary-6”.
2.20 “Miejsce spotkania”.

5.00 “Przestrzeń dla  
 manewru” film fab.
6.30 S. “Życie Klima  
 Samgina”.
8.00 “Podróż do innego  
 miasta” film fab.
10.00 “Wyznanie 
 miłości” film fab. 
12.20 “Tańce na dachu”  
 film fab.
14.00 “Moskiewskie  
 niebo” film fab. 
15.30 “Listy umarłego  
 człowieka”
  film fab.
17.00 S. “Godzina 
 szczęścia”.
18.30 S. “Życie Klima  
 Samgina”.
20.00 “Wiejska historia”  
 film fab.
22.00 “Dzisiaj - Nowe  
 Miasteczko”
  film fab.
0.00 “Długa, długa
  sprawa” film fab.

6.20 “Schron” film fab. 
8.25 “Szybko wyjdę za  
 mąż” film fab. 
10.30 “Zimny front”  
 film fab. 
12.20 “W niebie nocne  
 wiedźmy” 
 film fab. 
14.00 “Dzień wyborów”  
 film fab.
16.25 “Spacer”
  film fab.
18.10 “Bumer” 
 film fab.
20.20 “On - smok” 
 film fab. 
22.35 “Schron” 
 film fab.
0.45 “Wyznaczona  
 droga” film fab.

6.10  Jak to zrobiono.
7.00  Gorączka złota.
7.50  Jak to działa.
8.15  Jak to zrobiono.
8.40  Polowanie
  na składziki 
 w Brytanii.
9.10 Wojny 
 o przechowalnie.  
 Kanada.
9.40 Wojny o bagaż.
10.05 Kierowcy 
 ciężarówek.
10.55 Przeżyć razem.
11.50 Szybcy 
 i hałaśliwi.
12.40 Sprzedawcy  
 samochodów.
13.35 Gorączka złota.
14.30 Wielkie budowy.
17.15 Jak to zrobiono.
17.40 Polowanie na  
 składziki w   
 Brytanii.
18.10 Wojny 
 o przechowalnie. 
 Kanada.
18.40 Wojny o bagaż.
19.05 Sprzedawcy  
 samochodów.
20.00 Jak to zrobiono.
20.30 Jak to działa?
21.00 Gorączka złota.
22.00 Legenda o 
 krokodylim złocie.
23.00 Eksperymenty 
Toda Sampsona.
0.00 Jeszcze wciąż  
 żywy.     

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

        

 



Gospodarz sprzedaje pod-
hodowane kurczaki na mięso 

Tel. 8 686 79 659

Sprzedam trocinowe bry-
kiety dębowe, brzozowe, gra-
nulat drzewny oraz białoru-
skie brykiety torfowe.

Tel. 8 600 59 339
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Praca w Niemczech, Luksemburgu 
i we Francji

(niemiecki lub francuski komunikatywny).
Poszukujemy kobiet do opieki nad osobami starszymi

 i prac domowych.

ZAROBKI DO 2 000 € BRUTTO.
Kontakt: CV na adres e-mail: avenir@pracaeu.pl

Tel. 0048 608 322 033

UADBB „INSURANCE BROKERS GROUP”
Zatrudni: asystenta pośrednika ubezpieczeniowego

Miejsce pracy: Vilnius, Gedimino pr. 32
Kontakt: personalas@ibg.lt,  tel. 8 652 31 713

UAB „GALVANTA”

Zatrudni: spawacza, szlifiarza, pracownika magazynu, 
pracownika linii automatycznej, ślusarza

Miejsce pracy: Nowa Wilejka
Kontakt: cv@galvanta.lt ; tel. 8 600 39 702

UAB „DALCA”
Zatrudni: stolarzy do produkcji mebli korpusowych

Miejsce pracy: Wilno, Žemaitės g. 21

Kontakt: albert@dalcia.lt, tel. 8 652 87 402

UAB „INVIKTUS”
Zatrudni: spawaczy, monterów systemów ogrzewania, 

ślusarzy, hydraulików
Miejsce pracy: rejon wileński, Wilno

Kontakt: info@inviktus.lt, tel. 8 659 01 328

UAB „ETANETAS”
Zatrudni: specjalistę do spraw marketingu

Miejsce pracy: Soleczniki

Kontakt: tel. 8 600 06 778

UAB „ETANETAS”
Zatrudni: specjalistę do obsługi sieci internetowej

Miejsce pracy: Soleczniki

Kontakt: tel. 8 600 06 778

UAB „Eugensa”
Zatrudni: elektryka i montera prądu przemiennego 

(tzw. niskiego napięcia)
Miejsce pracy: Litwa i za granicą

Kontakt: tel. centras@eugensa.lt, 

tel. 8 620 22 005; Ateities g. 2D, Vilnius.

UAB „Eugensa”
Zatrudni: dyrektora technicznego
Miejsce pracy: Litwa i zagranica

Kontakt: : centras@eugensa.lt, tel. 8 620 22 005;
 Ateities g. 2D, Vilnius.

UAB „Eugensa”
Zatrudni: inżyniera kosztorysu (prąd/niskie napięcie)

Miejsce pracy: Litwa i zagranica

Kontakt: : centras@eugensa.lt, tel. 8 620 22005; 
Ateities g. 2D, Vilnius.

UAB „Eugensa”
Zatrudni: kierownika pracy

Miejsce pracy: Litwa i zagranica

Kontakt: : centras@eugensa.lt, tel. 8 620 22 005; 

Ateities g. 2D, Vilnius.

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. 

Kontakt: tel. 8 650 33960, (85) 261 8385; 

e-mail: info@klion.lt 

UAB „OPOLTRANS LITHUANIA”
Zatrudni: magazynierów, handlowców, kierowców.

Miejsce pracy: ul. Jočionių 14, Wilno

Kontakt. tel. +370 652 75 230, 
e-mail: m.olszewski@opoltrans1.pl

UAB „AVILDA“
Zatrudni: przedstawiciela handlowego do sprzedaży 

i wdrożenia naszego systemu informatycznego.

Miejsce pracy: Wilno
Kontakt: tel. +370 699 30 614

UAB  „Autoparts“
Zatrudni: menedżera ds. sprzedaży części samochodowych.

Miejsce pracy: Wilno
Kontakt: info@bustruckparts.lt
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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 31 lipca br. przy-
słać 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

Podłożyła dziecku węża... 
by się przyzwyczajało!

34-letnia Chartelle Geanette 
St Laurent z miejscowości Sa-
brin na Florydzie została oskar-
żona o przemoc wobec swojej 
córki. Kobieta dała specjalnie 
podłożonemu wężowi ugryźć w 
rękę swoją roczną córkę.

Kobieta zdecydowała się 
„uczyć” swoje dziecko o zagro-
żeniach stwarzanych przez gady, 
gdyż - jak powiedziała śledczym 
— widziała na swojej posiadło-
ści w Sebring dużo jadowitych 
węży. Chciała więc wystawić 

swoją córkę na niebezpieczeń-
stwa, które one stwarzają.

Miejscowe biuro szeryfa 
prowadzi teraz śledztwo w celu 
ustalenia, czy zachowanie kobie-
ty nie naruszają przepisów dot. 
przemocy wobec dzieci.

— Ludzie są zbyt wrażliwi. 
Myślą, że zraniłam swoje dziec-
ko specjalnie — powiedziała 
kobieta. 

Twierdzi, że dziecko nie zo-
stało zranione, a zęby węża by-
ły zbyt małe, by przebić skórę 
dziecka.

Amerykanie nauczą 
Francuzów jeść widelcem

Restauracje McDonald‘s 
we Francji zaproponują swoim 
klientom jedzenie burgerów 
przy pomocy noży i widelców, 
zamiast palcami.

— Sztućce to ewolucja, a nie 
zerwanie z przeszłością - powie-
dział szef marketingu McDonal-
d‘sa we Francji Xavier Royaux.

Firma zapowiedziała tę in-
nowację po przeprowadzeniu 
prób w 10 restauracjach na te-
renie kraju.

Noże i widelce nie będą 

jednak wydawane do każdego 
cheesburgera czy Big Maca, a 
tylko do dużych burgerów, które 
kosztują dwukrotnie więcej, niż 
zwykłe. Zmiana jest podykto-
wana potrzebą utrzymania się 
na rynku hamburgerów, które 
ostatnio zalały Francję. Szacuje 
się, że w swoim menu ma je 
trzy czwarte z 145 tys. restauracji 
w tym kraju. Nad Sekwanę po 
kilku latach przerwy wrócił też 
największy rywal McDonald‘sa 
- Burger King.
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