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Rząd zaakceptował projekt budżetu na 2018 rok. Po 
raz pierwszy w historii niepodległej Litwy będzie miał na-
dwyżkę. Dochody do budżetu mają wynieść 16 miliardów 
82 miliony euro, wydatki – 15 miliardów 839 milionów 

euro. Szef rządu, Saulius Skvernelis, zaznaczył, że przyszło-
roczny budżet jest najbardziej społecznie zorientowany. 

– Ponad 600 mln euro przeznaczono na potrzeby 
socjalne. 

Do kraju nad-
ciąga zimne 
p o w i e t r z e . 
Miejscami po-

chmurnie, opady desz-
czu. Temperatura 7-12 
stopni ciepła

Projekt budżetu na 2018 rok 
– złudne nadzieje?

W budżecie na 2018 rok  ponad 600 mln euro przeznaczono na potrzeby socjalne                                                  Fot. Marian Paluszkiewicz

Co powinien jeść uczeń?
Str. 12Str. 11

Domowe sposoby 
na kaszelStr. 3

Zgłoś swego kandydata do 20. 
edycji „Polaka Roku 2017“
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Na czym będzie polegała ta wycieczka?
Będzie można zapoznać się z historią Pałacu Prezydenc-
kiego, dowiedzieć się więcej o litewskich przywódcach 

od czasu odzyskania niepodległości. Będzie można obejrzeć 
oficjalne prezenty z zagranicy oraz organizacji międzynarodo-
wych. Każdy, kto będzie chciał, będzie mógł zadawać pytania. 
Postaramy się na wszystkie dokładnie odpowiedzieć. 

Piątek
Paźdiernik 2017

Imieniny: Apollona, Artemiusza, Aureliusza, 
Aurory, Budzisława, Felicjana, Ireny, Jana 
Kanta, Jerzego, Marii, Witalisa i Żywii
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Jesienią i zimą częściej dopadają ludzi spadki nastroju, 
a wszystko przez brak słońca. Najlepszym chyba sposo-
bem na pokonanie jesiennej chandry jest wychodzenie 

z domu. Co proponujecie seniorom na jesienne popołudnia?
Zapraszamy do zdobywania wiedzy dzięki naszemu cen-

trum. W każdą niedzielę (oprócz 12.11 i 3.12) o godzinie 14.00 
odbywają się specjalne wycieczki dla seniorów w „Valstybės 
pažinimo centras” przy ulicy Totorių 28. 

Wycieczki trwają półtorej godziny. Chętnych prosimy o 
wcześniejszą rejestrację pod numer +370 706 64 094. Jeżeli ktoś 
przyjdzie z młodszym członkiem rodziny, na pewno będzie 
mógł także wziąć udział. 

Trudno powiedzieć, do kiedy będzie trwała ta akcja – do 
lutego na pewno, a potem zobaczymy, być może zajdą jakieś 
zmiany, nowinki. Oczywiście wszystko jest bezpłatne. Myślę, że 
to jest bardzo ważne, zwłaszcza dla emerytów.

...Rasy Bortkevičiūtė, rzeczniczki prasowej „Valstybės pa-
žinimo centras”

1.

2.

Czy takie akcje są popularne wśród osób starszych?
Bardzo. Nawet nie oczekiwaliśmy, że wycieczki będą 
tak popularne. Cieszymy się, że te jesienne, pochmurne 

niedziele możemy chociaż trochę upiększyć.
                                       Rozmawiała Honorata Adamowicz
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Wileńska Młodzież Patriotyczna 
zaPrasza na sPrzątanie rossy

Wileńska Młodzież Patriotyczna zaprasza na jesienną akcję sprzą-
tania najstarszej wileńskiej nekropolii − „Młodzi dla rossy 2017”. szcze-
gólne zaproszenie kierujemy do uczniów i nauczycieli wileńskich szkół, 
harcerzy oraz wszystkich chętnych! sprzątanie odbędzie się  26 paź-
dziernika (czwartek) od godziny 14. narzędzi do pracy nie zabraknie, oby 
nie zabrakło też ciebie!  Wileńska Młodzież Patriotyczna dba o cmentarz 
od 2013 roku. działka, którą opiekuje się WMP, jest największą pod wzglę-
dem powierzchni na terenie całego cmentarza.  od kilku lat aktywny 
udział w sprzątaniu bierze ambasada rzeczypospolitej Polski w Wilnie. 

Inf. wł.

litwa zaprasza europę

W najbliższą środę w 
Szczecinie Państwo-
wy Departament Tu-

rystyki Ministerstwa Gospodar-
ki Litwy oraz ambasada RL w 
Warszawie organizują szeroką 
prezentację potencjału tury-
styczno−krajoznawczego Litwy. 

Na te spotkanie zostały za-
proszone polskie i niemieckie 
biura podróży, media. 

W programie jest prezenta-
cja szlaków turystycznych, dzie-
dzictwa kulturowego państwa 
litewskiego oraz perspektywy 
rozwoju turystyki jako gałęzi 
gospodarki narodowej. Nie tyl-
ko stołeczne Wilno przyciąga co 
roku kilka milionów turystów. 
Departament Turystyki pragnie 
te rzesze turystów przekierować 
także na inne kierunki: do Połą-
gi, Kłajpedy, Szawl, Trok. 

Na razie największym za-
interesowaniem Litwa cieszy 
się u Polaków. Głównie są to 
sentymentalne powroty do ko-
rzeni rodowych, ale również i 
pielgrzymki do świętych miejsc 
Obu Narodów. Podczas szcze-
cińskiej prezentacji i propozycji 

będzie możliwość nawiązania 
kontaktów biznesowych z myślą 
o turystyce i litewskich znanych 
uzdrowiskach.

− Myślę, że takie spotkania 
ożywią jeszcze bardziej kontak-
ty województwa zachodniopo-
morskiego i całej przygranicznej 
strefy z Republiką Federalną 
Niemiec a Republiką Litwy. 

Mamy już mocny fundament 
pod realizację linii promowej 
pasażersko−towarowej Świno-
ujście−Kłajpeda. Myślę, że mo-
że z czasem zostanie otworzona 
linia przewozów autokarowych 
Szczecin–Koszalin−Olsztyn−
Wilno. Bardzo potrzebny jest 
taki przewoźnik i taka linia, bo-
wiem w zachodnich regionach 
Polski mieszka bardzo wielu 
sympatyków Wileńszczyzny − 
powiedział „Kurierowi Wileń-
skiemu” Wiesław Wierzchoś 
konsul honorowy RL w Szcze-
cinie.

Z prezentacji turystyczno−
krajoznawczych propozycji Li-
twy naszym Czytelnikom prze-
każemy obszerną relację.        

Krzysztof Subocz



elektrownia na rossie?
Gdyby przyjąć, że w powiedzeniu, iż ktoś się 

w grobie przewraca, jest odrobina prawdy, a z 
takiego przewracania można by czerpać energię 
elektryczną – Litwa miałaby zapewniony darmo-
wy prąd z elektrowni na Rossie. W centralnym 
niemal miejscu cmentarza spoczywa Józef Mon-
twiłł – filantrop, społecznik, człowiek oświaty, 

budowniczy społeczeństwa obywatelskiego i całych dzielnic Wilna. 
Także bankowiec, chociaż to słowo w obecnych czasach kojarzy się 
zazwyczaj bardzo źle – i jest zapewne powodem, dla którego sza-
cowny Montwiłł „w grobie się przewraca” wiedząc, jak bardzo hań-
biony jest ten odpowiedzialnie przecież przezeń potraktowany za-
wód. Oto bowiem jeden skandynawski bankier na Litwie, ten który 
pobudował się w środku parku krajobrazowego, zajmuje się a to 
polityką, a to krytyką teatru, a nawet chciałby zostać prezydentem 
kraju, ale jeszcze tego nie ogłasza. Drugi zaś proponuje podnieść 
VAT, co byłoby wygodne dla państwa i międzynarodowych korpo-
racji (jak choćby wzmiankowane skandynawskie banki), a zabójcze 
dla małej przedsiębiorczości i mieszkańców o niskich dochodach. 

Na widok takich przedstawicieli zawodu, Józef Montwiłł istot-
nie w grobie musi się przewracać...

                  Rajmund Klonowski

    WYDARZENIA 3           KURIER WILEŃSKI • Piątek, 20 paźdiernika 2017 r.

KOMENTARZ DNIA

ZDJĘCIE DNIA

PULS KURIERA

setki ludzi w kijowie pod parlamentem żądają reform         Fot. EPA-ELTA

nowych miejsc do zbiórki odpadów wielkogabarytowych bę-
dzie zlokalizowanych w Wilnie, gdzie sprzęt gospodarstwa 
domowego, sprzęt elektroniczny, meble i inne odpady będą 
przyjmowane za darmo

LICZBA DNIA
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To naturalne, iż Polska i Węgry inaczej odnoszą się 
do Rosji, gdyż ich sytuacja geopolityczna jest inna: 
Węgry nie graniczą z Rosją i z tego względu nie stano-

wi ona dla nich bezpośredniego zagrożenia” − powiedział szef 
polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski w wywiadzie dla 
tygodnika „Heti Valasz”.

CYTAT DNIA

zgłoś sWego kandydata
 do 20. edycji „Polaka roku 2017”

tradycyjnie w pierwszym miesiącu jesieni ogłaszamy kolejny plebi-
scyt czytelników „kuriera Wileńskiego” − „Polak roku”. jest to już 20. 
edycja tego popularnego i organizowanego przez nasz dziennik konkursu.

jak i wszystkie poprzednie ma na celu uhonorowanie osób, które w 
ciągu mijającego roku dokonały czynów wartych upamiętnienia w naszej 
polskiej kronice na litwie. Poprzednie lata dowiodły, że mamy bardzo du-
żo Polaków godnych tego zaszczytnego tytułu. zapraszamy do udziału, 
składając listownie lub pocztą elektroniczną nazwiska osób (obowiązko-
wo z uzasadnieniem zgłoszenia), których czyny i obywatelska postawa 
wobec spraw życiowo ważnych dla nas, Polaków, zamieszkujących na 
litwie, kwalifikują do zdobycia zaszczytnego tytułu „Polak roku 2017”.

Wybierzmy osoby, które w mijającym roku wniosły największy wkład 
w zachowanie i propagowanie polskości na litwie. Przyczyniły się do 
promowania dobrego imienia Polaków w społeczeństwie naszego kraju.

zgłoszenia kandydatów w nieograniczonej ilości mogą składać osoby 
fizyczne, jak też organizacje społeczne oraz prywatne firmy. cieszy, że 
nasi czytelnicy dostrzegają pracę ludzi bardzo różnych zawodów – za-
równo polityków, nauczycieli, duszpasterzy oraz zwykłych osób. kapi-
tuła Plebiscytu, w skład której wchodzą osoby, które już były wybierane 
„Polakami roku”, omówi każdą zgłoszoną przez Was, drodzy czytelnicy, 
kandydaturę i zaproponuje listę składająca się z 10 osób do głosowania. 
zgodnie z regulaminem plebiscytu, zwycięzcy z lat poprzednich nie mogą 
być powtórnie zgłaszani. głosowanie odbywa się poprzez kupony wycięte 
z gazety (nie powinny być kserowane!) i nadesłane do redakcji.

„Polaka roku 2017” wspólnie wybiorą czytelnicy i kapituła. 50 pro-
cent wyniku będzie zależało od czytelników i 50 procent od kapituły. 
decydujący głos należy do czytelników. redakcję „kuriera Wileńskiego” 
reprezentują redaktor naczelny robert Mickiewicz i dyrektor komercyjny 
andrzej Podworski. Po podliczeniu nadesłanych  przez czytelników ku-
ponów z nazwiskiem faworyta, każdy z kandydatów otrzyma stosowne 
miejsce w „dziesiątce” w zależności od liczby zdobytych głosów. 

1. miejsce będzie premiowane 10 punktami, 2. — 9 punktami itd.
z kolei każdy z członków kapituły wybierze swoją „dziesiątkę”. Póź-

niej wyniki kapituły zostaną zsumowane i powstanie ostateczna lista 
kandydatów, z których każdy (stosownie do zajętego miejsca) również 
otrzyma punkty: 1. miejsce — 10 pkt, 2. — 9 pkt itd.

Punkty kandydatów zdobyte od czytelników i punkty od kapituły 
zsumuje się i zostanie ustalona ostateczna kolejność w „dziesiątce” 
laureatów.  zgłoszenia prosimy przysyłać na adres redakcji: „Kurier Wi-
leński”, Birbynių 4a, LT−02121−30 Vilnius, Lietuva z dopiskiem „Polak 
Roku 2017” do 30 października br. Zgłoszenia można też nadsyłać pocztą 
elektroniczną: reklama@kurierwilenski.lt

Redakcja



– Pieniądze zostaną ukie-
runkowane na poprawę wa-
runków życia mieszkańców 
Litwy, nie zaś na pokrycie 
wygórowanych wydatków ad-
ministracyjnych czy kosztów 
eksploatacji budynków – pod-
kreślił premier.

Najwięcej środków w przy-
szłorocznym budżecie jest 
przewidzianych na ochronę 
socjalną i zdrowie, oświatę, 
finansowanie usług państwo-
wych i obronę. 

Zaplanowane są podwyż-
ki wynagrodzeń miesięcznych 
dla nauczycieli, wykładowców, 
wzrośnie finansowanie policji, 
straży pożarnej, straży granicz-
nej, sądów. 

Minimalne wynagrodzenie 
miesięczne wzrośnie o 20 euro 
i w przyszłym roku wyniesie 
400 euro. Przewidziano także 
środki, które zapewnią 2 proc. 
PKB na obronę kraju.

– Przygotowując budżet na 
2018 rok, doszliśmy do poro-
zumienia w wielu kwestiach. 
Nowy budżet jest najbardziej 
zorientowany socjalnie, po-
równując do wszystkich po-
przednich budżetów.  Zostanie 
zlikwidowane m.in dodatko-
we NPD dla rodziców, wy-
chowujących dzieci, natomiast 
na każde dziecko, niezależnie 
od dochodów rodziny, będzie 
płacone 30 euro miesięcznie. 
Co prawda frakcja AWPL dą-
żyła do tego, by kwota ta sta-
nowiła 120 euro. Taka suma 
mogłaby pozytywnie zadziałać 
na rozstrzygnięcie problemu z 
sytuacją demograficzną i zak-
tywizować reemigrację. Przy-
kładem tego może być Polska 
– powiedziała w rozmowie z 
„Kurierem Wileńskim” Rita 
Tamašunienė, starosta frakcji 
AWPL w sejmie, członek ko-
mitetu ds. budżetu i finansów.

Rozmówczyni zaznaczyła, 
że dla mieszkańców Litwy do-
brą nowiną jest wiadomość, że 

zostaje zachowany ulgowy 9 
proc. podatek VAT na ogrze-
wanie oraz ulgowy 5  proc. po-
datek VAT na leki na receptę.

– Wiadomo, że wynagro-
dzenia miesięczne pracowni-
ków sektora państwowego nie 
wróciły jeszcze do poziomu 
przedkryzysowego, dlatego 
coraz więcej specjalistów re-
zygnuje ze swoich stanowisk, 
co niekorzystnie wpływa na 
sytuację gospodarczą. Wyna-
grodzenie co prawda stopnio-
wo wzrasta, ale jego wzrost 
nie nadąża za inflacją, szcze-
gólnie po wprowadzeniu eu-
ro. Dlatego w przyszłorocz-
nym budżecie priorytetową 
jest kwestia zwiększenia wy-
nagrodzeń dla pracowników 
sektora państwowego. Zapla-
nowana jest kwota pieniężna, 
która przewiduje zwiększenie 
wynagrodzeń dla pedagogów. 
Systematycznie też będą wzra-
stać emerytury – dodała Rita 

Tamašunienė. Jeden z liderów 
opozycji, członek sejmowego 
komitetu ds. budżetu i finan-
sów, konserwatysta Andrius 
Kubilius, jest zdania, że pro-
gnozy odnośnie przyszłorocz-
nego budżetu są zbyt optymi-
styczne.

– Były premier Algirdas 
Butkevicius każdy zatwier-
dzony przez jego rząd budżet 
określał jako wyjątkowy, czyli 
najbardziej socjalnie oriento-
wany. Tradycyjnie obiecano 
podwyżki płacy miesięcznej 
dla pracowników sektora pań-
stwowego, większe finansowa-
nie wielu dziedzin gospodarki. 

Jednak, jak wynika z da-
nych statystycznych, ubóstwo 
za okres 4-5 lat w kraju zwięk-
sza się w zastraszającym tem-
pie. Jeżeli chodzi o zwiększe-
nie wynagrodzenia, to i tak 
wzrasta ono w sektorze pry-
watnym o 6-7 proc. w ciągu 
roku. W sektorze państwo-
wym podwyżki są o wiele 
mniej odczuwalne, dlatego 
oczywistym jest, że powinny 
systematycznie wzrastać. Nie 
widzę powodów do żadnej eu-
forii z powodu przyjęcia przez 
rząd tego budżetu, na razie nie 
wiadomo, czy deklarowane wi-
zje i ambicje zostaną zrealizo-
wane na praktyce – powiedział 
w rozmowie z „Kurierem Wi-
leńskim” Andrius Kubilius.  

Justyna Giedrojć
Fot. Marian Paluszkiewicz
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ranking 
euroentuzjazmu

Mieszkańcy Litwy pozytyw-
nie oceniają członkostwo swego 
kraju w Unii Europejskiej – wy-
nika z badań opinii publicznej 
przeprowadzonych na zlecenie 
Parlamentu Europejskiego. 88 
proc. mieszkańców Litwy po-
zytywnie ocenia członkostwo 
Litwy w UE. Średnia unijna 
wynosi 64 proc. Podobne na-
stroje są w Irlandii – 90 proc., 
Malcie – 88, Luksemburgu – 86, 
czy Polsce – 84. Bardziej pe-
symistyczne nastroje panują na 
południu Europy: Włochy – 39 
proc., Cypr – 45 proc., Grecja 
– 48 proc.

litwa likwiduje 
ambasadę w szwajcarii

Od sierpnia przyszłego roku 
Ministerstwo Spraw Zagranicz-
nych zamyka ambasadę Litwy w 
Szwajcarii − w Bernie. Przyczy-
ną są znikome kontakty ekono-
miczne i polityczne.

Palący uczniowie 
na celowniku policji

Funkcjonariusze wileńskiej 
policji wspólnie z pracownika-
mi stołecznego samorządu pro-
wadzą wspólną akcję „Saugi 
mokykla“ („Bezpieczna szko-
ła”). Szczególny nacisk będzie 
kładziony na walkę z paleniem 
wśród nieletnich na terenach 
szkół i leżących w pobliżu placó-
wek. W ramach akcji będą pro-
wadzone działania skierowane 
na wzmacnianie świadomości 
społecznej. Będą prowadzone 
też zajęcia z podstaw prawnych.

Policjanci będą sprawdzali, 
czy mieszkańcy z okolicznych 
bloków wokół szkoły parkując 
samochód nie stwarzają niebez-
piecznych sytuacji dla uczniów.

KRÓTKO Projekt budżetu na 2018 rok 
– złudne nadzieje?

andrius kubilius rita tamašunienė

Najwięcej środków w 
przyszłorocznym budże-
cie jest przewidzianych 
na ochronę socjalną i 
zdrowie, oświatę, finan-
sowanie usług państwo-
wych i obronę
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Pracownicy Wydziału Kre-
sowego Biura Identyfika-
cji i Poszukiwań powró-

cili na Litwę, by kontynuować 
rozpoczęte latem prace. Zaczę-
li od poszukiwania szczątków 
Jana Borysewicza ps. „Krysia”, 
legendarnego dowódcy w No-
wogródzkim Okręgu Armii Kra-
jowej. 

Niestety – tym razem trop 
okazał się fałszywy.

Jan Borysewicz zginął 21 
stycznia 1945 roku pod Kowal-
kami. Jego ciało sowieci obwozili 
po wsiach i miasteczkach. Wy-
stawiono je na widok publiczny 
m.in. na rynku w Naczy, Radu-
niu i Ejszyszkach. Jak dotąd nie 
udało się ustalić, gdzie ukryto 
zbezczeszczone zwłoki. Według 
relacji świadków miały one zo-
stać wrzucone do studni w Ej-
szyszkach.

– Podczas prac w lipcu od-
naleźliśmy łaźnię, którą praw-
dopodobnie zaopatrywała w 
wodę studnia, do której żołnie-
rze NKWD mogli wrzucić ciało 
Jana Borysewicza ps. „Krysia”. 
Miejsce to różni się znacznie od 
przekazu, jaki mamy z relacji. 
Łaźnia znajdowała się ok. 50 me-
trów dalej, niż nam wskazywano, 
a budynek nie był drewniany, 
jak to wynika ze wspomnień, ale 
murowany. Niestety, okazało się, 
że nie jest to miejsce, którego 
szukaliśmy – wyjaśnia w rozmo-
wie z „Kurierem Wileńskim” ar-
cheolog dr Dominika Siemińska.

– Studnia, którą zbadaliśmy 
w tym tygodniu w Ejszyszkach 
okazała się pusta. Nie oznacza 
to jednak, że nie ma nadziei na 
odnalezienie szczątków „Kry-
si”. Wokół tej samej łaźni takich 
studni mogło być więcej – mó-
wi kierownik zespołu, dr Leon 
Popek.

To już druga studnia w Ej-
szyszkach, jaką badali polscy 
archeolodzy. Dr Dominika Sie-
miatycka uczestniczyła już w 
poszukiwaniach szczątków Jana 

Borysewicza w 2008 r., podczas 
prac prowadzonych przez Radę 
Ochrony Pamięci Walk i Mę-
czeństwa. Także tamten trop 
okazał się niewłaściwy.

Prace archeologiczne na Li-
twie Instytut Pamięci Narodowej 
rozpoczął w tym roku. Latem 
pracownicy Wydziału Kreso-
wego Biura Identyfikacji i Po-
szukiwań dokonali ekshumacji 
szczątków kpr. Edwarda Buczka, 
ps. „Grzybek” w kolonii Mich-
nokiemie i por. Wojciecha Sty-
puły ps. „Bartek” na tzw. Długiej 
Wyspie w Puszczy Rudnickiej. 
Archeolodzy prowadzili prace w 
Wersoczce, gdzie - według relacji, 
pochowano Stanisława Masiuka 
ps. „Moroz”, żołnierza AK, który 
poległ w walce. 

– Na razie czekamy jeszcze 
na wyniki badań DNA. Dopie-

ro, kiedy zostanie potwierdzona 
tożsamość odnalezionych przez 
nas szczątków, będzie można 
mówić o ich uroczystym pogrze-
bie – mówi dr Leon Popek.

Kolejną sprawą, którą zaj-
mują się pracownicy Wydziału 
Kresowego Biura Identyfikacji 
i Poszukiwań IPN są starania 
o identyfikacje żołnierzy AK 
pochowanych w masowych gro-
bach w Tuskulanum w Wilnie. 

– W tej chwili zależy nam 
przede wszystkim na pobraniu 
materiału DNA od krewnych. 
Musimy w tej sprawie się spie-
szyć, ponieważ ci najbliżej spo-
krewnieni to ludzie starsi, którzy 
nie mogą czekać. Poczekać mo-
że archiwum, ale nie człowiek 
–  mówi dr. Leon Popek.

– Zgłaszają się do nas kolej-
ne rodziny, których bliscy są po-

chowani w Tuskulanum. Także 
dzisiaj pobieraliśmy próbkę od 
bratanicy Wacława Kisłowskie-
go, mieszkającej w Jaszunach – 
mówi dr Dominika Siemiatycka.

Oczywiście samo pobranie 
próbek DNA nie wystarczy do 
identyfikacji szczątków Polaków 
pochowanych w Tuskulanum. 
Konieczna w tej sprawie jest 
przede wszystkim ścisła współ-
praca z litewskimi instytucjami. 

– Konkretne rozmowy bę-
dą prowadzone na ten temat w 
listopadzie. Mamy nadzieję, że 
uda się ustalić wtedy szczegó-
ły naszej dalszej współpracy – 
stwierdził dr Leon Popek.

Dla archeologów sezon prac 
powoli się kończy. Co będą robić 
zimą? 

– Oczywiście po 8 miesiącach 
pracy w terenie trzeba odpocząć. 
Ale mamy też dużo innych zajęć 
– mówi dr Dominika Siemia-
tycka.

– Już teraz, w czasie nasze-
go pobytu na Litwie, robimy 
wstępne rozeznanie co do miejsc, 
gdzie jeszcze mogą być pocho-
wani polscy żołnierze. Niedłu-
go przed wyjazdem na Litwę, 
dzięki najnowszej publikacji dr. 
Tomasza Balbusa, otrzymaliśmy 
informację o grobie żołnierzy 
Sergiusza Kościałkowskiego 
ps. „Fakir”. Zostali oni pogrze-
bani nad jeziorem Dubińskim. 
Poszukiwanie ich grobów jest 
o tyle trudne, że jest to teren 
niezamieszkały na stałe, raczej 
letniskowy. Dziś, w miejscu, 
gdzie spodziewamy się odna-
leźć groby, widzieliśmy tylko 
ślady dzikich zwierząt. Kolejna 
nowa informacja mówi o gro-
bie żołnierzy AK przy Czarnym 
Trakcie. To miejsce także chce-
my sprawdzić. Takich miejsc jest 
jeszcze bardzo dużo. Na pewno 
mamy pracy jeszcze na wiele lat 
– zauważa dr. Leon Popek.

Ilona Lewandowska
  Fot. Wydział Kresowy Biura 
Identyfikacji i Poszukiwań IPN

 Pracownicy Biura Identyfikacji IPN
kontynuują prace na Litwie

Pracownicy Wydziału Kresowego Biura Identyfikacji i Poszukiwań 
IPN powrócili na Litwę by kontynuować rozpoczęte latem prace

Niestety – tym razem trop okazał się fałszywy. W studni w Ejszysz-
kach nie odnaleziono szczątków Jana Borysewicza ps. „Krysia” 
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Finał międzynarodowego projektu:
po sukces na rynku pracy

Konferencja została 
zorganizowana przez 
Poradnię Pedago-

giczno-Psychologiczną Rejo-
nu Wileńskiego. Zaintereso-
wanie konferencją znacznie 
przekroczyło oczekiwania or-
ganizatorów, zgłosiło się na 
nią kilka razy więcej chętnych 
niż się spodziewano, nie tylko 
z Wilna i rejonu wileńskiego, 
ale też z całej Litwy.

 W projekcie „Trio to Suc-
cess“ wzięło udział czterech 
partnerów z trzech państw: 
Poradnia Pedagogiczno-
-Psychologiczna Rejonu Wi-
leńskiego (Litwa), Centrum 
Doradztwa Zawodowego 
dla Młodzieży w Poznaniu 
(Polska), Stowarzyszenie na 
Rzecz Spółdzielni Socjalnych 
(Polska) oraz organizacja po-
zarządowa Cometa Forma-
zione (Włochy).

Celem projektu by-
ło „wzmocnienie systemu 
kształcenia i szkolnictwa za-
wodowego poprzez doradz-
two zawodowe, kształtowanie 
postaw przedsiębiorczych 
oraz przedstawienie aktyw-
nych, opartych na pracy me-
tod nauczania”. 

W trakcie konferencji 
zostały omówione działania 
projektowe oraz przedstawio-
ne wyniki dwuletniej pracy w 
postaci dwóch książek oraz 
filmików motywacyjnych pro-
mujących aktywne wejście 
młodzieży na rynek pracy.

– Na Litwie największa 
jest emigracja wśród młodzie-
ży, dlatego staramy się wspie-
rać młodzież w poszukiwa-
niu drogi zawodowej. Mają 
temu służyć stworzone przez 
nas cztery książki i filmiki 
motywacyjne, które promują 

aktywne poszukiwanie pracy, 
a także zdobywanie doświad-
czenia, które pomoże w wy-
borze tego zawodu, jaki pasu-
je dla młodego człowieka naj-
bardziej – powiedział Roman 
Juchniewicz, dyrektor Porad-
ni Pedagogiczno-Psycholo-
gicznej Rejonu Wileńskiego 
dla „Kuriera Wileńskiego”.

Trzy podręczniki już zosta-
ły wydane, otrzymał je każdy 
uczestnik konferencji. Jeden z 
podręczników zawiera zbiór 
scenariuszy zajęć z doradztwa 
zawodowego, które pomagają 
kształcić kompetencje zawo-
dowe, komunikacyjne, przy-
wódcze, pomagają w podjęciu 
decyzji, rozwijają zdolności 
organizacyjne, kreatywność.

– Nauczyciel w szkole mo-
że wykorzystać ten podręcz-
nik na własnych zajęciach. 
Wystarczy  go otworzyć, w 
ciągu 15 minut przygotować 
się do zajęć i poprowadzić je 
z młodzieżą. Na pewno bę-
dzie to interesujące – mówił 
Roman Juchniewicz.

Kolejny podręcznik „Kształ- 

cenie z zakresu przedsiębior-
czości” służy rozwijaniu 
przedsiębiorczości. Został też 
wydany „Katalog dobrych 
praktyk nauczania opartych 
na metodach pracy” poka-
zujący możliwości inicjatyw 
uczniowskich w zakresie 
przedsiębiorczości. Kolej-
ny, czwarty podręcznik jest 
przygotowywany do wydania. 
Wszystkie podręczniki zosta-
ły wydane w trzech językach 
narodowych partnerów pro-
jektu (po polsku, litewsku 
oraz włosku), a także dodat-
kowo w języku angielskim.

– Partnerzy z każdego kra-
ju stworzyli też własne filmiki 
motywacyjne o pozytywnych 
przykładach i doświadcze-
niach promujących aktywne 
wejście młodzieży na rynek 
pracy.  My pokazaliśmy mło-
dzież, która szuka zatrudnie-
nia i na różne sposoby zdo-
bywa wymagane przez pra-
codawców doświadczenie za-
wodowe. Filmik pokazuje, jak 
wiele jest możliwości: to staże, 
praktyki, firmy uczniowskie. 

Wystarczy znaleźć opcję dla 
siebie – opowiadał Roman 
Juchniewicz.

Jeden z podręczników 
zawiera rekomendacje skie-
rowane do decydentów od 
oświaty na poziomie resortu 
oświaty i samorządów, a doty-
czące zreformowania „ścież-
ki wsparcia” i usprawnienia 
pomocy dla młodzieży w po-
szukiwaniu pracy i wejścia na 
rynek pracy.

– Młodzieży radzilibyśmy, 
by była aktywna, by zdoby-
wała jak najwięcej doświad-
czenia i starała się znaleźć 
zawód odpowiedni dla siebie. 
W poszukiwaniu pracy trzeba 
też patrzeć „przyszłościowo” 
– uwzględnić te zawody, które 
będą potrzebne za 5, 10, 15 
lat. Rynek pracy bardzo dy-
namicznie się zmienia, wiele 
współczesnych zawodów za 
10 lat straci na aktualności. 
Najlepsze szanse zatrudnie-
nia i zarobku znajdzie ta mło-
dzież, która opanuje zawód, 
którego jeszcze nie ma, który 
dopiero się pojawi za 5-10 
lat – zaznaczył Roman Juch-
niewicz.

Podczas konferencji głos 
zabrali prelegenci. Wicedy-
rektor administracji Samo-
rządu Rejonu Wileńskiego, 
Danuta Narbut, przedstawiła 
działania samorządu ukie-
runkowane na wspieranie 
młodzieży. Pracownice Porad-
ni Pedagogiczno-Psycholo-
gicznej Rejonu Wileńskiego, 
Agnieszka Ragucka i Olga 
Bartkiewicz, przedstawiły 
wyniki pracy nad projektem 
„Trio to Success“ realizowa-
nego w ramach programu 
Erasmus Plus.

Roman Juchniewicz, dyrektor Poradni Pedagogiczno-Psycholo-
gicznej Rejonu Wileńskiego

Polsko-włosko-litewski projekt z dziedziny doradztwa zawodowego został sfinalizowany 18 paź-
dziernika w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. W ramach programu Erasmus Plus „Trio to Success“ 
odbyła się finałowa konferencja podsumowująca dwuletni okres pracy partnerów z trzech państw. 
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Rima Olberkytė-Stankus, 

kierowniczka projektu „Būsiu__“, 
nowoczesnej platformy dzia-
łającej w internecie, opowia-
dała o możliwościach, jakie 
oferuje ta inicjatywa. Pod 
adresem busiu.eu. platfor-
ma umożliwia w Internecie 
spotkanie ucznia i przedsta-
wiciela określonego zawodu, 
dzięki czemu młody człowiek 
już w realu może spędzić cały 
dzień ze specjalistą i „przy-
mierzyć się” do wybranego 
zawodu.

„W tym roku 20-24 li-
stopada w różnych miastach 
kraju i różnych szkołach od-
będzie się Narodowy Tydzień 
Kariery. Pomagamy w tym, 
żeby do państwa szkół trafili 
najlepsi specjaliści, żeby sa-
me szkoły mogły odwiedzić 
najciekawsze miejsca pracy. 
Dzisiejsze pokolenie Zet mu-
si wszystkiego spróbować, do-
tknąć, wypróbować. Młodzież 
dowie się, co to jest inżynie-
ria genetyczna, popracuje z 
drukarką 3D, dotknie lase-
rów,  różnych innowacyjnych 
urządzeń” – zachęcała Rima 
Olberkytė-Stankus.

Jak mówiła dalej, sys-
tem oświaty w kraju nie jest 
przygotowany do kształcenia 
pożądanych na rynku pracy 
specjalistów. „Za 3 lata Litwa 
będzie potrzebowała 11 tys. 
specjalistów IT. Tymczasem 
za te 3 lata przygotuje się 
ich 3 tysiące. Postęp jest nie-
wyobrażalnie wielki, dlatego 
warto zorganizować spotka-
nie uczniów, rodziców na te-
mat zawodów cieszących się 
największym wzięciem. Warto 
o tym pomyśleć, my zaś po-
możemy w skierowaniu do 
tej szkoły specjalisty, który 
opowie, co nas czeka w przy-
szłości. Zapraszamy również 
na niezwykle ciekawe spotka-
nia w ramach Narodowego 
Tygodnia Kariery w Wilnie” 
– przekonywała kierowniczka 
projektu.

W ramach tego przedsię-
wzięcia w ciągu kolejnych 5 
dni będą odbywały się spo-

tkania poświęcone nauce, 
dziedzinie IT, inżynierii, 
kreatywności, matematyce. 
Miejscem spotkań będą róż-
ne centra: od Gyvybės Mok-
slo Centras do Linkmenų 
Fabrikas. Jak mówiła Rima 
Olberkytė-Stankus, ucznio-
wie będą mogli zapoznać się 
z hologramami, drukować w 
formacie 3D, tworzyć nagra-
nia, być reżyserami i wyko-
nawcami. Spotkają się z nimi 
wspaniali naukowcy, słynni 
specjaliści.

 Przedstawiciel instytucji 
pożytku publicznego „Lie-
tuvos Junior Achievement”, 
ekonomista Valerijus Keda, 
przedstawił nieco inne moż-

liwości rozwoju przedsiębior-
czości. Jak mówił, działalność 
„Lietuvos Junior Achieve-
ment” opiera się na kilku pod-
stawach: to teoretyczny kurs 
ekonomii, rozwój kariery, 
wirtualne ćwiczenia symulacji 
przedsiębiorczości, wirtualne 
zawody w inwestycjach. Za-
wody polegają między innymi 
na tym, że posiadając wir-
tualny portfel z pieniędzmi, 
uczniowie handlują papiera-
mi wartościowymi, podobnie, 
jak to się dzieje na praw-
dziwej giełdzie. Zapoznać się 
z działalnością tej instytucji 
można na stronie www.lja.lt.

Kolejny prelegent, Min-
daugas Černius, dyrektor 

Jerozolimskiego Centrum 
Szkoleniowego Rynku Pracy 
w Wilnie przekonywał do po-
szukiwania zawodu zgodnego 
z własnymi zainteresowania-
mi i preferencjami. Opowie-
dział też o ofercie szkolenio-
wej swego centrum. 

Sympatycznym zakończe-
niem konferencji była opo-
wieść o drodze do sukcesu 
dwóch chłopaków z rejonu 
wileńskiego. Dwaj dzisiejsi 
studenci, Witalij Walentyno-
wicz i Edgar Krivelis, z gru-
py „Black Biceps”, mogą być 
pozytywnym przykładem, że 
sukces jest w zasięgu ręki. 
Litewska wersja tegoroczne-
go hitu „Despacito”, przemia-
nowana przez chłopaków na 
„Depozito” w ciągu zaledwie 
3 tygodni zebrała na YouTu-
bie 1 milion odsłon, dziś cyfra 
ta zbliża się już do dwóch 
milionów.  

„Nasz żart stał się ładun-
kiem wybuchowym, który 
podbił internet. Wszystko ma 
swoje plusy i minusy. Więk-
szość kojarzy nas teraz tylko z 
tą piosenką, a przecież mamy 
też inne autorskie utwory. No, 
ale narzekać nie możemy, te 
dwa miliony to jednak zawsze 
coś” – mówił autor piosenek, 
Witalij Walentynowicz.

Anna Pieszko
Fot. Marian Paluszkiewicz

Każdy uczestnik konferencji otrzymał książki z dziedziny do-
radztwa zawodowego wydane w ramach programu

W trakcie konferencji zostały omówione wyniki międzynarodowego projektu „Trio to Success“
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kulomiot sidorow 
na dopingu

Kulomiot Maksym Sido-
row został na rok zawieszony 
za stosowanie niedozwolonych 
środków. W jego organizmie 
znaleziono diuretyk indapamid, 
który ma właściwości maskują-
ce. Dyskwalifikacja obowiązuje 
od 3 lipca. Sidorow to brązowy 
medalista halowych mistrzostw 
Europy 2011 i uczestnik igrzysk 
w Londynie 2012.

Wta: Pogrom faworytek

Już sześć najwyżej rozsta-
wionych tenisistek odpadło z 
turnieju WTA rangi Premier 
w Moskwie. Jako ostatnia z im-
prezą pożegnała się grająca z 
„trójką” Rosjanka Jelena Wie-
snina, która w meczu drugiej 
rundy uległa rodaczce Natalii 
Wichlancewej 6:7. Wcześniej, 
zajmująca 13. pozycję w świato-
wym rankingu, a w stolicy Rosji 
najwyżej rozstawiona Kristina 
Mladenovic przegrała z Biało-
rusinką Aliaksandrą Sasnowicz. 

diego lopez trenerem 
piłkarzy cagliari

Urugwajczyk Diego Lopez 
został po raz drugi trenerem 
piłkarzy Cagliari. Zastąpił on 
zwolnionego Massimo Rastel-
liego. To pierwsza zmiana szko-
leniowców w obecnym sezonie 
ekstraklasy Włoch. 

Drużyna z Sardynii zajmuje 
14. miejsce po ośmiu kolejkach 
Serie A. 43−letni Lopez podpi-
sał kontrakt do 2019 roku. Tre-
nerem Cagliari był już w latach 
2013−14. Urugwajczyk już jako 
zawodnik był związany z tym 
klubem, spędził w nim 12 sezo-
nów i rozegrał w jego barwach 
342 mecze. 

SPRINTEM lM: Bayern pokonał celtic, 
ale lewandowski bez gola 
Bayern Monachium na 

własnym stadionie po-
konał w środę Celtic 

Glasgow 3:0 w meczu 3. kolej-
ki piłkarskiej Ligi Mistrzów. 
Broniący barw Bawarczyków 
Robert Lewandowski był 
aktywny, ale na listę strzel-
ców nie zdołał się wpisać... 
Napastnik reprezentacji Polski 
raz nawet trafił do siatki, ale 
sędzia słusznie odgwizdał pozy-
cję spaloną. Lewandowski mógł 
dać drużynie prowadzenie w 17. 
minucie. Jego strzał głową z tru-
dem obronił bramkarz, ale wo-
bec dobitki Thomasa Muellera 
był już bezradny. Później dla go-
spodarzy trafiali jeszcze Joshua 
Kimmich (29. minuta) i Mats 
Hummels (51.).

To był pierwszy w tej edycji 
LM mecz Bayernu pod wodzą 
nowego−starego trenera Juppa 
Heynckesa, który zastąpił Carlo 
Ancelottiego. Poprzednio szko-
leniowiec ten prowadził Bayern 
w LM w sezonie 2012/13. Mo-
nachijczycy wówczas sięgnęli 
po trofeum. 72−letni Heynckes 
został w środę najstarszym tre-
nerem w historii Ligi Mistrzów.

W tabeli Bayern jest drugi i 
ma trzy punkty straty do Paris−
Saint Germain. Francuska dru-
żyna rozbiła na wyjeździe An-
derlecht 4:0. Na listę strzelców 
wpisali się najsłynniejsi piłkarze 
PSG, kolejno: Kylian Mbappe, 
Edinson Cavani, Neymar oraz 
Angel Di Maria. W ekipie „Fioł-
ków” cały mecz rozegrał Łukasz 
Teodorczyk; w 71. minucie zoba-
czył żółtą kartkę.

Faworyci zwyciężali także w 
grupie D. Barcelona u siebie po-
konała Olympiakos Pireus 3:1, a 
jedną z bramek zdobył dla „Du-
my Katalonii” Lionel Messi. To 
100. trafienie Argentyńczyka w 
Europejskich pucharach, a 97. w 
Lidze Mistrzów. Pozostałe uzy-
skał w Superpucharze UEFA.

Barcelonie w wygranej 
nie przeszkodziło nawet to, że 
ponad połowę meczu grała w 

dziesiątkę. Jeszcze przed prze-
rwą czerwoną kartkę zobaczył 
Gerard Pique. Gospodarzom 
prowadzenie dało samobójcze 
trafienie Dimitriosa Nikolaou w 
18. minucie. Messi podwyższył w 
61., a w 64. Lucas Digne. W koń-
cówce honorowego gola strzelił 
Nikolaou. Natomiast Juventus 
Turyn z Wojciechem Szczęsnym 
na ławce rezerwowych pokonał 
na własnym stadionie Sporting 
Lizbona 2:1. Najpierw powody 
do zadowolenia mieli goście, bo 
samobójczego gola strzelił Alex 
Sandro. „Starej Damie” zwycię-
stwo dali jednak Miralem Pjanic 
i Mario Mandzukic.

Barcelona ma dziewięć 
punktów, Juventus sześć, Spor-
ting trzy, a Olympiakos zero. 
Ciekawie było w grupie C. Z 
pierwszego punktu w LM cieszył 
się Karabach Agdam. Zespół 
Jakuba Rzeźniczaka, który na 
boisku pojawił się w 71. minucie, 
niespodziewanie bezbramkowo 
zremisował u siebie z Atletico 
Madryt.

Gospodarze zdołali zatrzy-
mać faworyzowanego rywala, 
choć przez ostatni kwadrans gra-
li w dziesiątkę. Czerwoną kartką 
został ukarany Dino Ndlovu.

Remis był także w drugim 
meczu tej grupy, ale za to bardzo 
wysoki. W Londynie piłkarze 
Chelsea oraz Romy zdobyli po 
trzy bramki. Z ławki rezerwo-
wych gości rywalizację obejrzał 
bramkarz Łukasz Skorupski.

Spotkanie na Stamford Bridge 
rozpoczęło się po myśli „The 
Blues”, którzy po nieco ponad 
półgodzinie prowadzili 2:0. Na 
listę strzelców wpisali się Da-
vid Luiz i Eden Hazard. Roma 
za sprawą Aleksandra Kolarova 
jeszcze przed przerwą zdobyła 
kontaktową bramkę.

Drugą połowę lepiej zaczął 
włoski zespół i dzięki dwóm go-
lom Edina Dżeko, to on ob-
jął prowadzenie. Gospodarzom 
remis uratował Hazard w 75. 
minucie. W tabeli Chelsea ma 
siedem punktów, Roma pięć, 
Atletico dwa, a Karabach jeden. 
Najmłodszym bramkarzem w 
historii LM został Mile Svilar. 
Mając 18 lat, miesiąc i 22 dni 
stanął między słupkami bramki 
Benfiki Lizbona.

W debiucie czekał go wy-
jątkowy trudny sprawdzian, bo 
stanął naprzeciw Manchesteru 
United. Skapitulował raz, w 64. 
minucie po strzale Marcusa Ra-
shforda z rzutu wolnego. Gol 
obciąża młodego Belga, który 
wyszedł za daleko od bramki. 
Ostatecznie nie dał się przelobo-
wać, ale piłkę złapał już za linią 
bramkową. Więcej goli na Es-
tadio da Luz kibice nie oglądali.

„Czerwone Diabły” z kom-
pletem punktów prowadzą w 
grupie A. O trzy mniej ma FC 
Basel, które na wyjeździe poko-
nało 2:0 CSKA Moskwa (3 pkt). 
Zestawienie bez punktu zamy-
kają Portugalczycy.                     

Broniący barw Bawarczyków robert lewandowski był aktywny, 
ale na listę strzelców nie zdołał się wpisać...            Fot. archiwum
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korupcja w FiFa 

Szef klubu piłkarskiego Pa-
ris Saint−Germain i właściciel 
firmy beIN Media Katarczyk 
Nasser Al−Khelaifi ma stawić 
się w szwajcarskim sądzie 25 
października. Wezwanie ma 
związek z podejrzeniami o ko-
rupcję przy sprzedaży praw do 
transmisji meczów mistrzostw 
świata. Działacz miał przekazać 
łapówki byłemu sekretarzowi 
generalnemu Międzynarodowej 
Federacji Piłki Nożnej (FIFA) 
Jerome’owi Valcke’owi w za-
mian za przyznanie jego przed-
siębiorstwu prawa do transmisji 
mundiali w latach 2018−30. 

tour of guangxi 

Kolarze elity zakończą se-
zon w nowym wyścigu Tour of 
Guangxi, rozpoczynającym się 
w Beihai. To pierwsze zawody 
rangi World Tour w Chinach 
od 2014 roku, kiedy to po raz 
ostatni zorganizowano Tour de 
Pekin. Tour of Guangxi popro-
wadzi w południowej części kra-
ju. Trasa liczy blisko 1000 km i 
jest podzielona na sześć etapów. 
Wystartuje 16 ekip World Tour, 
cztery razy więcej niż w ubie-
głym tygodniu w Dookoła Tur-
cji, oraz dwie prokontynentalne. 

ruth Beitia 
zakończyła karierę

W wieku 38 lat karierę za-
kończyła mistrzyni olimpijska z 
Rio de Janeiro w skoku wzwyż 
Hiszpanka Ruth Beitia. Wielo-
krotna medalistka mistrzostw 
świata i Europy tłumaczyła, że 
przez ostatnie sześć miesięcy 
zmagała się z kontuzjami, które 
sprawiały jej dużo bólu.

SPRINTEM

     Strony przygotował
         Witold Janczys

Były szef komitetu or-
ganizacyjnego igrzysk 
olimpijskich w Rio de 

Janeiro Carlos Arthur Nu-
zman usłyszał zarzuty korup-
cyjne. Według ustaleń pro-
kuratury, działacz brał udział 
w procesie handlu głosami 
członków Międzynarodowego 
Komitetu Olimpijskiego.

75-letni Nuzman został 
aresztowany 5 października, 
wraz ze swoją „prawą ręką”, 
dyrektorem operacyjnym Rio 
2016 Leonardo Grynerem. 
Na wniosek prokuratury za-
mrożono majątek działaczy o 
łącznej wartości miliarda reali 
(270 mln euro).

Dwa dni później MKOl 
zawiesił tymczasowo Bra-
zylijski Komitet Olimpijski 
(COB), zamroził wszystkie 
środki finansowe tej organi-
zacji, a ponadto odebrał Nu-
zmanowi tytuł honorowego 
członka MKOl i wykluczył 
go z komisji koordynacyjnej 
współpracującej z organiza-
torami igrzysk Tokio 2020. W 
konsekwencji 11 października 
Nuzman zrezygnował z funk-
cji przewodniczącego COB.

Jak poinformowano, za-
rzuty usłyszał także były gu-
bernator stanu Rio de Jane-
iro Sergio Cabral. Miał on 

wręczyć łapówkę w wysokości 
2 milionów dolarów Senegal-
czykowi Lamine Diackowi 
- byłemu szefowi Międzyna-
rodowego Stowarzyszenia 
Federacji Lekkoatletycznych 
(IAAF) i honorowemu człon-
kowi MKOl - w zamian za 
oddanie głosu na Rio przy 
wyborze gospodarza igrzysk.

Na celowniku prokuratu-
ry znalazł się również Arthur 
Cesar de Menezes Soares, 
zwany „królem Arthurem”, 
który miał pośredniczyć w 
przekazaniu łapówki. Biznes-
men ukrywa się poza Brazy-
lią. Złożono też doniesienia 

na Lamine Diacka i jego syna 
Papę Massatę Diacka.

Nuzman i Gryner umożli-
wili spotkanie i pośredniczyli 
w negocjacjach działaczy 
MKOl z Cabralem i „królem 
Arthurem”. Zwrócono także 
uwagę, że majątek Nuzmana 
powiększył się o 457 procent 
w ciągu 10 z 22 lat na stanowi-
sku szefa COB, mimo że nie 
wykazywał żadnych dodatko-
wych dochodów. Sportowcy 
Brazylii, mimo zaistniałej sy-
tuacji, będą mogli startować 
w przyszłorocznych zimo-
wych igrzyskach olimpijskich 
w Pjongczangu.                      

rio: szef komitetu organizacyjnego 
igrzysk nuzman usłyszał zarzuty

igrzyska 2026: szwajcarski rząd 
wesprze kandydaturę sionu

W wypadku wyboru Sio-
nu na gospodarza zimowych 
igrzysk olimpijskich w 2026 roku 
szwajcarski rząd wesprze tę kan-
dydaturę sumą blisko miliarda 
franków.

„Dla Rady Związkowej te 
igrzyska powinny mieć pozy-
tywne reperkusje jeśli chodzi 
o narodową spójność i rozwój 
ekonomiczny kraju, a szczegól-
nie jego górskich regionów” − 
poinformował w komunikacie 
federalny departament sportu.

Państwowa dotacja ma wy-
nieść 995 milionów franków 
szwajcarskich (862 mln euro). 
Kandydatura Sionu jest wspól-
nym projektem czterech kanto-
nów szwajcarskich. Ich miesz-
kańcy mogą domagać się swojej 
aprobaty dla igrzysk poprzez re-
ferendum. Sion razem z kanto-
nem Valais ubiegał się bez po-
wodzenia o prawa gospodarza 
zimowych igrzysk w 1976, 2002 i 
2006 roku. Na początku roku 
plany organizacji zimowej olim-

piady 2026 odrzucili w referen-
dum mieszkańcy innego szwaj-
carskiego kantonu − Gryzonii, 
na której obszarze leży Sankt 
Moritz. Ten ośrodek narciarski, 
gospodarz tegorocznych alpej-
skich mistrzostw świata, był go-
spodarzem zimowych igrzysk w 
1928 i 1948 roku, jedynych, któ-
re odbyły się w Szwajcarii.Naj-
bliższe zimowe igrzyska zorga-
nizuje w przyszłym roku połu-
dniowokoreański Pjongczang, a 
w 2022 − Pekin.                                        

Według ustaleń prokuratury, nuzman brał udział w handlu głosami 
członków Międzynarodowego komitetu olimpijskiego       Fot. archiwum
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Z orkiestrą dętą z Solecznik do Budapesztu

Orkiestra dęta Szkoły 
Sztuk Pięknych im. Sta-
nisława Moniuszki w 

Solecznikach, w dniach 28 wrze-
śnia–2 października odwiedziła 
Szkołę Sztuk Pięknych im. Béli 
Bartóka w Budapeszcie. Delega-
cja składała się z 36 muzyków, 7 
tancerzy z wydziału choreogra-
fii, 3 przedstawicieli, 2 kierowni-
ków zespołów i niżej podpisane-
go. Wyjazd został poprzedzony 
przygotowaniami do koncertów. 
Złożył się na nie wesoły pro-
gram, który składał się, moim 
zdaniem, z najpiękniejszych wy-
branych utworów naszego ze-
społu. 

Droga na Węgry wiodła 
przez Polskę i Słowację. W po-
dróży mieliśmy okazję podziwiać 
piękne pejzaże za oknem. Po 
dotarciu na miejsce zostaliśmy 
bardzo serdecznie przyjęci przez 
gospodarzy szkoły. Po krótkim 
odpoczynku przyszedł czas na 
wspólną próbę z szkolną orkie-
strą dętą „Picolino”. 

Po próbie członkowie ze-
społu z Budapesztu zabrali 
nas do swoich rodzin. Byliśmy 
zakwaterowani w rodzinach, 
po dwie osoby w każdej. Już 
pierwszego wieczoru poczuliśmy 
bardzo przyjazny i ciepły stosu-
nek pomiędzy naszą młodzieżą 
a rodzinami węgierskimi. Kilka 
szczerych słów i wszyscy szybko 
znaleźli wspólny język. 

W Szkole Sztuk Pięknych 
im. Béli Bartóka uczy się około 
1 000 dzieci. Szkoła ma instru-
mentalne, artystyczne, chore-
ograficzne, ludowe, dramatyczne 
i jazzowe sekcje, a także dziesięć 

oddziałów w Budapeszcie. Sam 
fakt, że szkoła posiada nawet 
trzy orkiestry instrumentalne, 
pozwala zrozumieć popularność 
tej muzyki.

Nasz pierwszy koncert odbył 
się w niezwykle pięknej, słynnej 
Narodowej Sali Koncertowej im. 
Béli Bartóka w Pałacu Sztuk. Ta 
sala jest w pierwszej piątce sal 
koncertowych na świecie. Jedno-
cześnie  może zmieścić do 1 000 
widzów, a ceny biletów wahają 
się od 80 euro. 

Sala jest niezwykła, ponie-
waż ma największe i najlepsze 
w Europie organy, a specjalne 
panele, zainstalowane w ścia-
nach, umożliwiają regulowanie 
dźwięku w celu otrzymania jak 
najlepszej akustyki. 

Nasz koncert –  jedna godzi-
na przyjemnej muzyki –  nagro-
dzony został brawami publicz-
ności. 

Wkrótce wszyscy udaliśmy 
się na wycieczkę, aby zapoznać 
się z nadzwyczaj pięknym mia-
stem - Budapesztem. Mieliśmy 
wspaniałego przewodnika z 
Litwy - panią Romualdę, która 
szczegółowo opowiedziała o bo-
gatej historii nie tylko Budapesz-
tu, lecz i całej historii Węgier. 

Po zmroku, razem z uczestni-
kami „Picolino” i ich rodzicami 
popłynęliśmy wielkim statkiem 
po Dunaju i podziwialiśmy noc-
ne miasto z jego oświetlonymi 
mostami. Późno wieczorem, 
pełni niezapomnianych wrażeń, 
wróciliśmy na kolację.

W niedzielę rano, po pysz-
nym śniadaniu, wyruszyliśmy na 
koncert w kościele pw. św. Tere-

sy. Ten dzień był bardzo ważny 
dla każdego. W kościele odbył 
się odpust oraz obchody 80-lecia 
poświęcenia kościoła. 

Tego dnia świętowaliśmy 
również Międzynarodowy 
Dzień Muzyki. Święto  zgroma-
dziło liczną  publiczność, media 
uwieczniły to wydarzenie na fil-
mie i zdjęciach. Po Mszy świętej 
zaprezentowaliśmy swój pro-
gram, trwający około 30 minut. 
Pod koniec koncertu dwie pięk-
ne orkiestry razem zagrały dwa 
utwory. 

Oklaski trwały bardzo długo! 
Po koncercie udaliśmy się na 

ostatnie spotkanie z niezwykle 
miłymi i szczerymi  rodzinami, 
w których mieszkaliśmy. Wie-
czorem podczas kolacji prze-
kazaliśmy upominki oraz wiele 
ciepłych i pięknych słów podzię-
kowania. 

Podczas całego naszego po-
bytu od wczesnych godzin po-

rannych do późnego wieczora 
opiekowała się nami nauczyciel 
fortepianu Szkoły Sztuk Pięk-
nych im. Béli Bartóka Eleano-
ra Karčub, której jesteśmy nie-
zmiernie wdzięczni. 

Dziękujemy dyrektorowi ad-
ministracji samorządu rejonu so-
lecznickiego Józefowi Rybakowi  
i prezes Stowarzyszenia Miłośni-
ków Sztuki, „Młodzież Przyszło-
ści” Irinie Rodewicz, którzy z 
wielką szczerością i życzliwością 
przyjęli naszą prośbę o wyjazd i 
zrobili wszystko, aby ta podróż 
się odbyła.

Niech nowy „Most przyjaź-
ni” będzie mocny i trwały, niech 
niesie nam radość, dobroć i do-
bry humor!

Rimantas Rutkauskas
kierownik orkiestry dętej 

Szkoły Sztuk Pięknych 
im. St. Moniuszki 

w Solecznikach 
Fot. autor

Okiestra dęta Szkoły Sztuk Pięknych im. Stanisława Moniuszki w Solecznikach, w dniach 28 września–2 października odwiedziła Szkołę Sztuk 
Pięknych im. Béli Bartóka w Budapeszcie

Jedna godzina przyjemnej muzyki –  nagrodzona została bra-
wami publiczności
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Stronę przygotowała
Honorata Adamowicz

LEKI Z BOŻEJ 
APTEKI

Lecznicze właściwości
majeranku

Zaprzyjaźnij się z majeran-
kiem, a stanie się twoim przyja-
cielem nie tylko w czasie prze-
ziębienia czy niestrawności, ale 
i podczas migreny, nerwobólów, 
czy gdy męczy cię bezsenność.

Na katar 

W razie kataru można stoso-
wać w postaci maści, jak również 
wypijać napar z liści. Maść z 
ekstraktem z majeranku nanosi 
się na płatki nosa (nie należy 
stosować go głęboko w przewo-
dach nosowych).  Można także 
wspomóc leczenie wypijając dwa 
razy dziennie napar sporządzo-
ny poprzez zalanie wrzątkiem 2 
łyżeczek suchych liści i dodanie 
miodu (miód dodajemy kiedy 
napar nieco ostygnie).

Na kaszel 

Majeranek może być sku-
teczny w przypadku niektórych 
zakażeń bakteryjnych czy grzy-
biczych. Zarówno wodne, jak i 
alkoholowe ekstrakty, a także 
olejki eteryczne były skuteczne w 
działaniu przeciw bakteriom. W 
związku z tym napar z liści świe-
żych bądź suszonych powinien 
sprawdzić się w nieżycie gardła. 
Można też wykorzystać olejek 
z majeranku – 4 krople rozpro-
wadzić w soku lub wodzie i wy-
pić. W związku z tym majeranek 
potencjalnie oddziałuje bezpo-
średnio na przyczynę zakażenia 
górnych dróg oddechowych. Tra-
dycyjnie napary z majeranku są 
również stosowane, aby pobudzić 
wykrztuszanie wydzieliny.

Domowe sposoby na kaszel

Jest też częstą przypadło-
ścią alergików oraz osób 
borykających się z pro-

blemami układu krążenia. Bez 
względu na przyczynę ma tę 
samą cechę – prowadzi do dys-
komfortu podczas wykonywa-
nia codziennych czynności. 

Syrop na bazie buraków 
skutecznie łagodzi kaszel, dla-
tego wykorzystywany jest od 
wieków w medycynie natu-
ralnej. Skutecznie oczyszcza 
drogi oddechowe, eliminując 
problem odksztuszania. Ponad-
to zwiększa odporność organi-
zmu, zmniejszając ryzyko in-
fekcji – warto pić go w stanach 
obniżonej odporności.

Siemię lniane. To doskonały 
środek zarówno na ból gardła, 
jak i suchy kaszel. Nasiona zala-
ne wodą pęcznieją i pokrywają 
się kleistą mazią. I właśnie dzię-
ki temu siemię łagodzi gardło 
oraz poprawia wilgotność ślu-
zówki, łagodząc objawy suche-
go kaszlu.

Cebula. Od wieków wyko-
rzystywana jest jako natural-
ny lek na kaszel i ból gardła. 
Wykazuje silne właściwości 
antybakteryjne, a jednocze-
śnie wzmacnia układ odpor-
nościowy. Jako syrop świetnie 
sprawdza się w roli leku wy-
krztuśnego, przynosząc ulgę 
przy suchym kaszlu. Jego naj-
większą zaletą jest fakt, iż jest 
bezpieczny nie tylko dla doro-
słych, ale i dzieci.

Imbir. Kojarzy się przede 
wszystkim z afrodyzjakami, ale 
jest też skutecznym lekiem na 
kaszel suchy. Jego właściwości 
lecznicze polegają na nawil-
żaniu śluzówki, dzięki czemu 
łagodzi napady kaszlu. Kaszel 
złagodzi ssanie plasterków im-
biru.

Czosnek. Do niego przy-
lgnęło miano naturalnego an-
tybiotyku. Jest to panaceum na 
wiele dolegliwości, w tym na 

kaszel suchy. Łagodzi i zmniej-
sza jego uciążliwość, a także – z 
uwagi na działanie antybakte-
ryjne – walczy z infekcjami i 
przyśpiesza powrót do zdrowia.

Sól. Suchy kaszel bardzo 
często wywołuje uczucie dra-
pania w gardle. W zwalczaniu 
tej dolegliwości sprawdzi się 
płukanie gardła roztworem soli.

Gorący prysznic. Jeśli masz 
mokry kaszel, para z prysznica 
udrożni twoje oskrzela i oczyści 
drogi oddechowe. Jeśli kaszel 
jest suchy, para nawilży nos, 
gardło i oskrzela.

Pij ciepłe napoje. Ciepło 
złagodzi podrażnienia i osłabi 
kaszel. Najlepiej pić gorącą her-
batkę miętową. Udrożni ona 
górne i dolne drogi oddechowe 
i sprawi, że będzie ci łatwiej 
oddychać.

Szałwia i tymianek. One 
osłabią ataki kaszlu. Można pić 
je w formie napoju, wdychać 
podczas inhalacji lub po prostu 
dodać odrobinę tymianku do 
rosołu.

Cukierki anyżowe. Nawil-
żą one gardło i złagodzą po-
drażnienia wywołane atakami 
kaszlu.

Czekolada. Na kaszel do-
bra jest również ona. Zawiera 
ona składnik zwany teobromi-
ną, który działa korzystnie w 

walce z kaszlem. Ze względu 
na wyższą zawartość teobromi-
ny, korzystniejsze działanie ma 
czekolada gorzka.

Sok winogronowy. Pomaga 
on zmniejszyć napady kaszlu 
i ma działanie przeciwzapalne. 
Niektórzy sugerują, że picie 
jednej szklanki soku winogro-
nowego dziennie nie tylko wy-
leczy cię z kaszlu, ale również 
zapobiegnie jego nawrotom.

Herbatka z ziela macierzan-
ki. Pomoże ona na silny kaszel. 
Można też przyjmować olejek 
pichtowy, który pozwoli pozbyć 
się z organizmu bakterii i wiru-
sów odpowiedzialnych za wy-
stępowanie kaszlu.

Przepis i rada. Zmieszaj 
jedną łyżkę stołową naturalne-
go miodu, łyżkę octu jabłko-
wego i ząbek rozgniecionego 
czosnku. Raz na kilka godzin 
powoli sącz łyżkę tej mieszan-
ki. Miód złagodzi podrażnione 
gardło, a ocet jabłkowy zwal-
czy flegmę. Wszystkie trzy 
składniki mają działanie anty-
bakteryjne i przyspieszą walkę 
z chorobą.

Podłóż pod plecy dodatko-
wą poduszkę i staraj się spać w 
pozycji półsiedzącej. Zapobie-
gnie to odkładaniu się flegmy 
w płucach i nocnym atakom 
kaszlu.

Suchy kaszel wywołuje uczucie drapania w gardle             Fot. archiwum

Domowe sposoby na kaszel przekazywane są z pokolenia na pokolenie. 
Szczególnie na suchy kaszel, który jest reakcją obronną dróg oddechowych. 
Może zwiastować zarówno przeziębienie, jak i choroby nowotworowe. 
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Co przygotować 
dziecku na śniadanie?

Śniadanie to najważniejszy 
posiłek w ciągu dnia. Hasło po-
wtarzane do znudzenia, jednak 
jak najbardziej prawdziwe. Do-
skonale na pierwszy posiłek dnia 
pasuje owsianka. Płatki owsiane 
można  podawać z rodzynka-
mi, orzechami oraz owocami 
sezonowymi. Zalane mlekiem 
płatki z dodatkami  najlepiej 
pozostawić na kilka minut, aby 
lekko nasiąkły. Szerokim łukiem 
omijać należy słodzone płatki, 
czekoladowe kuleczki i inne śnia-
daniowe propozycje, które nie 
dostarczą dziecku niczego poza 
szkodliwym cukrem.

Pełnowartościowe
białko - jajko

Jeżeli  dziecko nie ma alergii 
na jajka, śmiało można używać 
ich w kuchni. Do niedawna jaj-
ka w nadmiarze były uważane 
za szkodliwe, jednak najnowsze 
badania pokazują, że spożywa-
nie jajek nie tylko nie wpływa 
negatywnie na układ krążenia, 
ale wręcz poprawia profil lipido-
wy. Dając dziecku jajka, dostar-
czamy mu pełnowartościowego 
białka koniecznego dla rozwoju 
dziecka, a także luteiny odpo-
wiadającej za wzrok i witamin: 
B, A, D i E. Gdy mamy w do-
mu niejadka możemy podać mu 
omlet, do którego można dodać 
warzywa, które lubi. 

Mininaleśniki z owocami

Naleśniki można spokojnie 
przygotować poprzedniego dnia 
i przechować w lodówce. Rano 
wystarczy odgrzać. Naleśniki 
świetnie smakują z jogurtem, 
twarogiem czy tartymi owocami. 

Procesy zachodzące w or-
ganizmie wymagają stałe-
go zaopatrywania w nie-

zbędne składniki pokarmowe. 
Niedobory w tym zakresie mogą 
prowadzić do niedokrwistości, 
zmniejszenia odporności, co z 
kolei jest przyczyną częstych in-
fekcji, osłabienia oraz ogólnie 
złego stanu zdrowia. Dzieci są 
wówczas apatyczne i niechętne 
do podejmowania wysiłku.

Podstawowym składnikiem, 
którego obecność warunku-
je właściwą pracę mózgu, jest 
glukoza - cukier prosty, który 
pochodzi m.in. z trawienia po-
karmów zawierających skrobię 
(np. chleb, kasza, ryż, ziemniaki), 
owoców, a także cukru i słody-
czy. 

Nie znaczy to jednak, że na-
leży spożywać cukier i słodycze! 
Wręcz przeciwnie - śniadanie i 
następne posiłki w ciągu dnia 
powinny dostarczać organizmo-
wi cukrów (węglowodanów) zło-
żonych z dużą ilością błonnika 
pokarmowego. Aby cały orga-
nizm funkcjonował prawidłowo, 
w diecie nie może też zabraknąć 
białka (zwierzęcego i roślinne-
go) oraz tłuszczów (głównie tych 
nienasyconych).

Pożądanym źródłem węglo-
wodanów złożonych w naszej 
diecie są: kasze (gryczana, ja-
glana, jęczmienna), ryż natural-
ny (brązowy), pieczywo razo-
we (bułki orkiszowe, grahamki, 
chleb pełnoziarnisty), ziemniaki, 
warzywa strączkowe, pozostałe 
warzywa. Węglowodany proste 
powinny pochodzić głównie z 
owoców.

Białek zwierzęcych dostar-
czają: jaja, ryby, drób, mięso, na-
biał, zaś białek roślinnych głów-
nie rośliny strączkowe.

W diecie powinny znaleźć 
się niewielkie ilości masła oraz 
tłuszcze roślinne (głównie oliwa 
z oliwek, olej rzepakowy oraz 

olej lniany) - spożywane na zim-
no.

Doskonałym pomysłem 
na śniadanie jest tradycyjna 
owsianka z dodatkiem rodzyn-
ków i posiekanych orzechów, zaś 
wiosną i latem godne polecenia 
jest musli z dodatkiem świeżych 
owoców. Uzupełnieniem powin-
na być np. porcja białego sera ze 
szczypiorkiem i papryką, jajko 
na twardo lub jajecznica, albo 
też kanapka z pastą z wędzonej 
ryby czy z warzyw strączkowych 
z ogórkiem kwaszonym i papry-
ką. Oczywiście pożądanym do-
datkiem powinny być warzywa 
czy świeży sok warzywny.

Kolejnym ważnym, a często 
bagatelizowanym posiłkiem jest 
drugie śniadanie, na które zwy-
kle przygotowujemy dziecku 
owoce i kanapki. Te ostatnie - im 
bardziej kolorowe i urozmaico-
ne, tym bardziej będą zachęcać 
do jedzenia i tym lepiej też sma-
kować. Apetycznymi dodatkami 
mogą być m.in. liście sałaty, cy-
koria, różnokolorowa papryka, 
ogórki, rzodkiewki, kiełki. Do 
śniadanka można dołożyć obra-
ne marchewki lub pokrojoną pa-
prykę. Do picia najlepsza i naj-

wygodniejsza jest woda. Czasem 
można też dodać jednodniowy 
soczek np. marchewkowy (w do-
brze zakręconej butelce!).

Obiad powinien dostarczać 
najwięcej kalorii spośród wszyst-
kich zjadanych w ciągu dnia po-
siłków. Zazwyczaj składa się z 
dwóch albo trzech dań, co daje 
możliwość zaopatrzenia organi-
zmu w niezbędne składniki od-
żywcze. Najlepszą porą na jedze-
nie tego posiłku jest godzina 13-
14. Obiad najczęściej rozpoczy-
na się przygotowaną z warzyw 
zupą. Raczej nie powinna być 
gotowana na wywarze mięsnym. 
Wielu rodziców uważa, że mięso 
jest absolutnie konieczne w co-
dziennym zestawie obiadowym. 
Tymczasem równie odżywcze i 
smaczne mogą być dania z ryb 
czy warzyw strączkowych. 

Najczęściej zjadane w domu, 
podwieczorek i kolacja, powin-
ny stanowić uzupełnienie wcze-
śniejszych posiłków. Na podwie-
czorek można przygotowywać 
różne potrawy z owoców (np. 
pieczone jabłka czy banany) lub 
warzyw. Warto zachęcić dzieci, 
aby pomogły w przygotowaniu 
kolacji. 

Etap szkolny w rozwoju dzieci jest niezwykle ważny. To czas szybkiego 
dojrzewania zarówno fizycznego, jak i umysłowego, a zdrowie i dobre 
samopoczucie dziecka są kluczową sprawą dla tego procesu. I dlatego 
właśnie tak ważną rolę odgrywa właściwe odżywianie.

Warto zachęcić dzieci, aby pomogły rodzicom w przygotowaniu 
posiłków                                    Fot. archiwum
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Strony przygotowała
Justyna Giedrojć

Ból gardła  – przyczyny 

Ból gardła przy przełykaniu 
występuje zarówno przy zaka-
żeniach wirusowych, jak i bak-
teryjnych. Statystyki mówią, że 
średnio co kilkanaście sekund 
przełykamy ślinę. To dość czę-
sto, wziąwszy pod uwagę fakt, 
że podczas przełykania ból gar-
dła odczuwamy intensywniej. 
Co więcej zwiększa się on rów-
nież wtedy, gdy jemy czy pijemy 
i często towarzyszą mu: uczucie 
drapania, chrypka, pieczenie w 
gardle.

Jak temu zapobiec?

Ból gardła szczególnie od-
czuwamy rano.

Najlepszym rozwiązaniem 
zapobiegającym porannemu 
bólowi gardła jest wybór pre-
paratu w aerozolu, który ukie-
runkuje podawanie substancji 
czynnej bezpośrednio w miejsce 
bólu i stanu zapalnego. Zaleca 
się także płukanie gardło roz-
tworem soli (która ma działa-
nie przeciwzapalne i przeciwo-
brzękowe) – najlepiej kilka razy 
dziennie i przy użyciu ciepłej 
(nie zimnej lub gorącej) wody.

   
Płukanki ziołowe

Np. z rumianku, tymianku, 
szałwii, czarnego bzu – przygo-
tuj intensywny wywar, ostudź, 
płucz kilka razy dziennie.

Stosuj inhalacje parą wod-
ną, nawilżającą wysuszone gar-
dło. Nie zapominaj jednak, że 
domowe sposoby są tylko uzu-
pełnieniem leczenia. Zwłaszcza 
w przypadku bakteryjnego za-
palenia gardła okażą się niewy-
starczające. 

Światło i dieta: sposoby 
na jesienną depresję
Jesienna depresja może 

dopaść każdego. Pojawia 
się, jak każda depresja 

sezonowa, wraz z nastaniem 
nowej pory roku. Sprzyjają 
jej krótsze, pochmurne dni, 
chłód i słota. Narastające 
zmęczenie, kiepski nastrój, 
obniżenie sprawności intelek-
tualnej... Specjaliści nazywają 
ten stan sezonową chorobą 
afektywną. 

Jesienne skłonności do de-
presji są czymś jak najbardziej 
naturalnym. Jak udowodnili 
naukowcy, ma to ścisły zwią-
zek z mniejszą ilością słońca. 
Promienie słoneczne nie tyl-
ko stymulują nasz organizm 
do wytwarzania witaminy D, 
odpowiedzialnej za przyswa-
janie wapnia. Pod ich wpły-
wem produkowane są także 
hormony odpowiedzialne za 
nasze samopoczucie. Jednym 
z nich jest melatonina, któ-
ra w głównej mierze steruje 
rytmem snu i czuwania. W 
dzień jej ilość w organizmie 
jest znikoma, ponieważ ulega 
rozpadowi pod wpływem pro-
mieni słonecznych, za to po 
zmroku i nocą ilość jej wzra-
stać może nawet kilkakrotnie. 
Powoduje ona uczucie senno-
ści, odprężenia. Wprowadza 
nas w błogi stan ułatwiający 
zasypianie, który o ile bardzo 
pożądany wieczorem, w dzień 
przysporzyć nam może kłopo-
tów, dając objawy depresyjne.

Wśród najczęstszych 
objawów jesiennej depresji 
wymienia się: uczucie straty, 
nadmierny smutek, kłopoty 
z koncentracją, drażliwość, 
niepokój, strach, lęk, utrata 
zainteresowań, nadmierna 
senność, nieustanne uczu-
cie głodu (szczególny apetyt 
na słodycze), przyrost masy 
ciała, osłabienie libido.

Jesienią większość cza-
su spędzamy w zamkniętych 

pomieszczeniach. Na dworze 
jest ciemno, gdy idziemy oraz 
gdy wracamy z pracy. 

Dlatego niezwykle po-
mocna może się okazać fo-
toterapia. Polega ona na na-
świetlaniu lampami o natęże-
niu zbliżonym do światła sło-
necznego. Staje się ona coraz 
bardziej popularna. Naświe-
tlanie odbywa się podczas 
20–30-minutowych seansów. 

Ważny jest jednak nie tyl-
ko czas, ale także pora dnia, 
natężenie owego światła czy 
kąt jego padania. Zaleca się, 
aby fototerapii poddawać się 
rankiem i wieczorami, czyli 
wtedy, gdy niedobór słońca 
jest najbardziej odczuwal-
ny. Dzięki temu zewnętrzne 
bodźce słoneczne docierające 
do organizmu zbliżone są do 
tych, jakie mają miejsce la-
tem. Obniża się wówczas po-
ziom melatoniny, a wraz z nim 
stopniowo ustępują kolejne 
objawy chorobowe. Specjali-
ści podkreślają ogromną sku-
teczność fototerapii w lecze-
niu sezonowych depresji. We-
dług różnych źródeł, poprawa 
obserwowana jest u około 80 
proc. pacjentów.

Szukając sposobów na wy-
leczenie się z jesiennej depre-
sji warto pomyśleć o zmia-
nie diety. W polskiej tradycji 

przyjęło się, że w chłodniejsze 
pory roku należy spożywać 
tłuste potrawy. To jednak mit, 
który nie służy zdrowiu. Tłu-
ste potrawy, słodycze, alkohol 
i kawa wywołują ospałość, 
apatię oraz spowalniają pro-
cesy myślowe.

Nasza dieta ma ogromny 
wpływ na samopoczucie. 
Od tego, co jemy zależy, 
czy będziemy mieć siłę do 
codziennych zmagań oraz sku-
tecznego niwelowania uczu-
cia zmęczenia. Dlatego należy 
unikać produktów o niskiej 
wartości odżywczej. Potrawy 
powinny być bogate w wita-
miny i mikroelementy, owoce 
i warzywa. Równie istotne jest 
dostarczenie odpowiedniej 
dawki pełnoziarnistego pie-
czywa czy nawet samych zia-
ren zbóż bogatych w witaminy 
z grupy B, które wzmacniają 
układ nerwowy. Warto wzbo-
gacić dietę o ryby, bowiem 
tłuszcze w nich zawarte 
sprzyjają syntezie serotoniny, 
neuroprzekaźnika odpowie-
dzialnego za nasz nastrój. 
Bardzo pożądane w jesien-
nym jadłospisie są orzechy 
oraz odpowiednia ilość wody, 
a regularne zjadanie posiłków 
zabezpiecza przed uczuciem 
znużenia i rozdrażnienia.

Jesiennej depresji sprzyjają krótsze, pochmurne dni, chłód i 
deszczowa pogoda                                                               Fot. archiwum
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Start realizacji V edycji projektu 
„Europejczycy, Polacy, Obywatele”

W ramach projektu, 
pracownicy EFHR 
wraz z wolontariu-

szami odwiedzają szkoły w 
celu zapoznania nauczycie-
li oraz uczniów z regulami-
nem oraz procesem przebiegu 
konkursu.

21 września br. Leszek 
Jankowski i Kamila Kocow-
ska mieli przyjemność prze-
prowadzić pierwsze spotkanie 
w ramach projektu, które od-
było się w Gimnazjum im. św. 
Kazimierza w Miednikach. 

Licznie zgromadzonej pu-
bliczności stażystka Kamila 
przybliżyła działalność EFHR 
oraz możliwości wolontariatu 
w kraju i zagranicą. 

Drugą część spotkania 
poprowadził prawnik Le-
szek, który omówił zasady 
udziału w tegorocznej edycji 

konkursu WOS. Największe 
zainteresowanie zarówno 
wśród uczniów jak i nauczy-
cieli wzbudziły możliwe do 
wygrania nagrody, które jak 
co roku są bardzo atrakcyjne. 
Ostatnie 15 minut spotkania 

prawnik poświęcił problema-
tyce mowy nienawiści w In-
ternecie, która bliżej omówio-
na zostanie podczas realizacji 
konkursu.

Kolejne spotkania odbyły 
się w Gimnazjum Inżynierii 

im. Joachima Lelewela w Wil-
nie, Gimnazjum w Zujunach, 
Gimnazjum im. Stanisława 
Moniuszki w Kowalczukach, 
Suderwskiej Szkole Podsta-
wowej im. Mariana Zdzie-
chowskiego i przebiegły w 
podobny sposób. 

Przed nami wizyty w 
Gimnazjum im. Jana Pawła 
II, Gimnazjum w Mickunach, 
Gimnazjum w Pogirach, oraz 
Gimnazjum im. Władysława 
Syrokomli w Wilnie. 

Bardzo dziękujemy minio-
nym szkołom za dotychczaso-
we spotkania i zachęcamy in-
ne szkoły do wzięcia udziału 
w konkursie. 

W celu umówienia spo-
tkania prosimy o kontakt pod 
numerem +370  691 50  822 lub 
drogą mailową: wos@efhr.eu.

EFHR

Tam się warto wybrać
Targi mody w Wilnie

W dniach 19-21 paździer-
nika w wileńskim Centrum 
Wystawowo-Konferencyjnym 
„Litexpo” odbędą się naj-
większe na Litwie targi mody 
Fashion Bazaar. 

Na gości targów czekają: 
znani projektanci, prezentu-
jący najnowsze kolekcje swo-
ich ubrań, akcesoriów oraz 
ozdób; domy mody, których 
znaki towarowe symbolizują 
najlepszą jakość; twórcy sty-
lowych ubranek dla dzieci; 
twórcy wyjątkowych akce-
soriów do wnętrz domów i 
mieszkań. 

Targi będą czynne o godz. 
10-18 (19-20 października) 
i o 10-17 (21 października). 
Wstęp wolny. 

„Szczęśliwy Książę”

W sobotę, 21 października, w 
małej sali Litewskiego Narodo-
wego teatru Dramatycznego od-
będzie się spektakl „Laimingasis 
Princas” („Szczęśliwy Książę”) 
w reżyserii Povilasa Makauska-
sa wg jednej z najpiękniejszych 
baśni Oscara Wilde’a. 

To alegoryczna i wzruszająca 
opowieść o troskach i bólach te-
go świata, ale także o poświęce-
niu, przyjaźni i miłości. Jej głów-
ny bohater to pomnik tytułowe-
go szczęśliwego księcia, który 
wznosi się się na cokole, górując 
nad jednym z miast. Niemalże 
każdy bohater twórczości Wil-
de’a, książę jest bardzo piękny 
i przez wszystkich podziwiany. 
Zaprzyjaźnia się on z jaskółką, 
która postanawia pomóc mu w 

ratowaniu miasta, którym nie-
gdyś rządził i które zostało po-
grążone w biedzie. 

Początek o godz. 16.00. Bile-
ty w cenie 6 euro. 

„Perły polskiej muzyki”

W sobotę, 21 października, 
o godz. 16.00, w Pałacu w Za-
troczu (ul. Užtrakio 17, Troki) i 
w niedzielę, 22 października, o 
godz. 14.00 w kościele pw. Wnie-
bowzięcia Najświętszej Marii 
Panny w Wilnie (ul. Trakų 9) 
odbędzie się koncert orkiestry 
kameralnej Camerata Mazovia 
pt. „Perły polskiej muzyki”.

W programie koncertu za-
brzmią utwory polskich kom-
pozytorów: Fryderyka Chopina, 
Stanisława Moniuszki, Karola 
Kurpińskiego, Ignacego Jana Pa-

derewskiego, Michała Lorenca, 
Wojciecha Kilara i innych. 

Wstęp wolny. 

Francuski „Dusigrosz”

W niedzielę, 22 paździer-
nika, wileńskie kino „Pasaka” 
zaprasza na nową francuską ko-
medię „Gobšius” („Radin!”) w 
reżyserii Freda Cavayé.

François Gautier to skąpy 
człowiek, który nie ma przyja-
ciół, ani kobiety. Pewnego dnia 
życie mężczyzny zmienia się za 
sprawą dwóch dam: szesnasto-
letniej Laury, która twierdzi, że 
jest jego córką oraz pięknej wio-
lonczelistki.

Początek filmu o godz. 
14.30. Bilety w cenie od 5,8 
euro. 

Opr. B. Ł. 

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) z przyjemnością informuje o rozpoczęciu reali-
zacji V edycji projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”.

Pracownicy EFHR odwiedzają szkoły w celu zapoznania nauczycieli 
oraz uczniów z regulaminem przebiegu konkursu                Fot. archiwum 
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 Mówi Janusz do Staśka:
— Sprzedałem fortepian żony, by było spokojniej w chacie i 
kupiłem jej saksofon.
— Jak to? Przecież też będzie hałasować.
— Tak, ale przynajmniej nie będzie śpiewać. 

***
— Mamo, chłopcy zaczynają mnie podrywać! 
— W jaki sposób, córeczko? 
— Rzucają we mnie kamieniami...

***
Rozmowa o pracę:
— Na początku dajemy 5 euro za godzinę, ale po pół roku 
dostanie pan podwyżkę i będzie 10. Kiedy może pan zacząć?
— Za 6 miesięcy. 

***
Rano spóźniona matka w pośpiechu szykuje córkę do przed-
szkola. Jedną ręką się maluje, drugą nakłada dziecku kom-
binezon i tak dalej. Biegną na autobus. Matka w pewnym 
momencie patrzy na dziecko i pyta:
— Córuś, a nie zimno ci w rączki bez rękawiczek?
— Nie, ale w nóżki bez bucików tak... 

***
— Słuchaj, szukam dobrego, uczciwego księgowego. Znasz 
kogoś takiego?
— Znam, ale będzie dostępny dopiero za rok.
— Kontrakt?
— Wyrok. 

***
Zięć zwraca się do teściowej:
— Mamusiu, wychodzę. Kupić coś?
— Mieszkanie sobie kup! 

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI Z 19 PAŹDZIERNIKA

Poziomo: Aperetif, Kilof, Sekciarz, Zakaz, Norma, Krainaoz, 
Gryzak, Ekonom, Psor,  Lila, Kronos, Waga, Gaga.
Pionowo:  Kryska, Piekary, Elka, Azerka, Roczniak, Hifi, Onko-
log, Aura, Nina, Wiór, Monolog, Zraz, Masa.
Hasło:  Frank Sinatra

Ułożył Roman Głowacki

UŚMIECHNIJ SIĘ

KALENDARIUM
Piątek (20.X) jest 293 dniem 
roku. 
Do końca roku pozostało 72 
dni. Wschód Słońca — 7.58. 
Zachód — 18.09. 
Długość dnia — 10 godz. 11 
min. 
Księżyc — Nów.

Europejski Dzień Seniora
Dzień Obojga Narodów (Li-
twy i Polski)

1677 — urodził się Stani-
sław Leszczyński (zm. 1766), 
król polski, pisarz polityczny, 

zwalczał poddaństwo osobi-
ste chłopów i liberum veto.
1947 — ustanowiono flagę 
ONZ; jest to niebieski sztan-
dar z białym zarysem lądów 
naszego globu.
1972 — zmarła Magdalena 
Samozwaniec (ur. 1899), pi-
sarka satyryczna.
1997 — zespół pieśni i tańca 
Wileńszczyzna przebywał w 
Chicago; wystąpił przed Po-
lonią amerykańską; dochód 
z występów przekazano na 
cele Uniwersytetu Polskiego 
w Wilnie.
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6.00 Hymn Republiki
  Litewskiej.
6.05 Dzień dobry, Litwo.
9.05  S. “Stary”.
10.05 S. “SOKO 
 Stuttgart 2”.
10.55 S. “Monk 2”.
11.40 Styl.
12.40 Telegra TV.
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.
23.00 “Eksperci losu” 
 thriller fantast.
0.45 Pytanko.lt.
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.
12.35 KK2. Infoshow.
13.25 S. “Wojna róż”.
14.25 S. “Dwa serca”.
16.30 Dobry wieczór, 
 Litwo.
17.35 24 godziny.
18.30 Wiadomości.
19.30 KK2 piątek.
21.00 “Szturm Białego 
 Domu”
  thriller akcji.
23.40 “Snajper” akcji.
1.40 “Red” komedia 
 akcji.

6.00 Hymn Republiki 
 Litewskiej.
6.05 Wieczór bluesu.
7.00 S. anim.
7.50 Lecimy.

8.20 Spójrz na zawód  
 inaczej.
8.50 S. dok.
9.15 Dzień dobry, 
 Litwo.
12.00 DW wiadomości 
 w jęz. ros.
12.10 Stop taśma.
12.40 Cykl dok.
13.30 Legendy.
14.20 Na 85-lecie V.  
 Landsbergisa.
15.15 S. anim.
16.05 S. dok.
16.30 Dzień dobry,  
 Litwo.
18.00 Zupa naukowa.
18.30 Dzieci Tysiąclecia  
 Litwy.
19.35 S. “WPC 1”.
20.30 Sąd Kultury.
21.15 “Letnie zorze”  
 dramat.
22.45 Festiwal wileński  
 2017; 
 koncert.
0.05 DW wiadomości 
 w jęz. ros.
0.20 Teraz na świecie.
0.50 Ieva Prudnikovaite  
 i “4 Tango”.
1.45 Otwarcie XIV  
 sezonu 
 koncertowego  
 “Muzyka nas 
 niesie”; koncert.

6.10   Telesklep.
6.25  S. anim.
7.55  S. “Brutto & Netto”.
8.25 S. “Kobiety kłamią  
 lepiej”.
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 “Mała syrenka”  
 anim.
21.10 “Żelazny człowiek  
 2” akcji.
23.50 “Nieletni/
 pełnoletni” 
 komedia.
1.30 “Rambo. 
 Pierwsza krew 3”  
 akcji.

6.40 S. “Diagnoza - 
 morderstwo”.
7.35  S. “Mentowskie  
 wojny V”.
8.30 S. “Powrót   
 Muchtara-2”.
9.30 S. “Pajęczyna VIII”.
10.30 S. “Ulice rozbitych  
 latarni-13”.
11.35 S. “Diagnoza -  
 morderstwo”.
12.40 S. “Ulice rozbitych  
 latarni-16”.
13.45 S. “Mentowskie  
 wojny V”.
14.45 S. “Powrót   
 Muchtara-2”.
15.50 S. “Pajęczyna  
 VIII”.
16.55 S. “Ulice rozbitych  
 latarni XIII”.
18.00 Dzień info.
18.30 S. “Ulice rozbitych  
 latarni-16”.
19.30 Amerykańskie  
 zapasy.
21.30 “Cena strachu”  
 thriller akcji.
23.50 “Rzeźnik” thriller  
 akcji.
2.05 S. “Bezwstydny”.
3.00 S. “Jake, Grubas i  
 pies”.

6.30 Program.
6.34 Telesklep.
6.50 W świecie 
 koszykówki.
7.20 Program rozmów.
9.20 S. “Fatalne 
 szmaragdy”.
11.30 S. “Melodia losu”.
12.35 S. “Albańczyk”.
13.40 Telesklep.
13.55 Program 
 rozmów.
15.00 Patrioci.
16.00 Reporter.
16.50 S. “Raj”.
18.00 Reporter.
18.50 Rubryka   
 “Renowacja.  
 Dowiedz się więcej”.
18.55 S. “Albańczyk”.
20.00 Reporter.
20.30 Muzyczne  
  show.
22.30 Reporter.
23.00 S. “Głuchariow”.
1.05 S. “Delta”.

6.45 Telesklep.
7.00  S. “Cobra 11”.
8.00  S. “Rycerz bez  
 głowy”.
9.00 Dokumentalistyka  
 badawcza
9.30 S. “CSI: Miami”.
10.30 S. “Modna 
 rodzina”.
11.30 S. “Sposób na  
 morderstwo”.
12.30 S. “Quantico”.
13.30 S. “Univer. Nowy  
 wspólnik”.
14.30 Telesklep.
15.00 S. “Rycerz bez  
 głowy”.
16.00 S. “Sposób na  
 morderstwo”.
17.00 S. “Qantico”.
18.00 S. “CSI: Miami”.
19.00 S. “Cobra 11”.
20.00 S. “Univer. Nowy  
 wspólnik”.
20.30 “Gliny”
21.30 Wiadomości.
22.30 Zawody Euroligi.  
 “Chimki”   
 (Moskwa) - 
 kowieński   
 “Žalgiris”.
0.25 “Na rubieży”
  thriller krym..

6.20 Telesklep.
6.50 “Doktor Oz”.
7.50  Realna 
 dokumentalistyka.
8.50  Kulinarne show.
9.20  S. “Czarne 
 diamenty miłości”.
10.25 S. “Policja i Co”.
11.30 S. “Ekspert   
 Jordan”.
12.30 S. “CSI: NY”.
13.30 S. “Diagnoza -  
 morderstwo”.
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. “Inspektor  
 George 
 Gently VII”.
22.55 “Nieoczekiwana  
 prawda” dramat.

0.40 S. “Diagnoza -
  morderstwo”.
1.30 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 Zakochaj się w  
 Polsce.
10.35 Rodzinny   
 Ekspress.
11.10 S. “Północ-
Południe, Księga II”.
12.10 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”.
15.55 Muzeum Polskiej  
 Piosenki.
16.10 Ktokolwiek   
 widział, 
 ktokolwiek wie...
16.45 Wiadomości
17.05 Serial fab. 
18.00 Teleexpress.
18.25 Jaka to melodia?
19.00 S. “Klan”.
19.30 Teleturniej.
19.55 S. dok.
20.30 Wiadomości.
21.25 Teleturniej.
22.20 Film fab.
00.50 “Zła krew” 
 thriller.

9.00  Dziennik filozofa.
9.10  Zakładka - 7.
9.45  Wydarzenie
  aktualne.
10.05 Informacje 
 kulturalne.
10.25 “Warszawskie  
 gołębie” film 
 obycz.
11.45 Którędy po sztukę.
12.00 S. “Polskie drogi”.
13.40 “Sędziowie”
  spektakl TVP.
14.55 Chopin i jego  
 Europa 2017.
17.10 Pegaz.
18.15 “Ucieczka”
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  film obycz.
19.30 Studio Kultura.
19.50 Widowisko.
20.40 Videofan.
21.00 Informacje 
 kulturalne.
21.25 “Jak ojciec i syn” 
 dramat.
23.35 Tygodnik 
 Kulturalny.
00.20 Dziennik filozofa.
00.35 Scena i ekran 
 - koncert w 
 hołdzie 
 Leonardowi 
 Bernsteinowi (2).

7.05  S. “O mnie się 
 nie martw”.
7.55  Magazyn śledczy 
 Anity Gargas.
8.25  Domisie.
8.50  Przepis dnia.
9.00  Pytanie 
 na śniadanie. 
 Panorama.
12.00 Krótka historia.
12.10 Polonia 24.
12.30 Rozmowa Polonii.
12.45 Halo Polonia.
13.35 Wiadomości.
13.50 S. “Na sygnale”.
14.25 S. “M jak miłość”.
15.20 S. “Ratownicy”.
16.15 Warto rozmawiać.
17.20 Wiadomości.
17.30 Skarby
  architektury 
 drewnianej 
 UNESCO.
17.45 Baw się słowami.
17.55 Domisie.
18.20 Krótka historia.
18.30 Teleexpress.
18.55 Kronika 
 zwiadowców historii.
19.25 Baltic Sea.
19.55 S. “Na sygnale”.
20.25 Wolny Ekran.
20.45 Dobranocka.
21.00 Wiadomości.
21.45 S. “Na dobre
  i na złe”.
22.45 Polonia 24.
23.05 Rozmowa Polonii.
23.20 Halo Polonia.
00.15 Program rozryw.

7.00 “Jan Paweł II -  
 papież, który 

 tworzył historię”  
 (5) film dok.
8.40 “Matki dzieci  
 niczyich” film dok.
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 “Profilaktycznie,  
 energetycznie”.
10.45 “Duc in altum”.
11.00 Informacje dnia.
11.15 “Rozmowy 
 niedokończone”.
12.25 “Głos Polski”.
12.35 “Poradnik 
 szczęśliwego  
 małżeństwa”.
12.50 “Niezwykłości  
 przyrody Nowej  
 Zelandii - 
 szykowna owca”  
 film dok.
13.00 Modlitwa “Anioł  
 Pański”.
13.03 Informacje dnia.
13.20 “Wierzę w 
 świętych obcowanie”  
 koncert.
14.55 Święty na każdy  
 dzień.
15.00 “Jan Paweł II  
 (1978-2005)” film  
 dok.
15.15 “Jesteś” koncert 
 o bł. ks. Jerzym  
 Popiełuszce.
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”.
17.50 “Poznańska Piątka”  
 film dok.
18.30 “Okiem kamery”.
19.00 Modlitwa “Anioł  
 Pański”.
19.05 Informacje dnia.
19.15 “Westerplatte  
 Młodych”.
19.55 “Niedziela”.
20.00 “Warto 
 zauważyć...”
20.30 S. anim “Jesteśmy 
 katolikami”.

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. “Józef z Egiptu”.
23.40 “Łaski pełna” 
 film fab.

6.00  “EURONEWS”.
6.40  Wiadomości.
6.45  Klub dziecięcy.
7.00  Dzień dobry.
9.00  Wiadomości.
9.20  Dzień dobry.
11.00 Żyj zdrowiej!
12.00 Wiadomości.
12.20 S. “Hotel “Rossija”.
14.30 Wiadomości.
14.45 Modny wyrok.
15.50 Pobierzmy się.
16.45 Męskie. Żeńskie.
17.50 Teoria spiskowa.
18.50 Pole cudów.
20.00 Czas.
20.40 Litewski “Czas”.
21.00 “Jumorina 2016”.
23.20 Co? Gdzie? Kiedy?
0.35  Wieczorowy Urgant.
1.20 “Wyjść za mąż w  
 ciągu nocy” 
 komedia.
2.30 “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!
10.10 Prymuska.
11.05, 13.05, 16.15, 18.15, 
21.00 Wiadomości.
11.10 Modny wyrok.
12.05 Męskie. Żeńskie.
13.10 Pobierzmy się.
14.20 Czas pokaże.
16.20 “Mama wyszła za 
 mąż” film fab.
18.20 Kontrolny zakup.
18.55 Dodatek - 
 powodzenie.
19.00 Pole cudów.
20.00 Czas.
21.05 Głos. Nowy sezon.
23.00 Co? Gdzie? Kiedy?
0.10 Wieczorowy Urgant.
0.05 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”.
10.25 S. “Agencja 
 skrytych kamer”.
11.00 S. “Bombiła. 
 Ciag dalszy”.
12.00 Sąd przysięgłych.
13.25 Niezwykły 
 przypadek.
14.00 “Miejsce 
 spotkania”.
16.30 Niezwykły 
 przypadek.
17.05 S. “Adwokat”.
19.50 S. “Paragraf 78.  
 Film drugi”.
21.40 “Poobiecane niebo”  
 film fab.
0.15 “My i nauka.   
 Nauka i my”.
1.05   Tajemnicza Rosja.
2.05   “Miejsce spotkania”.

5.00   “Żywy trup”
  film fab.
6.30   S. “Młoda Rosja”.
8.00   “Obudzenie”
  film fab.
10.00 “Mój tato -
  idealista” film fab. 
12.00 “Przestępstwo i  
 kara” film fab.
14.00 “Wielka ziemia”  
 film fab. 
15.30 “Byliśmy
  sąsiadami” 
 film fab.
17.00 “Celnik” film fab. 
18.30 S. “Młoda Rosja”.
20.00 “Malarz” film fab.
22.00 “Wybacz” film fab.
0.00  “Przestępstwo i  
 kara” film fab. 

6.25 “Trzech siłaczy i  
 szamachandzka  
 księżna” film fab. 
7.40   “Głosy wielkiego  
 kraju” film fab.
9.20 “Gorzko, gorzko...”  

 film fab.
11.00 “Kaszczej   
 Nieśmiertelny”  
 film fab. 
12.05 “Atomowy Iwan”  
 film fab.
13.35 “Trick “flip-flap”  
 film fab.
15.00 “Geograf globus  
 przepił” film fab. 
16.55 “Próba” film fab.
18.30 “Pan młody” 
 film fab.
20.00 “Zerowy kilometr”  
 film fab.
21.30 “Razem 2” film fab.
23.05 “Kraj” film fab. 
1.00  “Ucieczka za
  marzeniem” 
 film fab.

6.10   Jak to zrobiono?
7.00   Mężczyźni z  
 Jukony.
7.50   Jak to działa?
8.15   Jak to zrobiono?
8.40  Polowanie 
 na składziki.
9.10   Wojny 
 o przechowalnie.  
 Kanada.
9.40   Za klasycznymi  
 samochodami.
10.05 Łowcy 
 diamentów.
10.55 Przeżyć razem.
11.50 Garaż 
 niepowodzeń.
12.40 Sprzedawcy
  samochodów.
13.35 Mężczyźni z  
 Jukony
14.30 Ostatni na Alasce.
17.15 Jak to zrobiono?
17.40 Polowanie
  na składziki.
18.10 Wojny 
 o przechowalnie.  
 Kanada.
18.40 Za klasycznymi  
 samochodami.
19.05 Sprzedawcy 
 samochodów.
20.00 Jak to zrobiono?
20.30 Jak to działa?
21.00 Gorączka złota.
22.00 Uliczna 
 sprawiedliwość.  
 Bronks,
23.00 Śladami 
 szpiegów.
0.00   Nie próbujcie  
 powtórzyć.
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                 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 
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Uczennice z Afganistanu podczas nauki                   Fot. EPA-ELTA

Pogryzł strażniczkę, 
gdy przyjechała po koty

W Słupsku za naruszenie 
nietykalności cielesnej straż-
niczki miejskiej odpowie 
32-letni mężczyzna.

Mężczyzna pogryzł funk-
cjonariuszkę podczas odbiera-
nia stada kotów, które trzyma-
ła jego konkubina.

Sąsiedzi jednej z lokato-
rek skarżyli się na ogromny 
smród, bo kobieta miała w 
domu stado kilkunastu kotów.

Na miejsce pojechała pra-
cownica schroniska dla zwie-
rząt, policjant oraz strażnicz-
ka miejska. Funkcjonariusze 
potwierdzili, że koty żyją w 
fatalnych warunkach, dlatego 

zdecydowali się je odebrać.
- Do mieszkania wrócił 

właśnie konkubent właściciel-
ki kotów. Chciał wypchnąć 
mnie z lokalu. Upadłam na 
schody przy drzwiach wejścio-
wych, a on na mnie ugryzł w 
przedramię, a później w lewe 
udo - opowiadała strażniczka.

W wyniku upadku kobieta 
doznała też urazu w okolicy 
lędźwiowej kręgosłupa, na no-
dze ma duży krwiak. Za naru-
szenie nietykalności cielesnej 
funkcjonariusza na służbie 
grożą mu też lata więzienia.

A 17 kotów trafiło do 
schroniska dla bezdomnych 
zwierząt.

Mieszkanie za... 1 euro!
W Roubaix we Francji do 

sprzedaży trafi 18 mieszkań 
za symboliczną kwotę jednego 
euro. Zdaniem władz miasta, 
to dobry sposób na ożywienie 
dawnej dzielnicy robotniczej, 
w której nieruchomości od 
dłuższego czasu stoją puste. 

Do spełnienia jest jednak 
kilka warunków. Po pierwsze, 
nabywca będzie musiał zobo-
wiązać się do przeprowadzenia 
generalnego remontu, którego 
koszt prawdopodobnie wyniesie 
dziesiątek tysięcy euro. Po dru-
gie, będzie trzeba zapewnić, że w 
mieszkaniu będziemy mieszkać 
przynajmniej przez sześć lat. Na 
zakup prawo będą miały jedynie 
rodziny. Musi to być również 

pierwsze nabywane mieszkanie.
Należy przy tym pamiętać, 

że Roubaix jest jednym z naj-
uboższych miast we Francji i 
nie kusi tak pięknymi widoka-
mi jak miasta znane z regionu 
Prowansji.

Władze miasta, położone-
go na granicy z Belgią, za-
twierdziły plan sprzedaży 
osiemnastu nieruchomości w 
2018 roku.

Inspiracją dla tego progra-
mu był projekt, który został 
pomyślnie przeprowadzony w 
Liverpoolu w Wielkiej Bryta-
nii. Docelowo w mieście Be-
atlesów na sprzedaż za sym-
boliczną kwotę ma trafić 2000 
pustych domów socjalnych.

Inf. agencyjne

W kwietniu trzecie 
dziecko Williama i Kate

Książę William i księżna 
Kate spodziewają się, że ich 
trzecie dziecko, które będzie 
piąte w linii do brytyjskiego 
tronu, przyjdzie na świat w 
kwietniu przyszłego roku.

Pierwsza informacja o cią-
ży Kate została przekazana 
opinii publicznej na począt-
ku września. Podano wtedy 
też, że królowa Elżbieta II i 
pozostali członkowie rodziny 
królewskiej są „zachwyceni” 
informacją o dalszym powięk-
szeniu rodziny. 

W trakcie lipcowej wi-
zyty w Polsce księżna Kate 
żartowała, dziękując polskim 
mamom z firmy Whisbear za 
prezent - misia wydające-

go uspokajający dla małych 
dzieci szum, który pomaga 
im zasnąć - że „wygląda na 
to, że po prostu będziemy 
musieli postarać się o kolejne 
dzieci”.

Podobnie jak przy dwóch 
poprzednich ciążach, księżna 
Kate cierpi na poważne nud-
ności, nazywane medycznie 
niepowściągliwymi wymio-
tami ciężarnych, i znacząco 
ograniczyła program wyda-
rzeń publicznych. 

Trzecie dziecko Williama 
i Kate będzie piąte w linii do 
brytyjskiego tronu, po księ-
ciu Walii Karolu, księciu Wil-
liamie i dwójce dzieci pary, 
4-letnim George‘u i 2-letniej 
Charlotte.

Najdroższy dom na sprzedaż
To może być najwięk-

sza transakcja w historii. Na 
sprzedaż trafiła 187-letnia 
luksusowa posiadłość Villa 
Les Cedres. Cena jaką musi 
zapłacić za nią nowy właści-
ciel to – bagatela - 350 milio-
nów euro.

Dwupiętrowa rezydencja o 
powierzchni 18 tysięcy metrów 
kwadratowych jest położona 
na Lazurowym Wybrzeżu, na 
południu Francji. Cała działka 
ma zaś 14 hektarów.

Do rezydencji prowadzi 
długa, kręta droga otoczona 
wysokimi palmami i cedrowy-
mi drzewami. Stąd też taka na-
zwa posiadłości - Les Cedres.

Przy wejściu znajduje się 
wykonany z brązu posąg Ate-
ny. Wewnątrz czuć klimat deka-
dencki, zgodnie z okresem belle 
epoque. Wielkie salony, żyran-
dole, portrety z XIX wieku, to 
jednak nie wszystko. W środku 
jest też biblioteka ze zbiorem 3 
000 książek o łącznej wartości 
kilkuset tysięcy euro.
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Konkurs „Dziewczyna ,,Kuriera 
Wileńskiego” — Miss Polka Litwy 2017”

„Dziewczyna — Miss Czytelników”

Imię, nazwisko kandydatki -------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
Głos na „Dziewczynę — Miss Czytelników” można 

oddać przysyłając wypełnione kupony (uwaga, nie kse-
rować!) na adres redakcji – „Kurier Wileński”, Birbynių 
4a, 02121 – 3– Vilnius, Lietuvos Respublika, z dopiskiem 
– „Dziewczyna — Miss Czytelników”. Na kuponie należy 
wpisać nazwisko tylko jednej(!) kandydatki z 10. 

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 11 listopada br.


