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Litewska policja cieszy się z nabycia nowych,
ultranowoczesnych fotoradarów na trzech nogach
– które są szybkie, łapią za
prędkość i brak przeglądu
technicznego i tak dalej,
i temu podobne. Ale czy
rzeczywiście to taka dobra
wiadomość?
Praktyka pokazuje, że
same fotoradary nie tyl-

Trójnogie niebezpieczeństwo
ko nie zwiększają bezpieczeństwa na drogach, ale
też mogą je zmniejszyć –
np. kiedy zaskoczony kierowca zacznie raptownie,
nerwowo hamować, nawet
jeśli nie przekraczał bezpiecznej prędkości. Stąd w
wielu krajach przed fotoradarami, nawet tymczasowymi, są stawiane znaki
ostrzegawcze, zachęcające
do zwolnienia. I to działa o
wiele lepiej – bo to wynika
z rzeczywistej troski o bezpieczeństwo na drogach,
a nie chęci pozdzierania z
kierowców dodatkowego
podatku. Właśnie przeciw
temu drugiemu protestują też „żółte kamizelki” we
Francji, gdzie fotoradary
są poukrywane w nieoznakowanych samochodach i
służą tylko szykanowaniu

uczestników ruchu, zamiast zwiększać bezpieczeństwo na drogach.
Jest też inne zagrożenie, wynikające z „inteligentnych” fotoradarów. To
zagrożenie prywatności.
Czy naprawdę chcemy,
żeby państwo wiedziało,
gdzie, kiedy, jakim samochodem jeździmy i
ile razy? Żeby gromadziło takie dane, do których
ktoś niepowołany mógłby uzyskać dostęp? Te
pytania to wierzchołek
góry lodowej argumentów przemawiających za
bardzo konkretnymi regulacjami prawnymi, które
określą stosowanie „inteligentnych” fotoradarów.
Dopóki ich nie ma – radarów na drogach też być nie
powinno.

Trzy pytania do...
…Galiny Zagrebnevienė, kierowniczki oddziału
nadzoru epidemiologicznego Centrum Chorób Zakaźnych i AIDS w Wilnie

Redaktorzy dyżurni: Justyna
Giedrojć, Alicja Klonowska

RRozmawiała Justyna Giedrojć

DZIENNIK NALEŻY DO EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA GAZET CODZIENNYCH MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH

Projekt współfinansowany
w ramach sprawowania
opieki Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej nad Polonią
i Polakami za granicą

1. Na dworze jeszcze
zima, a medycy już nawołują, aby szczepić się
przeciwko kleszczom. Czy
nie za wcześnie?
Aby szczepienie przeciwko kleszczom było
skuteczne oraz uodporniło organizm na zachorowanie na kleszczowe
zapalenie mózgu, należy przed okresem żerowania kleszczy przyjąć
przynajmniej dwie dawki szczepionki. Przerwa

między pierwszą i drugą
dawką wynosi 3 miesiące. Jeżeli uwzględnić, że
aktywność kleszcze osiągają w kwietniu – maju, to
już pora na szczepienie.
Trzecia dawka przyjmowana jest od 9 do 12 miesięcy po drugiej dawce.
Aby utrwalić odporność,
trzeba szczepić się co 3-5
lat. Szczepienie uchroni
przed chorobą i zapobiegnie powikłaniom.
2. Komu szczepienie
zaleca się szczególnie?
Szczepić się powinien
każdy, komu zdarza się
przebywanie w lesie lub
na innych terenach zagro-

żonym
występowaniem
kleszczy. Należy również
uwzględnić, że kleszcze są
już nie tylko w lasach, ale
też na terenach miast, w
parkach i na podwórkach.
3. Czy są ograniczenia
wiekowe przy szczepieniu?
Szczepionka może być
stosowana u dzieci powyżej pierwszego roku życia.
Górnej granicy wieku nie
ma. Szczepienie przeciw
kleszczom nie jest wciągnięte do kalendarza
szczepień obowiązkowych.
Każda dawka kosztuje około 20 euro, dla dorosłych i
dzieci.
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Imieniny
14 stycznia:

Amadei, Dacjusza,
Feliksa, Helgi, Hilarego,
Krystiana, Makryna,
Malachiasza, Niny,
Odoryka, Piotra,
Radogosta, Rajnera,
Saby

15 stycznia:

W Wilnie, obok budynku stołecznego samorządu przy pl. Kostitucijos 3, pojawił się
pierwszy kontener na tekstylia, przeznaczony na używane ubrania i obuwie
Fot. Marian Paluszkiewicz

Laureaci kolędowego przeglądu w Będzinie
Dziecięcy zespół Szalone Małolaty – wychowankowie Studia Artystycznego Katarzyny Panicz z
Elbląga – zdobył w niedzielę, 12 stycznia, Grand Prix
26. Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek
w Będzinie (woj. śląskie).
Wśród laureatów konkursu znaleźli się także Polacy z Litwy. Wyróżnienie w
kategorii soliści – dzieci

otrzymała Kornelia Baran
z Wilna. Łączone zespoły
„Melodia” i „Pierwiosnki” z Gimnazjum im. J. I.
Kraszewskiego i Centrum
Kultury w Wilnie otrzymały wyróżnienie w kategorii
zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne.
Zespół wokalno-instrumentalny „Diversión” z
Gimnazjum im. Jana Pawła
II w Wilnie otrzymał na-

grodę w wysokości 500 zł
ufundowaną przez prezesa
Górnośląskiego Oddziału
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Stefana Gajdę
oraz nagrodę 650 zł ufundowaną przez Parafialny
Oddział Akcji Katolickiej
im. dr. Adama Bilika przy
parafii Św. Trójcy w Będzinie i ks. Grzegorza Maciejewskiego.
PAP, mfkip.pl

Wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia i otuchy dla

Olgi Mindiul
z powodu śmieci Mamy
składa społeczność Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie
Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego
„Można odejść na zawsze, by stale być blisko” – ks. Jan Twardowski
Wyrazy najgłębszego współczucia z powodu nagłej śmierci

Mariana Janczewskiego,

absolwenta Wileńskiej Polonistyki, nauczyciela, właściciela wileńskiej spółki „Maraksis”
żonie Bożenie, synowi Tomaszowi, a także Matce Zmarłego
oraz wszystkim bliskim
składają Koledzy ze studiów

Aleksandra, Arnolda,
Dalemira, Dobrawa, Domasława, Eligii,
Eligiusza, Franciszka,
Idy, Makarego, Maksyma,
Maura, Pawła,
Piotra, Tarsycji

Cytat dnia
„Chrzest dziecka jest aktem sprawiedliwości wobec niego, ponieważ w
chrzcie dajemy mu skarb,
dajemy mu Ducha Świętego. Dziecko wychodzi z
wewnętrzną mocą Ducha
Świętego. Ducha, który je
obroni, który będzie mu
pomagać przez całe życie.
Stąd też tak ważny jest
chrzest w dzieciństwie,
aby mogło wzrastać
mocą Ducha Świętego”
– powiedział papież Franciszek podczas chrztu 32
dzieci w Kaplicy Sykstyńskiej.

Liczba dnia

5300000

euro – taką sumę utworzona przez ministerstwo
opieki socjalnej i pracy komisja przyznała w tym roku
dla 343 centrów dziennego
pobytu dla dzieci. Każdy
projekt otrzyma 7-16 tys.
euro na cały rok.
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Działalność fabryki w Grzegorzewie
będzie monitorowana przez samorząd
Antoni Radczenko

W miniony wtorek prokuratura w Kłajpedzie rozpoczęła dochodzenie w sprawie nielegalnego wyprowadzania ścieków
do Zalewu Kurońskiego przez spółkę Grigeo Klaipėda.

Wileński samorząd zapowiedział
kontrolę fabryki papierniczej w
podwileńskim Grzegorzewie, która
należy do tej samej spółki, ponieważ
pojawiło się podejrzenie, że ścieki z
zakładu trafiają do Wilii. Spółka Grigeo przekonuje, że żadne nieczystości do rzeki nie trafiają.
W poniedziałek, 13 stycznia,
spółka Grigeo zorganizowała specjalną wycieczkę dla dziennikarzy
po terenie zakładu, który obejmuje
prawie 50 ha. W spotkaniu wzięli
udział przedstawiciele spółki samorządowej Vilniaus Vandenys odpowiedzialnej za dostarczanie wody
pitnej oraz odprowadzanie ścieków
w stolicy, Departamentu Ochrony
Środowiska oraz wicemer Valdas
Benkunskas.
OTWARTE PYTANIA

W trakcie wizyty przedstawiciele
spółki wytłumaczyli dziennikarzom,
że fabryka do celów produkcyjnych
korzysta z wody w rzece Waga, która jest dostarczana do zakładu przy
pomocy specjalnego kanału. Woda,
która nie jest wykorzystywana do
produkcji, wędruje poprzez rury do
Wilii. Spółka przekonywała, że ścieki
fabryczne są przekazywane bezpośrednio do systemu Vilniaus vandenys. Jednak, jak się okazało na miejscu, do rzeki prowadzi więcej rur niż
podaje spółka. Zdaniem przedstawicieli fabryki, część rur zostało z
dawnych czasów, ponieważ fabryka
działa w tym miejscu od 1923 r., są
one nieczynne i zabetonowane.
„Zebraliśmy dużo informacji
analitycznych, które zostaną przeanalizowane przez specjalistów
z Vilnius vandenys. Będziemy też
współpracowali z Departamentem
Ochrony Środowiska. Mamy pytania – czy rury, które powstały za

Spółka Grigeo zorganizowała specjalną wycieczkę dla dziennikarzy po
terenie zakładu Fot. Marian Paluszkiewicz
czasów radzieckich, są nieczynne,
czy mogą być wykorzystywane? Te
pytania pozostają otwarte. Do tego,
aby to potwierdzić lub zaprzeczyć,
potrzebujemy trochę więcej czasu” – oświadczył dziennikarzom
wicemer Valdas Benkunskas, który
podkreślił, że po tragedii w Kłajpedzie samorząd od razu zareagował
i zapoczątkował kontrolę fabryki w
Grzegorzewie.
LICZBA RUR SIĘ NIE ZGADZA

Dyrektor generalny spółki Vilniaus vandenys, Marius Švaikauskas,
poinformował dziennikarzy, że
obecna wycieczka jest tylko jednym
z etapów kontroli. Švaikauskas podkreślił, że ma nadzieję, iż spółka oraz

wszystkie instytucje będą współpracowały dla dobra ogółu.
„Dzisiaj mieliśmy tylko informację wizualną. Zwrócimy się do
spółki, aby przedstawiła wszelkie
niezbędne informacje oraz dokumenty. Nasi specjaliści, ponieważ
mamy takie zlecenie od mera i wicemera, zbadają, czy ta technologia
odprowadzania ścieków jest taka,
jaką powinna być” – powiedział mediom dyrektor generalny spółki samorządowej. Švaikauskas dodał, że
Grigeo jest jednym z podstawowych
klientów jego spółki, jeśli chodzi o
odprowadzenie ścieków. „Dlatego
ta spółka jest zaliczana do obiektów
objętych wzmożoną kontrolą” – zapewnił dyrektor.
5.>>
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Przedstawiciele Służby Ochrony
Środowiska oświadczyli, że mają pytania na temat zarządzania ściekami,
ale na wnioski trzeba zaczekać.
„Zgodnie z planem jest określona
liczba rur prowadzących do rzeki, ale
w rzeczywistości ich jest więcej. Musimy sprawdzić, czy faktycznie pozostałe kanały są nieczynne” – tłumaczył dziennikarzom Žilvinas Lefikas,
szef Wileńskiego Działu Kontroli Jakości Środowiska przy Ministerstwie
Środowiska RL.
STRATY FINANSOWE

Spółka Grigeo zapewniła, że udostępni instytucjom wszystkie niezbędne dokumenty. „Wspólnie z wicemerem, przedstawicielami resortu
środowiska oraz przedstawicielami
Vilniaus vandenys obejrzeliśmy rury
na terenie zakładu należącego do
spółki Grigeo i udowodniliśmy, że nie
mamy żadnych ukrytych rur. Chciał-

bym podkreślić, że nadal jesteśmy
gotowi do współpracy ze wszystkimi
zainteresowanymi instytucjami, aby
udowodnić, że fabryka w Grzegorzewie odpowiada wszelkim wymogom resortu środowiska” – zapewnił
dziennikarzy dyrektor generalny
Grigeo, Tomas Jozonis.
Dyrektor zaznaczył ponadto, że
ostatnie wydarzenia wpłynęły na sytuację finansową spółki, ale minęło
jeszcze zbyt mało czasu, aby podliczyć wszystkie straty.
„Nie jest tak, że zastanawiamy się
nad zwolnieniem pracowników. Po
prostu, zmalała liczba zamówień.
Jednak to tylko kilka dni, aby robić
jakieś wnioski” – przekonywał Jozonis. Fabryka papieru w Grzegorzewie powstała w 1923 r.
Założycielem był przemysłowiec i
architekt, Grzegorz Kurec, od którego imienia pochodzi nazwa miejscowości. W okresie międzywojennym
fabrykę odwiedził prezydent RP
Ignacy Mościcki.

Chciałbym podkreślić, że nadal jesteśmy gotowi do współpracy, aby
udowodnić, że fabryka w Grzegorzewie odpowiada wszelkim wymogom”
– Tomas Jozonis Fot. Marian Paluszkiewicz

SPROSTOWANIE
W „Kurierze Wileńskim” nr 2 (7-8 stycznia) ukazał się artykuł „Kolejne problemy
polityków z ramienia AWPL-ZChR”, który powstał na podstawie informacji zw.lt
oraz LRT Radijas. W artykule napisaliśmy, że „jesienią 2019 r. rząd przeznaczył
pieniądze nie tylko na remont drogi obok domu premiera Sauliusa Skvernelisa, ale także Zbigniewa Jedzińskiego, przedstawiciela AWPL-ZChR. Pieniądze
pochodzą z kilku funduszy rezerwowych rządu”. Jest to jednak informacja nieprawdziwa. W rzeczywistości pieniądze na remont tej drogi były przeznaczone
jeszcze w maju 2019 r., gdy ministrem transportu i komunikacji był Rokas Masiulis. Redakcja „Kuriera Wileńskiego” przeprasza Zbigniewa Jedzińskiego za
podanie nieprawdziwej informacji.
Redakcja
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Muzyczny prezent Litwy
dla Szczecina

Szczeciśkich melomanów niebawem czeka prawdziwa uczta
duchowa. W przepięknej architektonicznie i jednej z najlepszych
akustycznie sal koncertowych, w
Filharmonii Szczecińskiej, wystąpi Litewska Narodowa Orkiestra
Symfoniczna.
– Koncert zaplanowano na 5
lutego, a w jego programie usłyszymy dzieła światowych kompozytorów muzyki klasycznej – powiedział „Kurierowi Wileńskiemu”
Konsul Honorowy RL w Szczecinie
Wiesław Wierzchoś.
Dla Szczecina to wielkie wydarzenie muzyczne i jednocześnie
zaszczyt, że tak utytułowana
orkiestra z Litwy wystąpi w tym
mieście. Patronat honorowy przyjął ambasador Republiki Litewskiej w Warszawie, a w lożach
honorowych zasiądą luminarze
życia kulturalnego, gospodarczego, administracji rządowej,
samorządowcy, a także przedstawiciele Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.
Natomiast Czytelnikom „Kuriera
Wileńskiego” wkrótce przekażemy
szerszą relację z tego wyjątkowego
koncertu, na który również zostaliśmy zaproszeni.
Krzysztof Subocz
Fot. filharmonija.lt/Dmitrij Matvejev
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Litwa uczciła obrońców wolności

RIlona Lewandowska
1.>>

Uroczyste obchody rozpoczęły
się już w sobotę. W Wilnie odbył się
wówczas 29. bieg pamięci ofiar 13
Stycznia „Drogą życia i śmierci”. Niemal 9 tys. osób przebiegło trasę od
cmentarza na Antokolu, gdzie są pochowani polegli w czasie sowieckiej
agresji, pod wieżę telewizyjną, gdzie
zginęli.
W niedzielę po zmroku przy wieży telewizyjnej, budynku Litewskiego
Radia i Telewizji i przy Sejmie RL zapłonęły ogniska pamięci. W obecności
przedstawicieli najwyższych władz
Litwy odczytano nazwiska poległych,
często ludzi bardzo młodych, siedemnasto-, dwudziestolatków.
– Przyszliśmy pod sejm razem
z dziećmi, zaplanowaliśmy dzień
tak, żeby najpierw uczestniczyć we
Mszy św. w Wilnie. Chyba dlatego
tak wielkie wrażenie zrobiły na mnie
zdjęcia poległych wyświetlane w
pobliżu sceny na tle słów modlitwy
Ojcze Nasz. Słowa „i odpuść nam
nasze winy, jako i my odpuszczamy”
brzmiały w tym dniu wyjątkowo wymownie – mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Alicja Rosowska, która wraz
z mężem i dziećmi przyjechała na
uroczystości z Kowalczuk.
Jak podkreśla, takie uroczyste
przeżycie tego wieczoru ważne jest
dla ludzi, którzy pamiętają wydarzenia sprzed 29 lat, ale jeszcze większe
znaczenie mają dla młodego pokolenia.
– Wydaje mi się, że wspólne
uczestniczenie w takich obchodach
to dla dzieci i młodzieży okazja do
postawienia sobie bardzo ważnych
pytań na temat historii i znalezienia
odpowiedzi, których nie da szkoła –
podkreśla nasza rozmówczyni.
Obchody 13 stycznia są co roku
ważnym dniem dla przedstawicie-

Dzień Obrońców Wolności, ustanowiony na pamiątkę tragicznych wydarzeń z 13 stycznia 1991 r., kiedy
tysiące osób zebrało się przy sejmie, budynkach Litewskiego Radia i Telewizji oraz wieży telewizyjnej, by
nie dopuścić do ich zajęcia przez sowieckie jednostki,
po raz kolejny zjednoczył mieszkańców Litwy wokół
wartości, jaką jest niepodległość.
li mediów, bo to właśnie one, obok
parlamentu, stały się głównym celem sowieckiego ataku. Jeszcze
przed atakiem na wieżę telewizyjną,
11 stycznia, wśród redakcji, które zostały zajęte przez sowieckich spadochroniarzy, znalazł się także „Kurier
Wileński”.
– Po zajęciu Domu Prasy zostaliśmy nie tylko bez redakcji, sprzętu,
ale nawet bez notatek. Dostaliśmy
tymczasowy przytułek w drukarni na Starówce. Wszystkie redakcje
wyrzucone ze swoich pomieszczeń
spotkały się wtedy w dzienniku
„Respublika” i podjęta została decyzja o wydaniu jednego wspólnego
wydania, w trzech językach. Był to
niewielki biuletyn, ale można powiedzieć, że pisany sercem, bo przecież

nikt nie planował pracy w takich
okolicznościach. Nie rozdzielaliśmy
obowiązków, bo sytuacja zmieniała
się bardzo szybko. To był czas, gdy
każdy musiał się określić, po której
jest stronie i niektórzy dziennikarze, starszej daty, identyfikujący się
z „Czerwonym Sztandarem”, odeszli.
Nie było ich jednak wielu, większość
całkowicie, jednoznacznie popierała
niepodległość – opowiada Zbigniew
Balcewicz, ówczesny redaktor „Kuriera Wileńskiego” i sygnatariusz
Aktu Niepodległości Litwy.
Główne uroczystości rocznicowe
miały miejsce 13 stycznia. „Wszyscy,
którzy rozumieją 13 stycznia, mogą
zaświadczyć, że życie było inne
przed tą nocą i po niej.
7. >>

W niedzielę po zmroku przy wieży telewizyjnej, budynku Litewskiego Radia
i Telewizji i przy sejmie zapłonęły ogniska pamięci
Fot. Dainius Labutis/ELTA

KURIER WILEŃSKI

WYDARZENIA

14-15/01/2020

7

6 >>

To była granica, to był punkt
zwrotny w naszej historii narodowej” – powiedział Viktoras Pranckietis, przewodniczący Sejmu RL, otwierając uroczyste posiedzenie sejmu z
okazji Dnia Obrońców Wolności, w
czasie którego wręczono Nagrodę
Wolności za rok 2019 Albinasowi
Kentrze – partyzantowi, zwanemu
kronikarzem Odrodzenia, kawalerowi Orderu Krzyża Pogoni.
Odbierając nagrodę, laureat
powiedział, że dedykuje ją swoim
siostrom, braciom, rodzinie, Szyłokarczmie (Šilalė), Uniwersytetowi
Wileńskiemu, Żmudzi i całej Litwie.
„O wolność walczyło wiele szlachetnych osób, szczególnie – ludzi mieszkających na wsi, którzy ze wszech miar
wspierali obrońców wolności. Z tego
powodu doznali potem prześladowań,
byli więzieni. Obrońcy wolności walczyli o każdą piędź ziemi, oddawali za
nią życie” – mówił podczas uroczystości Albinas Kentra.
A. Kentra urodził się w 1929 r. W
1946 r. za aktywne więzi z partyzantami został aresztowany, był więziony w Szyłokarczmie i Wilnie, od 1949
r. – w obozie w Spassku. W 1954 r.
wrócił na Litwę. W latach 1955-1960
studiował na Uniwersytecie Wileńskim język angielski i literaturę, w
latach 1962-1965 studiował na wyższych kursach języki obce w daw-

W obecności przedstawicieli najwyższych władz Litwy odczytano nazwiska poległych, wśród których było wiele bardzo młodych osób
Fot. Dainius Labutis/ELTA
nym Leningradzie (obecnie Petersburg). Pracował przez jakiś czas jako
nauczyciel. W latach 1965–1991 był
wykładowcą języka angielskiego na
Uniwersytecie Wileńskim. Nazywany
jest też kronikarzem Uniwersytetu
Wileńskiego i Wilna – uwiecznił na
taśmie filmowej mnóstwo wydarzeń
historycznych. Ustanowiona przez
Sejm RL nagroda przyznawana jest
osobom zasłużonym dla wolności,
demokracji i walki o prawa człowieka. W uroczystościach, przypominających tragiczne, ale zwycięskie dla

Litwy wydarzenia z 13 stycznia 1991
r., wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz Litwy – prezydent
Gitanas Nausėda, premier Saulius
Skvernelis, przewodniczący sejmu
Viktoras Pranckietis, byli prezydenci
Valdas Adamkus i Dalia Grybauskaitė, Vytautas Landsbergis, arcybiskup
wileński Gintaras Grušas. Polskie
władze reprezentował wicemarszałek Senatu RP Michał Kamiński,
ambasador Urszula Doroszewska,
Attaché Obrony, Wojskowy, Morski i
Lotniczy ppłk Piotr Sadyś.

W sobotę 9 tys. osób wzięło udział w 29. biegu pamięci ofiar 13 Stycznia „Drogą życia i śmierci”
Fot. Dainius Labutis/ELTA
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Litewskie Stowarzyszenie Autoserwisów
zrzesza warsztaty godne zaufania

Rozmawiała Honorata Adamowicz
Kiedy powstało Litewskie Stowarzyszenie Autoserwisów?
Na Litwie zarejestrowanych jest
ponad 4 tys. warsztatów. Ich działania wnoszą znaczący wkład w rynek pracy, ale z mocy prawa należą
do najbardziej dyskryminowanych
i wrażliwych podmiotów gospodarczych. Litewskie Stowarzyszenie Autoserwisów, które rozpoczęło działalność 1 czerwca 2019 r., zrzesza firmy
świadczące usługi naprawy samochodów. Przez cały okres niepodległości Litwy nie było żadnego stowarzyszenia, które reprezentowałoby
warsztaty samochodowe. Wszystkie
ustawy były przyjmowane bez żadnych konsultacji z osobami obeznanymi z pracą autoserwisów. Władza
przyjmowała ustawy, nie mając zielonego pojęcia, co tak naprawdę w tej
branży się dzieje, jakie są problemy.
A z jakimi problemami najczęściej się spotykacie?
Największym problemem są
nielegalne warsztaty samochodowe. Właśnie takie psują wizerunek
wszystkich legalnych autoserwisów,
ponieważ ich praca często jest złej
jakości, nie są za nią odpowiedzialni, ponieważ jeden dzień pracują
tutaj, drugi dzień w innym miejscu.
Kolejny problem – nielegalne składowanie odpadów. Ogółem, mamy 4
200 autoserwisów i tylko część z nich
wskazuje, gdzie składuje odpady. A
gdzie te odpady składują pozostali?
Ten problem także poruszyliśmy.
Jakie cele stawia sobie stowarzyszenie?
Zanim powstała nasza organizacja, przedstawiciele autoserwisów
żyli w ciągłej rywalizacji ze sobą i
szukali rozwiązań wyłącznie dla
swoich firm. Było tak, że każdy wal-

„Najważniejszym naszym celem jest uporządkować
rynek dzikiego zachodu, tak nazywam nielegalne
autoserwisy, żeby wszyscy pracowali legalnie i płacili podatki” – powiedział „Kurierowi Wileńskiemu”
Rytis Barila, prezes Litewskiego Stowarzyszenia
Serwisów Samochodowych.

Liczba członków stowarzyszenia stale rośnie. Obecnie do naszej organizacji należy 28 autoserwisów – powiedział „Kurierowi Wileńskiemu”
Rytis Barila Fot. Marian Paluszkiewicz
czył tylko o siebie. Może to dobra
taktyka na polu bitwy, ale nie w celu
zmniejszenia dyskryminacji na rynku pracy, walki z nieformalną gospodarką i poprawy warunków pracy
oraz jakości usług. Najważniejszym
naszym celem jest uporządkować rynek dzikiego zachodu, tak nazywam
nielegalne warsztaty, żeby wszyscy
pracowali legalnie i płacili podatki.
Kolejnym celem jest reprezentowanie członków stowarzyszenia w instytucjach państwowych, obniżanie
kosztów pracy, zajmowanie się rekrutacją personelu i ekspertyzą oraz
zapewnianie porad i pomocy w przypadku nieoczekiwanych problemów.
Poszukujemy, w sposób dozwolony przez prawo, najkorzystniej-

szych warunków dla funkcjonowania autoserwisów na całej Litwie.
Przedstawiamy sejmowi, rządowi,
ministerstwom i innym instytucjom
państwowym propozycje dotyczące
nowo przygotowanych i skutecznych
ustaw, rozporządzeń i innych aktów
prawnych związanych z poprawą i
zmianą litewskich centrów obsługi
samochodów. Dążymy do zachowania jednakowych wymagań środowiskowych, bezpieczeństwa pracy,
jakości i innych wymagań w zakresie
napraw samochodów, aby wszyscy
uczestnicy rynku, świadczący usługi
naprawy samochodów, pracowali na
takich samych warunkach.
9.>>
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Stowarzyszenie współpracuje
z organami państwowymi w celu
zapewnienia właściwego nadzoru
nad firmami i osobami świadczącymi nielegalne lub oszukańcze
usługi. Stowarzyszenie podnosi
kwalifikacje personelu oraz wprowadza innowacyjne technologie
pracy i w zakresie sprzętu. Przyczynia się to do lepszej obsługi klienta
i odpowiedzialnej pracy.
Ilu członków zrzesza stowarzyszenie?
Liczba członków stowarzyszenia
stale rośnie. Obecnie do naszej organizacji należy 28 autoserwisów,
ale z każdym dniem ta liczba rośnie. Odwiedziliśmy już ponad 150
autoserwisów i muszę przyznać,
że zainteresowanie jest wielkie.
Do końca 2020 r. mamy nadzieję,
że będziemy mieli co najmniej stu
członków. Na razie, nasze stowarzyszenie działa tylko w Wilnie,
ale już o współpracy rozmawiamy
z Szawlami, następnie planujemy
rozmowy z Kłajpedą, Kownem i tak
dalej.
Jakie korzyści przynosi członkostwo?
Przede wszystkim większe za-

WYWIAD
ufanie klientów, ponieważ do stowarzyszenia może dołączyć tylko
ten warsztat, który pracuje legalnie, należycie wykonuje pracę, zatrudnia specjalistów. Szukamy także i innych korzyści dla naszych
członków. Rozpoczęliśmy współpracę ze szkołą automechaników.
Wiadomo, że dzisiaj brakuje dobrych specjalistów, więc współpracujemy, żeby po zakończeniu nauki
przyszli pracować do naszych partnerów. Członkowie naszej organizacji współpracują ze sobą, nie ma
żadnej konkurencji między nimi.
Jakie są plany na przyszłość?
Plany mamy duże. Przykładowo,
w przyszłości chcemy przeprowadzać szkolenia na temat etykiety.
Obecnie nawet nie ma możliwości organizacji takiego szkolenia.
A to jest bardzo ważne, ponieważ
mechanik nie tylko naprawia, ale
też jest osobą, która bezpośrednio
kontaktuje z klientem. Chcemy
przeprowadzić także inne szkolenia w celu podniesienia kwalifikacji pracowników autoserwisów
i podniesienia jakości obsługi
klientów, co na pewno korzystnie
wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.
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Polacy i Litwini najbardziej
proamerykańscy

Polacy i Litwini są najbardziej
proamerykańscy w Europie –
wynika z amerykańskich badań,
które zostały opublikowane przez
Pew Research Center. Centrum
postanowiło zbadać, jak obywatele 33 krajów na świecie postrzegają Stany Zjednoczone. Okazało się,
że zasadniczo najlepsze zdanie o
USA mają Polacy – 79 proc. badanych i Litwini – 70 proc.
Źle postrzega ten kraj odpowiednio 13 i 18 proc. Polaków i Litwinów. Dla porównania, pozytywną wizję Ameryki ma 39 proc.
Niemców, negatywną – 57 proc.
We Francji opinie podzieliły się
na połowę – po 48 proc.

Ważny krok w stosunkach
między UE a Białorusią
Unia Europejska i Białoruś podpisały umowę o ułatwieniach wizowych oraz umowę o readmisji.
Ta pierwsza ułatwi obywatelom
Białorusi uzyskanie wiz krótkoterminowych na wjazd do UE, a
obywatelom UE – krótkie, bezwizowe podróże na Białoruś.
Jak podała Komisja Europejska,
umowy stanowią ważny krok w
stosunkach między Unią Europejską a Białorusią i otwierają drogę
dla lepszej mobilności obywateli,
przyczyniając się do zacieśnienia
więzi między UE i jej sąsiadami z
Partnerstwa Wschodniego.
Na Litwie zarejestrowanych jest ponad 4 tysiące warsztatów
Fot. Marian Paluszkiewicz

Fot. Marian Paluszkiewicz
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W Bezdanach odbyła się
premiera filmu „6km”
Wieczorem, 11 stycznia, ogromny tłum ludzi otworzył drzwi Domu
Kultury w Bezdanach – odbyła się
premiera pierwszego filmu dokumentalnego o Bezdanach „6km”. W
premierze filmu wzięli udział mieszkańcy i goście miasta, starosta miasteczka, bohaterowie filmu oraz jego
twórca – Waldemar Baran.
Premiera „6 km” nie ograniczyła
się pokazem filmu. Tego wieczoru
odbyło się również spotkanie całej
społeczności i wspólna dyskusja na
temat Bezdan, mieszkańców, zalet i
wad miasteczka oraz, oczywiście, zabawnej jego nazwy.
„Widzę, że film poruszył ludzi w
miasteczku. Podczas premiery odby-

ła się dyskusja, która z pewnością pomoże rozwiązać problemy Bezdan w
przyszłości” – powiedział Waldemar
Baran, twórca filmu i student Uniwersytetu Wileńskiego.
Udział w wydarzeniu wziął też Vytenis Pauliukaitis, litewski showman
i reżyser, który był szczególnie zadowolony z faktu, że istnieje film o takim małym miasteczku.
„Bezdany to jedno z niewielu miasteczek na świecie, które ma swój
własny film” – inspirował zebranych
Pauliukaitis.
Film przedstawia zwykłych mieszkańców Bezdan, którzy opowiadają o
swoim codziennym życiu, o tym, co
lubią i z jakimi problemami muszą

sobie radzić. Wśród rozmówców jest
student, który spędza piątkowe noce
z przyjaciółmi, dyrektorka szkoły i
sprzedawca w małym, prywatnym
sklepiku. W filmie można usłyszeć i
zobaczyć miasteczko pod takim kątem, pod jakim je widzi lokalna ludność. Mieszkańcy opowiadają też o
tym, jak im udaje się żyć z tak niezwykłą nazwą.
„Jeżeli będziemy tutaj mieszkać,
nikomu nie podamy adresu” – powiedział jeden z rozmówców w filmie.
Premiera filmu „6km” już się odbyła, ale film jest dostępny dla wszystkich na platformie „YouTube” (https://
youtu.be/wcTn6EDQsKU).
Organizatorzy

VI Turniej Tańca Polskiego o Palmę Wileńszczyzny
69 par tanecznych wzięło udział
w VI Turnieju Tańca Polskiego o Palmę Wileńszczyzny, który odbył się w
sobotę, 11 stycznia, w Domu Kultury
Polskiej w Wilnie. Turniej, na który
zaprosiło Wielofunkcyjne Centrum
Kultury w Niemenczynie, tradycyjnie
rozpoczął się uroczystym polonezem
uczestników.
„Niezmiernie się cieszymy, że z
nami jesteście już po raz 6. – droga młodzieży, instruktorzy, rodzice!
Dziękujemy wam za to, że tak kochacie polską kulturę, że pokazujecie to
poprzez jej krzewienie tańcem. Widzimy, co wam w duszy gra” – mówiła
organizator wydarzeń kulturalnych
Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury
w Niemenczynie Renata Reichinbach. Do udziału w turnieju o Palmę
Wileńszczyzny zgłosiło się 69 par
tanecznych z zespołów: „Jutrzenka”
(choreograf Leonarda Klukowska),
„Świtezianka” (choreograf Teresa
Andruszkiewicz), „Przyjaźń” (choreograf Tatiana Sienkiewicz), „Perła”
(choreograf Ewa Batrusewicz, Erwin
Mieczkowski i German Komarowski),
„Ojcowizna” (choreograf Teresa An-

druszkiewicz) oraz „Jawor” (choreograf Renata Lisowska).
W turnieju tańca polskiego tancerze rywalizowali w 5 kategoriach
wiekowych: 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15
lat, 16-18 lat oraz 19-26 lat. Wystę-

py par tanecznych oceniali m.in.
Mariusz Krupiński, Piotr Skawski, Bożena Łosakiewicz, Dariusz
Skrzydlewski, Norbert Poźniewski
i Mantas Gudaitis.
L24.lt

Do udziału w turnieju o Palmę Wileńszczyzny zgłosiło się 69 par tanecznych
Fot. Wiktor Jusiel/L24.lt
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Sejm RP potępia niezgodne z prawdą
wypowiedzi przedstawicieli władz Rosji
Rafał Białkowski/PAP
Sejm RP potępia prowokacyjne
i niezgodne z prawdą wypowiedzi
przedstawicieli najwyższych władz
Federacji Rosyjskiej próbujących obciążać Polskę odpowiedzialnością za
wybuch II wojny światowej – głosi
uchwała przyjęta w czwartek, 9 stycznia, przez Sejm RP w związku z niedawnymi wypowiedziami prezydenta
Rosji.
Przed świętami Bożego Narodzenia prezydent Rosji Władimir Putin
skrytykował wrześniową rezolucję
Parlamentu Europejskiego dotyczącą wybuchu II wojny światowej. Putin
wyraził m.in. ocenę, że przyczyną II
wojny światowej był nie pakt Ribbentrop-Mołotow, a pakt monachijski z
1938 r. Mówił też o wykorzystywaniu
przez Polskę układu z Monachium
do realizacji roszczeń terytorialnych
dotyczących Zaolzia. Przekonywał
też, że we wrześniu 1939 r. Armia
Czerwona w Brześciu nie walczyła z
Polakami i w tym kontekście „niczego Polsce Związek Radziecki w istocie
nie odbierał”.
„Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
potępia prowokacyjne i niezgodne z
prawdą wypowiedzi przedstawicieli
najwyższych władz Federacji Rosyjskiej próbujących obciążać Polskę
odpowiedzialnością za wybuch II
wojny światowej. Wielkości narodu
oraz stosunków między państwami
nie można budować na kłamstwie
i fałszowaniu historii, dlatego Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany przypomnieć, że do wybuchu II wojny światowej doprowadziły
dwa ówczesne mocarstwa totalitarne:
hitlerowskie Niemcy i stalinowski
Związek Sowiecki” – głosi przyjęta
przez aklamację uchwała Sejmu.
Przypomniano w niej, że po zawarciu 23 sierpnia 1939 roku w Moskwie „haniebnego paktu Ribbentrop-Mołotow” pierwszymi ofiarami obu
totalitaryzmów były Polska i państwa
Europy Środkowo-Wschodniej.
„Wojna spowodowała śmierć dzie-

siątek milionów ludzi, powstanie w
Europie nazistowskich obozów koncentracyjnych i Holocaust – jedną
z największych zbrodni w dziejach
ludzkości. Nie kwestionuje się, że narody Związku Sowieckiego poniosły
ofiary w walce z III Rzeszą, niestety
nie przyniosło to państwom Europy
Środkowo-Wschodniej niepodległości i suwerenności, a ich mieszkańcom – poszanowania praw człowieka”
– napisano w uchwale.
Jak zaznaczono, sowiecki totalitaryzm zwracał się też przeciw własnym obywatelom, wśród których
byli Rosjanie.
„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
nie godzi się na powrót do imperialnych fałszerstw, które cofają dialog
historyczny władz Rosji z innymi narodami. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd ofiarom nazistowskiego i sowieckiego totalitaryzmu i

wyraża pragnienie, żeby historia ich
męczeństwa nigdy nie była fałszowana i traktowana instrumentalnie”
– podkreślono w uchwale.
„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
apeluje o wspólną refleksję nad zasadami budowania stosunków międzynarodowych, które powinny być
podstawą wzajemnego szacunku,
partnerstwa i dobrego sąsiedztwa” –
czytamy.
Pod koniec zeszłego roku do słów
prezydenta Rosji odniósł się premier
Mateusz Morawiecki. „Prezydent
Putin wielokrotnie kłamał na temat
Polski. Zawsze robił to w pełni świadomie. Zwykle dzieje się to w sytuacji,
gdy władza w Moskwie czuje międzynarodową presję związaną ze swoimi
działaniami. I to presję nie na historycznej, a na jak najbardziej współczesnej scenie geopolitycznej” – napisał szef polskiego rządu.

Sowiecki totalitaryzm zwracał się też przeciw własnym obywatelom, wśród
których byli Rosjanie Fot. wikipedia.org
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Polka z Litwy adoptowała
koalę z Australii
Antoni Radczenko
Jest to największy pożar buszu w
historii Australii. Pierwsze duże pożary na kontynencie australijskim
rozpoczęły się we wrześniu ubiegłego roku. Premier Australii, Scott
Morrison, zapowiedział, że na walkę z pożarami i jego skutkami rząd
przeznaczy dodatkowe środki, nie
tylko na wydatki bieżące, ale również na walkę ze skutkami tragedii
w dłuższej perspektywie. „Postanowiliśmy, że początkowo, w ciągu najbliższych dwóch lat, będziemy przeznaczać dodatkowo dwa miliardy
dolarów na wszelkie działania mające na celu odbudowę kraju ze zniszczeń” – oświadczył polityk.
Każdego dnia zdjęcia z płonącym
buszem obiegają światowe media.
Powstało wiele inicjatyw, dzięki którym zbierane są pieniądze na pomoc dla Australii i Australijczyków.
Pieniądze można przekazać zarówno na pomoc dla mieszkańców, jak
też na ratowanie świata roślinnego i
zwierzęcego.

Od kilku miesięcy Australię nękają pożary, w wyniku,
których zginęło co najmniej 27 osób, spłonęły lasy i
pola o powierzchni 10,3 mln ha. Setki rodzin straciły
swoje domy. Najbardziej poszkodowanymi okazały się
zwierzęta. Naukowcy szacują, że od ognia zginęło od
500 mln do jednego miliarda ssaków, ptaków i gadów.
Tragedia w Australii poruszyła cały świat.
cych z ogniem – mówi dla „Kuriera
Wileńskiego” harcmistrzyni Julia
Darjina, przewodnicząca Związku
Harcerstwa Polskiego na Litwie.
Środki pieniężne na pomoc Australii przekazała również koordynator projektów kulturowych Domu
Kultury Polskiej w Wilnie, Bożena
Mieżonis.
– Zależy mi na naszej planecie.
Katastrofa w Australii jest niewyobrażalnych rozmiarów. Wpłaciłam,
bo wierzę, iż zebrane datki pomogą
w ratowaniu zwierząt i przyrody –
tłumaczy swoją decyzję w rozmowie
z naszym dziennikiem Mieżonis,
która przeznaczyła pieniądze na The
Trustee for NSW Rural Fire Service &
Brigades Donations Fund, nie interesowała się dokładnie, na co zo-

Bożena Mieżonis
Fot. Marian Paluszkiewicz
staną przeznaczone jej pieniądze.
– Nie wiem, czy pójdą na pomoc
koalom czy ludziom, którzy stracili
swój dom – dodaje koordynatorka.
13. >>

LITEWSCY POLACY DLA AUSTRALII

Na apel pomocy zareagowały osoby z całego świata. Litwa i mieszkający tutaj Polacy nie zostali obojętni na
tragedię.
– Bardzo mnie poruszyło to, co się
dzieje teraz w Australii. Szczególnie
trudno sobie uświadomić, że podobno spłonęło już pół miliarda zwierząt.
Wpłaciłam na zbiórkę organizowaną
przez australijską celebrytkę, Celeste
Barber, która zbiera pieniądze dla
strażaków i wolontariuszy walczą-

Naukowcy szacują, że od ognia zginęło do jednego miliarda ssaków
Fot. EPA-ELTA
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Część naukowców szacuje, że w
wyniku pożaru zginęła jedna trzecia populacji koali australijskiego.
Australijskie instytucje nawołują
do adopcji zwierząt tego gatunku.
Znany polski piosenkarz, Tomasz
Organek, właśnie w ten sposób
postanowił pomóc „płonącej” Australii. Redaktor naczelna litewskiego pisma kulinarnego „Verdu
ir kepu”, Elżbieta Monkiewicz,
również zaadoptowała koalę.
Jak doszło do adopcji koali i
na czym ona polega?
Elżbieta Monkiewicz: To nie
jest tak, że teraz po moim domu
biega koala. To jest po prostu gest
dobrej woli, który polega na adopcji jakiegoś zwierzaka poprzez
wpłacenie określonej kwoty. To
praktykują również duże ogrody
zoologiczne i różne fundacje walczące o przyrodę. Tym też zajmuje
się organizacja World Wide Fund
for Nature (WWF), gdzie można
wpłacić na utrzymanie zwierzaka.
Teraz, kiedy w Australii panują
katastroficzne pożary, znalazłam
w internecie możliwość pomocy
koalom. To nie jest tak, że pomagam tylko jednemu konkretnemu
koali. Po prostu, wpłaciłam określoną kwotę na rzecz szpitala dla
koali (Koala Hospital Port Macquarie – przyp. aut.), który znajduje
się na najbardziej dotkniętych
przez pożar terenach.
Dlaczego koala? Z tego, co się
orientuję, jest mnóstwo funduszy, które przeznacza się na różne cele...
Chyba dlatego, że ten koala
najbardziej do mnie przemówił.
Oczywiście, jest cała masa różnych fundacji i organizacji, ale
nie da się pomóc wszystkim. I
jeśli moje pieniądze pomogą w
czymś jakiemuś zwierzakowi, to
będę bardzo szczęśliwa.
Czy wpłata jest jednorazowa?
Mam roczny certyfikat, czyli
przeznaczyłam kwotę na cały rok.
Różne organizacje stosują różne
systemy. Na przykład WWF oferuje kilka rozwiązań. Kiedy wpłaca
się mniejszą kwotę, to pieniądze
idą tylko na lekarstwa dla zwierząt, płacąc większą sumę, pieniądze są kierowane również na

Elżbieta Monkiewicz Fot. Małgorzata Mozyro/Facebook.com
pracę specjalistów. W moim przypadku to wygląda tak, o ile dobrze
się orientuję, że każdego miesiąca
szpital będzie przesyłał sprawozdanie o stanie zdrowia i przebiegu leczenia koali. Po roku można
odnowić umowę. Każdy wybiera,
co mu bardziej odpowiada.
Czy planuje Pani odwiedzić swojego podopiecznego osobiście?
Nigdy nie mów nigdy. To byłoby bardzo miłe i fajne. Co prawda, nikt nie wie, co będzie po tych
strasznych pożarach. Trudno
przewidzieć, jaka będzie w Australii sytuacja i jak będzie funkcjonował dany szpital. Co prawda,
teraz mam możliwość przez internet śledzenia wiadomości i z

Julia Darjina
Fot. Marian Paluszkiewicz
tego, co wiem, to szpital pracuje i
bardzo pomaga zwierzętom.
Co by Pani powiedziała sceptykom, bo takie głosy również
można usłyszeć, którzy zastanawiają się, dlaczego musimy
pomagać Australii, która jest
kilkakrotnie od nas bogatsza –
przecież na Litwie są również
osoby i sprawy wymagające pomocy finansowej?
Odpowiem w ten sposób. Na Litwie już pomogłam, a teraz przyszła kolej na Australię. Zobaczyłam tego zwierzaka i on do mnie
przemówił. Po prostu, miałam taką
potrzebę pomocy. Zresztą, każdy
może wybrać obiekt do pomagania,
który mu odpowiada.

Tragedia w Australii poruszyła cały świat Fot. EPA-ELTA
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Nowe wartości podatkowe dla budynków
zostaną ponownie obliczone w tym roku

Honorata Adamowicz
Centrum Rejestrów przypomina, że najnowsza wycena i zaktualizowane wartości rynkowe nie
wpłyną na wartości podatkowe,
od których obliczane są podatki
od nieruchomości. Nowe wartości
podatkowe dla budynków zostaną
ponownie obliczone w tym roku i
wejdą w życie od 1 stycznia 2021 r.
Natomiast nowe wartości podatkowe dla działek wejdą w życie od
1 stycznia 2023 r.
Od 2020 r. zwiększa się liczba płatników podatku od nieruchomości. Sejm przegłosował
zmniejszenie nieopodatkowanego minimum nieruchomości o
przeznaczeniu niekomercyjnym z
220 do 150 tys. euro. Oprócz tego,
do 200 tys. euro zmniejszono pułap dla nieruchomości rodzin

Każdego roku wycena masowa Centrum Rejestrów
określa średnie wartości
rynkowe gruntów i budynków, które można następnie wykorzystać do obliczenia wartości podatkowych
lub do ustalenia cen sprzedaży lub wynajmu majątku
państwowego.
Średnie wartości rynkowe
co pięć lat są równe wartościom podlegającym
opodatkowaniu, na podstawie których naliczany jest
podatek

Według najnowszych danych Centrum Rejestrów
wszystkie zarejestrowane i wycenione nieruchomości na Litwie są warte ponad 109 mld euro. W
porównaniu z rokiem 2018 średnia wartość rynkowa nieruchomości w ub. roku w całym kraju wzrosła o około 9,5 proc.
wielodzietnych i wychowujących
niepełnosprawne dzieci. Dotychczas należąca do takich rodzin
nieruchomość była opodatkowana, jeżeli przekraczała wartość
286 tys. euro. Ujednolicono również minimalną stawkę podatku
do 0,5 proc. Maksymalna stawka
pozostaje bez zmian, czyli 3 proc.
„Według ewaluatorów Centrum Rejestrów wpływ na to miał
przede wszystkim ogólny wzrost
gospodarczy Litwy i pozytywne
trendy demograficzne. Ponadto,
tworzenie nowych miejsc pracy,
inwestycje biznesowe w rozwój,
napływ inwestorów zagranicznych, a także dobre połączenia
transportowe i dobrze dostosowana infrastruktura powodują
wzrost cen różnych nieruchomo-

ści” – napisano w komunikacie
prasowym Centrum Rejestrów.
W całym kraju średnia wartość
rynkowa mieszkań w 2019 r., w
porównaniu do 2018 r., wzrosła
średnio o 8 proc., a domów mieszkalnych o około 6 procent. Średnia wartość nieruchomości komercyjnych i administracyjnych
wzrosła o 5-8 procent. Średnia
wartość rynkowa wszystkich działek w kraju rosła średnio o około
7 proc. rocznie z powodu zmian
rynkowych (działki rolnicze 13
proc., działki mieszkaniowe 3
proc., grunty w grupie komercyjnej – 5 proc.).
„Nowe stawki podatkowe dla
nieruchomości wejdą w życie od
przyszłego roku.
15. >>

Średnia wartość rynkowa wszystkich budowanych obiektów w kraju wzrosła średnio o około 7 procent w ciągu ub. roku Fot. Marian Paluszkiewicz
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Każdego roku wycena masowa Centrum Rejestrów określa
średnie wartości rynkowe gruntów i budynków, które można
następnie wykorzystać do obliczenia wartości podatkowych
lub do ustalenia cen sprzedaży
lub wynajmu majątku państwowego. Średnie wartości rynkowe
co pięć lat są równe wartościom
podlegającym opodatkowaniu, na
podstawie których naliczany jest
podatek. Wartości podatkowe dla
działek zostały ostatnio określone
1 stycznia 2018 r., dla budynków 1
stycznia 2016 r. W związku z tym
nowe wartości podatkowe dla budynków zostaną ponownie obliczone w tym roku, a wejdą w życie
od 1 stycznia 2021 r., dla działek
od 1 stycznia 2023 r.” – napisano
w komunikacie prasowym Centrum Rejestrów.
W przypadku działek, stawki
podatkowe obliczone przez Centrum Rejestrów służą jedynie jako
podstawa do obliczenia określonej kwoty podatku. Wartości te
zgłaszane są do Państwowej Inspekcji Podatkowej, która określa
konkretne kwoty należne każdemu właścicielowi gruntów.
Średnie wartości rynkowe obliczone przez Centrum Rejestrów
mają również znaczenie dla ludności przy obliczaniu podatków
należnych w przypadku podarunku lub spadku nieruchomości.
Wartości te są również podstawą
do identyfikacji regionów, które
zapewniają zachęty finansowe dla
młodych rodzin do zakupu pierwszego domu. Gdy notariusze zatwierdzają transakcje przeniesienia własności, opłaty za ich usługi
są również obliczane na podstawie średnich wartości rynkowych.
„Masowa wycena nieruchomości to metoda wyceny, która
w określonym czasie ocenia grupę podobnych obiektów nieruchomości na podstawie danych
zgromadzonych w bazach danych
Centrum Rejestrów i określa ich
średnią wartość rynkową na podstawie danych o transakcjach na
rynku nieruchomości. Średnia
wartość rynkowa danego przedmiotu może różnić się od ceny

WYDARZENIA
zakupu i sprzedaży tego konkretnego przedmiotu, na co wpływają
nie tylko obiektywne, ale również
subiektywne kryteria, takie jak
umowa cenowa itp. Na średnie
wartości rynkowe ma wpływ lokalizacja budynku i gruntu, jego
przeznaczenie, cechy fizyczne i
inne czynniki. Nie należy jednak
brać pod uwagę wzrostu lub spadku wartości nieruchomości z powodu tymczasowej poprawy lub
pogorszenia stanu środowiska,
ograniczeń w formie, użytkowania, kontroli i usuwania nieruchomości, projektu, stylu, dekoracji
wnętrz i innych indywidualnych
cech” – napisano dalej w komu-
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nikacie prasowym Centrum Rejestrów.
Wartość podatku określona na podstawie wyceny masowej jest uważana za najbardziej
obiektywną kwotę, na podstawie
której można obliczyć podatki od
nieruchomości. Masowe techniki
wyceny pozwalają na wycenę dużych ilości aktywów w stosunkowo krótkim czasie, na jednolitych
zasadach i przy niskich kosztach.
Rzeczywistą średnią wartość rynkową nieruchomości, podlegającej
wycenie masowej, można znaleźć
bezpłatnie na stronie internetowej
Centrum rejestrów lub na interaktywnej mapie REGIA.

Od 2020 roku zwiększyła się liczba płatników podatku od nieruchomości
Fot. Marian Paluszkiewicz
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Przetarg na budowę
już w tym roku

Turto bankas planuje w tym roku
ogłosić przetarg na wykonawcę
projektu budowy Centrum Konferencyjnego i Kongresowego, które
ma stanąć w miejscu Wileńskiego
Pałacu Sportu. Obecnie kończą
się prace nad przygotowaniem
projektu technicznego. Otwarcie
nowego obiektu planowane jest
na koniec 2022 roku. Prace nad
ukończeniem projektu technicznego powinny zakończyć się w
pierwszym kwartale 2020 r. Turto
bankas złożył już wniosek o pozwolenie na budowę.
Prace nad realizacją projektu przyspieszyły po tym, jak w
grudniu 2019 r. Turto bankas i
Litewska Wspólnota Żydowska, a
także przedstawiciele Komitetu
Ochrony Cmentarzy Żydowskich
w Europie porozumieli się w
sprawie rozwiązań technicznych,
dotyczących rekonstrukcji pałacu
i zachowania terytorium starego
cmentarza żydowskiego na Pióromoncie.
Obecnie na realizację całego projektu zaplanowano 29 mln euro.
Dla rządu Litwy jest to projekt
wagi państwowej.

WILNO
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Teren przy kościele św. Stefana
zostanie uporządkowany
Mieszczący się w pobliżu dworca
autobusowego kościół pw. św. Stefana
będzie miał wkrótce nowe otoczenie.
Stołeczny samorząd planuje urządzenie przy świątyni skweru oraz
przekształcenie części ul. šv. Stepono, od skrzyżowania ulic Geležinkelio i Algirdo do styku ulic V. Šopeno
i Kauno. Odcinek ten ma zostać dostosowany do potrzeb pieszych i rowerzystów. Po wybudowaniu w 1974
r. kompleksu wileńskiego dworca
autobusowego, trasy ulic šv. Stepono
i Sodų zostały przerwane. Sporządzony projekt zakłada również m.in.
odtworzenie historycznej trasy ul. šv.
Stepono.
W ramach urządzania skweru kościół św. Stefana i jego teren opasane
zostaną ścieżkami. Mieszczący się tu
30-metrowy stalowy komin ma się
stać artystycznym akcentem identyfikującym skwer. Proponuje się też
przekształcić go w peryskop z możliwością oglądania widoków miasta.
Znajdujący się tu, nieużywany
obecnie, kocioł bitumiczny zamieniony zostanie częściowo w amfiteatr. Mieszczące się na zboczu skweru
podziemne urządzenie w formie koła
o średnicy ok. 16 metrów zostanie wyczyszczone, odkażone i zamienione w
przestrzeń do organizowania imprez.

W różnych okresach XX wieku na
terenie przykościelnym magazynowano materiały budowlane. Do naszych czasów zachowały się elementy
konstrukcyjne jednego z dźwigów
– niemal prostopadłe do kościoła.
Tak bliskiego sąsiedztwa dziedzictwa przemysłowego i kościelnego w
jednym miejscu na Litwie więcej nie
ma, dlatego też połączenie obu stanowi wartość i symbol tego miejsca.
Uporządkowana konstrukcja może
być w przyszłości wykorzystywana do
oświetlenia skweru czy jako miejsce
do instalacji artystycznych. Istniejący budynek warsztatów ma zostać
zrekonstruowany z uwypukleniem
sąsiedztwa dworca kolejowego. W
pomieszczeniach mogłaby zostać
urządzona kawiarenka czy inna przestrzeń rekreacyjna. Planowana jest
też budowa niewielkiego wiaduktu
nad ul. šv.. Stepono i połączenie w ten
sposób skweru z terenem dworca kolejowego.
Do 27 stycznia br. mieszkańcy
mogą zgłaszać swoje propozycje zagospodarowania terenów na e-mail:
paulius.jonys@vplanas.lt. Publiczne
omawianie odbędzie się 28 stycznia
br. w siedzibie Agencji Odnowy Starówki Wileńskiej (ul. Stiklių 4). Początek dyskusji o godz. 17.30.

Zbudują nowy Akropolis
W tym roku ma się rozpocząć budowa drugiego w Wilnie centrum
handlowo-rozrywkowego
Akropolis. Stanie on przy parku
na Zakrecie, na terenie dawnego
zakładu Velga o powierzchni 14
hektarów. W nowym Akropolisie
będzie także centrum biznesowe,
sala koncertowa na 2 500 miejsc
oraz kompleks domów mieszkalnych i biurowych.
Fot. Marian Paluszkiewicz

Na nieistniejącym obecnie cmentarzu przykościelnym pochowany był Wawrzyniec
Gucewicz, wybitny wileński architekt Fot. Marian Paluszkiewicz
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Nowe bloki na miejscu
dawnych pałaców
Nowy kompleks bloków mieszkalnych powstanie
przy ul. T. Kosciuškos. Prestiżowe mieszkania w
kameralnych kamienicach nieopodal centrum
miasta pojawią się w bliskim sąsiedztwie zabytkowych budynków. Z okien apartamentów będą się
roztaczały widoki na Wilię.
Kompleks zostanie zbudowany w
miejscu, gdzie do niedawna stał niewykończony budynek znajdujący się
przy ul. T. Kosciuškos 32. Właścicielem budowli w stylu neoklasycystycznym był Juozas Petraitis, australijski
przedsiębiorca litewskiego pochodzenia. W 2002 r. Petraitis brał udział
w kampanii prezydenckiej na Litwie.
W 2000 r. kontrowersyjnie oceniany
polityk i przedsiębiorca rozpoczął budowę prywatnej posesji, ale budowy
nie dokończył. Obiekt wraz z działką
za 3,5 mln euro nabyła spółka nieruchomościowa K.O.S projektai należąca do litewskiego przedsiębiorcy
Nerijusa Numavičiusa, prezesa grupy
Vilniaus Prekyba, zarządzającej siecią handlową Maxima. Numavičius
jest najbogatszym człowiekiem na Litwie, jego mienie oszacowano na 1,4
mld euro. Niewykończona posesja
została zburzona.
Nowe, prestiżowe apartamen-

towce będą wybudowane pomiędzy
historycznymi budynkami. Z jednej
strony będą sąsiadowały z dawnym
pałacem Orłowskich, z drugiej – z
kamienicą Urniażów. W 1940 r. w
przebudowanym domu Urniażów
powstała straż pożarna. Historyczny
budynek też zostanie poddany rekonstrukcji. Już rozpoczęły się prace
budowlane na przylegającym do niego terenie.
Pałac Zenona i Olgi Orłowskich
zaprojektował w 1888 r. Julian Januszewski. Budynek w stylu neorenesansowym zdobią rzeźby-symbole,
„Żniwo” i „Połów”. Obecnie w budynku znajduje się urząd.
Wilnianie dosyć sceptycznie
oceniają pomysł budowy nowoczesnych bloków w historycznej
dzielnicy. Obawiają się, że gmachy
ze szkła i betonu zepsują niepowtarzalny krajobraz dawnego Antokola.
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W stolicy pozostaną
„Brzegi miłości”

W połowie grudnia samorząd
Wilna poinformował, że w związku
z odnawianiem nabrzeży Wilii w
centrum miasta zostanie zlikwidowany kwietny projekt „Brzegi
miłości”. Wywołało to wiele dyskusji wśród wilnian, dla których
nadbrzeża rzeki stały się jednym
z najbardziej rozpoznawalnych,
współczesnych symboli stolicy. W
internecie powstała elektroniczna
petycja skierowana do samorządu
z prośbą o zachowanie „Brzegów
miłości”.
Samorząd zdecydował więc, że instalacja nie zniknie, lecz zostanie
przeniesiona w inne miejsce.
Po raz pierwszy projekt Gitenisa
Umbrasasa „Brzegi miłości” nad
Wilią został zrealizowany w 2004
r. Od tamtej pory każdego lata przy
Zielonym moście czerwone kwiaty
begonii i rojnika czerwonego
układały się na prawym brzegu w
napis „Kocham Cię”, a na lewym –
w odpowiedź na owo wyznanie „I
ja Cię kocham”.

Rośnie liczba inwestycji
mieszkaniowych
2019 rok był udany dla deweloperów. W stolicy sprzedano 5 932
mieszkań. Odnotowano 39-procentowy wzrost w porównaniu
z 2018 r. Najchętniej były kupowane mieszkania w dzielnicach
Zameczek, Śnipiszki, Poszyłajcie.
Obecnie na stołecznym rynku nieruchomości jest do wyboru 5 500
mieszkań.
Nowe apartamentowce będą wybudowane pomiędzy historycznymi budynkami Fot. Justyna Giedrojć

Strony przygotowała
Justyna Giedrojć
Fot. lt.wikipedia.org
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Česnakas: Jeszcze nigdy w historii Litwy
nie byliśmy tak bezpieczni
Przesmyk suwalski często jest nazywany piętą achillesową krajów bałtyckich,
ale dr Giedrius Česnakas z Litewskiej Akademii Wojskowej zauważa, że nigdy w najnowszej historii Litwy nie byliśmy tak bezpieczni, jak obecnie. Naukowiec twierdzi, że w dużym stopniu na sytuację ma wpływ Polska, która jest
największą potęgą wojskową w Europie Środkowo-Wschodniej.
POLSKA GWARANTEM BEZPIECZEŃSTWA EUROPY WSCHODNIEJ

Zapytany przez portal 15min.
lt Česnakas zauważył, że Polska jest
największą potęgą wojskową w Europie Środkowo-Wschodniej i najważniejszym forpostem NATO we
wschodniej flance, posiada największe siły lądowe i powietrzne. Polska,
jak twierdzi specjalista, jest najważniejszym państwem zapewniającym
bezpieczeństwo wojskowe Litwy i
krajów bałtyckich.
„Warszawa przeznacza 2 proc.
PKB na obronę i zamierza do 2026
r. przeznaczyć 47 mld dolarów na
odnowienie techniki wojskowej i
uzbrojenia. Warszawa i Waszyngton
uzgodniły, że Polska kupi 32 myśliwce nowej generacji F-35” – podkreśla
Giedrius Česnakas.
Silna współpraca pomiędzy Polską a najważniejszym członkiem
NATO – USA – również wzmacnia
bezpieczeństwo krajów bałtyckich.
Warto przypomnieć, że Stany Zjednoczone Ameryki zdecydowały się
na rozlokowanie sztabu dywizji na
terytorium Polski. To oznacza, że do
stacjonujących w Polsce 4 500 żołnierzy grup bojowych (eFP) dołączy
jeszcze 1 000 amerykańskich żołnierzy przetransportowanych z Niemiec.
„Pod względem geostrategicznym Polska jest bardzo ważna, by
zachować łączność pomiędzy kontynentalną częścią NATO, a odizolowanym, pod względem wojskowym,
regionem bałtyckim, ponieważ jest
jedynym krajem, skąd drogą lądową
mogą dotrzeć sojusznicy. Polska jest
ważna do zachowania bezpieczeństwa przesmyku suwalskiego oraz

Giedrius Česnakas
Fot. facebook.com
pełni funkcję odstraszającą względem Rosji, która może wykorzystać
siły stacjonujące w obwodzie kaliningradzkim” – dodaje naukowiec.
MAMY ZGODNE POGLĄDY W KWESTII ZAGROŻENIA WOJSKOWEGO

Zapytany, czy w dziedzinie bezpieczeństwa Litwa i Polska współpracują na wystarczającym poziomie, Česnakas powiedział, że
poglądy dotyczące zagrożenia wojskowego są w obu krajach zbieżne.
„Niedawno Litwa kupiła wyprodukowany w Polsce przeciwlotniczy zestaw rakietowy Grom. W
2014 r. Polska, Litwa i Ukraina
powołały do życia wspólną brygadę LITPOLUKRBRIG,
której
celem jest szkolenie ukraińskich
żołnierzy i wzmacnianie współpracy międzypaństwowej. Polscy
wojskowi i piloci uczestniczyli aż

osiem razy w misjach Baltic Air
Policing” – wylicza specjalista.
Rozmówca zwraca uwagę, że
oba kraje podpisały umowę dotyczącą afiliacji litewskiej i polskiej
brygady w czasie pokoju do dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód. Poza tym,
Warszawa dołączyła do zainicjowanego przez Litwę projektu przewidującego powołanie cybernetycznych sił szybkiego reagowania.
Natomiast w 2020 r. zaplanowano
spotkanie w ramach Rady ministrów obrony Litwy i Polski.
„To oczywiste, że współpraca
jest bardzo intensywna, głęboka – i
co najważniejsze – szczera. Dwustronnym relacjom nie zaszkodziło nawet pewne ochłodzenie.
Porozumienie w sprawie strategicznego bezpieczeństwa dowodzi,
że kwestie techniczne są rozwiązywane. I chociaż brakuje ich we
współpracy z innymi krajami, to
Polska pozostaje partnerem godnym zaufania” – podkreśla Giedrius Česnakas.
PRZESMYK SUWALSKI, JAK
PRZESMYK FULDY

Przesmyk suwalski jest nieodłącznym elementem w rozmowach o bezpieczeństwie Litwy i
krajów bałtyckich. Zdaniem Česnakasa to jedyny pas lądowy o
długości 90 km, który łączy państwa bałtyckie z państwami NATO
w Europie.
„Z jednej strony mamy zmilitaryzowany obwód kaliningradzki, z drugiej bliskiego sojusznika
Rosji – Białoruś.
19. >>
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Bez przesmyku suwalskiego pomoc krajom bałtyckim może przyjść
tylko drogą morską, która jest niebezpieczna i krucha. Blokując porty krajów bałtyckich, ograniczając dojście
do Morza Bałtyckiego oraz zamykając przesmyk suwalski, państwa bałtyckie stają się swoistą, wyizolowaną
wyspą. Właśnie dlatego tyle uwagi
korytarzowi suwalskiemu poświęcają
politycy i eksperci ds. obronności” –
tłumaczy rozmówca.
Czy przesmyk suwalski jest piętą
achillesową, czy raczej strategiczną
zaletą? Naukowiec twierdzi, że takiego położenia geograficznego nie
można zaliczyć do zalet, zwłaszcza,
kiedy jest planowana obrona. W przypadku hipotetycznego konfliktu,
zaznacza Česnakas, Rosja będzie

Rozmówca zwraca uwagę, że oba kraje podpisały
umowę dotyczącą afiliacji
litewskiej i polskiej brygady
w czasie pokoju do dowództwa Wielonarodowej Dywizji
Północny Wschód. Poza
tym, Warszawa dołączyła do
zainicjowanego przez Litwę
projektu przewidującego
powołanie cybernetycznych
sił szybkiego reagowania
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starała się zabezpieczyć Kaliningrad przed izolacją i najpewniej
wykorzysta do tego siły wojskowe,
aby zamknąć korytarz i stworzyć
most lądowy między Kaliningradem a Białorusią. Warto też pamiętać, że tego typu scenariusze
Rosja testuje podczas ćwiczeń
wojskowych.
„Przesmyk suwalski, pod względem wojskowym, jest porównywany do przesmyku Fuldy w Niemczech z czasów zimnej wojny, do
obrony którego poświęcono dużo
sił i uwagi” – mówi naukowiec.
Czy obecnie możemy więc czuć się
bezpieczni, jeśli chodzi o przesmyk
suwalski? Česnakas uważa, że tak, jeśli uwzględnimy notoryczne wzmacnianie sił wojskowych przez Litwę
i Polskę, posiadanie planów NATO
obrony krajów bałtyckich, organizację misji Baltic Air Policing oraz posiadanie batalionów NATO stacjonujących na naszym terytorium.
„Sądzę, że jesteśmy najbardziej
bezpieczni w najnowszej historii
Litwy. Litewscy wojskowi, dyplomaci i eksperci od obrony pracują,
aby bezpieczeństwo było jeszcze
większe” – dodaje specjalista.

Litewski paszport wśród
najbardziej atrakcyjnych

Artykuł powstał w ramach projektu „Perspektywa na Polskę”,
realizowanego przez Polski Klub
Dyskusyjny we współpracy z portalem 15min.lt przy wsparciu finansowym Orlen Lietuva.

Rośnie liczba pasażerów korzystających z Kolei Litewskich. W 2019
r. przewieziono 5,5 mln pasażerów,
czyli o blisko 7 proc. więcej niż rok
wcześniej. Mimo utrudnień, wynikających z modernizacji szlaku kolejowego, największą popularnością
cieszył się kierunek Wilno-Kowno.
Tą trasą z usług przewoźnika skorzystało 28 proc. wszystkich pasażerów
kolei.

Firma Henley&Partners opublikowała najnowszy ranking atrakcyjności paszportów „Passport
Index“. Uwzględnia on liczbę
państw, do których mogą wjechać
bez wizy obywatele danego kraju.
Litwa razem z Węgrami i Słowacją
w tym zestawieniu zajęła 10. miejsce pośród 199 krajów objętych
rankingiem. Liderem w notowaniu
jest Japonia. Obywatele tego kraju
bezwizowo mogą wjechać aż do
191 krajów.

Coraz więcej pasażerów
wybiera Koleje Litewskie

Lokale wyborcze
a niepełnosprawni

Silna współpraca pomiędzy Polską a najważniejszym członkiem NATO – USA –
również wzmacnia bezpieczeństwo krajów bałtyckich Fot. Marian Paluszkiewicz

Główna Komisja Wyborcza przed
świętami zaktualizowała przepisy
dotyczące urządzania lokali wyborczych. Wskazano w nich, że wyborcy
niepełnosprawni i w starszym wieku
muszą mieć zagwarantowane prawo
do głosowania i łatwy dostęp do lokali wyborczych. Do tego zobowiązują
też zmiany w przepisach prawnych,
które weszły w życie w lipcu ub. r.
Fot. Marian Paluszkiewicz
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Wychowanie dzieci
bez ojca
Brak ojca z powodu jego odejścia
od rodziny jest z psychologicznego
punktu widzenia o wiele gorszy
niż sytuacja, kiedy ojciec umiera.
Po śmierci taty jest smutek, żal, łzy,
ale po przeżyciu tych emocji dziecko może dokonać krystalizacji
swoich myśli i w końcu godzi się z
zastaną rzeczywistością.
Kiedy ojciec odchodzi od rodziny,
zostawiając dzieci tylko z matką,
maluchy często wykazują tendencję do samooskarżania się, doświadczają różnych lęków, obaw,
obwiniają się za rozstanie rodziców. Nierzadko też popadają w
depresję, uważają, że nie zasługują
na miłość.

Jak nie zepsuć jedynaka?

Nie ma nic złego w okazywaniu
bezwarunkowej miłości własnemu
dziecku, warto jednak wziąć pod
uwagę, że dziecko do prawidłowego funkcjonowania społecznego
potrzebuje także innych ludzi, którzy mogą nie być wobec niego tak
tolerancyjni. Żeby jedynak nie miał
problemów w grupie rówieśniczej,
warto zwrócić uwagę na to, aby w
jego życiu towarzyskim jak najwcześniej zaistniały inne dzieci. Trzeba
także tłumaczyć dziecku, że wszyscy zasługują na tyle samo uwagi
i są równie ważni, dlatego czasem
powinno ono okazać cierpliwość, a
nie domagać się natychmiastowego spełniania zachcianek. Dziecko
musi także czuć się potrzebne,
dlatego warto je angażować w różne
prace i czynności domowe.
Fot. pixabay
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Co czuje wasze dziecko,
gdy kłócicie się przy nim?
Dzieci lubią się bawić, lubią też słodycze, psoty i
figle. Warto pamiętać, że z tych wszystkich rzeczy
dzieci jednak najbardziej lubią coś innego.
To widok kochających i szanujących się rodziców. Przecież poczucie bezpieczeństwa i przewidywalność to jest właśnie to! Co jednak
dzieje się, gdy ukochani rodzice
zamiast miłością, obdarowują się
złowrogim spojrzeniem?
Dzieci dla prawidłowego i harmonijnego rozwoju potrzebują
stabilności. Trzeba to powiedzieć
jasno – przede wszystkim stabilności w relacji między rodzicami.
Jak wiadomo, świat nie jest idealny,
a ludzie przecież są z krwi i kości.
Kłótnie się zdarzają i nie raz czy
dwa emocje wezmą górę. W efekcie rozgniewani wykrzykują wobec
siebie żale i złości. Czasem płaczą,
a zdarza się też tak, że trzaskają
drzwiami. Słowa ranią, nie tylko
kłócących się dorosłych, ale kogoś
jeszcze, najmniejszego i jednocześnie największego świadka domowej awantury – dziecko.
Każde dziecko, bez względu na
wiek, w obliczu kłótni rodziców
odczuwa dwie dominujące emocje: bezradność i lęk. Bezradność
wynika z faktu, że dziecko nie wie
jak „zatrzymać” kłócących się rodziców i często mimo wykrzykiwanych przez nich treści, trudno
mu zrozumieć, o co w tej całej sytuacji tak naprawdę im chodzi. Jest
przede wszystkim obserwatorem
sytuacji, w której dwie najważniejsze dla niego osoby, są dla siebie
niemiłe, a czasem wręcz agresywne. Z kolei lęk ma inny mechanizm
działania. Dzieci obawiają się o
przyszłość swojej rodziny. Zastanawiają się, dlaczego rodzice się kłócą i czy nadal się kochają. W efekcie można zaobserwować różne
zachowania i reakcje towarzyszące
dzieciom w sytuacjach konfliktu
między rodzicami. Niektóre dzieci
stają się przezroczyste i niewidzial-

Kłótnia rodziców to dramat dziecka,
który burzy jego poczucie bezpieczeństwa Fot. pixabay.com
ne. Inne zatykają uszy, płaczą i zamykają się w pokoju. Jeszcze inne
usilnie próbują rodziców ze sobą
pogodzić. Sytuacja nie jest obojętna i jej odreagowanie często ma
miejsce poza środowiskiem domowym. Zdarza się, że wycofują się z
kontaktów społecznych, a czasem
wręcz przeciwnie – wyładowują
całą swoją agresję na koleżankach
i kolegach.
Jedno jest pewne: kłótnia rodziców to dramat dziecka, który
burzy jego poczucie bezpieczeństwa, a także zaufanie do świata
dorosłych. Przecież mama i tata to
osoby na których zawsze można
polegać.
21.>>
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Ten wszystkowiedzący i umiejący znaleźć rozwiązanie w każdej sytuacji rodzic, traci w oczach
pociechy idealny obraz. Zawodzi.
Okazuje się, że wspaniała mama i
dowcipny tata tracą kontrolę nad
swoimi słowami oraz czynami, a
także potrafią być nieprzewidywalni w swoich reakcjach.
Sprzeczki i nieporozumienia są
wpisane w relacje międzyludzkie. To
naturalne, że mają miejsce. Jeśli zdarzają się sporadycznie w obecności
dzieci i znajdują swój finał w postaci
zawarcia zgody, to mogą być ważną
lekcją szukania rozwiązań i osiągania kompromisu w sytuacjach spornych. Dzieci posiadają nadzwyczajną
zdolność wyczuwania napięcia między rodzicami. Można zaryzykować
stwierdzenie, że dobrze jest się czasem pokłócić, aby „oczyścić atmosferę” i na bieżąco wyjaśniać nieporozumienia bez czekania, aż urosną
do rozmiarów Mont Everest. Jednak
to wcale nie oznacza, że my, dorośli,
mamy prawo kłócić się przy dzieciach! Owszem, trudno czasem zapanować nad emocjami i sobą samym.
Jak to mówi przysłowie: „Nie ma co
płakać nad rozlanym mlekiem” i skoro już dziecko było naocznym świadkiem rodzicielskiej porażki, trzeba
szybko się zastanowić, co zrobić, aby
uporządkować wzburzony emocjami
dorosłych świat dziecka.
Przede wszystkim bierzmy odpowiedzialność za swoje czyny. Gdy
emocje opadną warto porozmawiać z
dzieckiem i wytłumaczyć mu, co wła-
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ściwie się wydarzyło między rodzicami, np. ,,Czasem z tatą trudno nam
dojść do porozumienia i złościmy się
na siebie. Przykro mi, że widziałeś, jak
byliśmy dla siebie niemili”.
Ważne, aby dać dziecku poczucie,
ze kłótnia między rodzicami nie determinuje ich miłości i bycia razem
np. ,,Nawet ludzie, którzy bardzo się
kochają, czasem się ze sobą spierają. Następnym razem postaramy się
rozmawiać o naszych problemach
bez krzyku i złości”. Te krótkie komunikaty mogą być bardzo pomocne w
zrozumieniu sytuacji przez dziecko,
ale tylko i wyłącznie pod jednym warunkiem: że kłótnie, o których mowa,
zdarzają się bardzo rzadko. Jeśli ich
częstotliwość rośnie, to potraktujemy
je, jako czerwoną lampkę, wskazująca
na takie trudności w relacji, których
nie wolno ignorować. Warto wtedy
udać się po pomoc do specjalisty – w
trosce o nasze dzieci i nas samych.

Każde dziecko, bez względu
na wiek, w obliczu kłótni rodziców odczuwa dwie dominujące emocje: bezradność
i lęk. Bezradność wynika
z faktu, że dziecko nie wie
jak „zatrzymać” kłócących
się rodziców i często mimo
wykrzykiwanych przez nich
treści, trudno mu zrozumieć,
o co w tej całej sytuacji tak
naprawdę im chodzi

Sprzeczki i nieporozumienia są wpisane w relacje międzyludzkie
Fot. pixabay.com
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Separacja małżeńska

Separacja jest rozwiązaniem dla
osób, które nie są zadowolone ze
swojego pożycia małżeńskiego
i chcą zmienić dotychczasowe
życie, unikając nieustannych
problemów, kłótni czy kryzysów.
Odseparowanie małżonków ma
na celu ograniczenie kontaktów pomiędzy nimi na bliżej
nieokreślony czas. Stwarza to
małżonkom możliwość głębszego
zastanowienia się nad własnym
związkiem. Niejednokrotnie
życie w odosobnieniu i czas
doprowadzają do zgody między
małżonkami, a następnie zniesienia separacji oraz powrotu do
pełnoprawnego charakteru
małżeństwa.

Kłótnie o pieniądze
Konflikty w związku są nieuniknione bowiem mimo miłości, tolerancji, szacunku i wsparcia, para to
nadal konfrontacja dwóch autonomicznych jednostek o różnych
osobowościach, temperamentach,
potrzebach i doświadczeniach.
Na styku tych jednostek dochodzi
niejednokrotnie do spięć. O co
najczęściej kłócą się małżeństwa?
Zdarzają się kłótnie o pracę, o
teściową, o metody wychowania, o seks, o podział obowiązków
domowych, a także kłótnie o
pieniądze i decyzje finansowe.
Dom to wspólny budżet. Niestety
na tle finansów dochodzi do wielu
nieporozumień, a w skrajnych
przypadkach nawet do rozstania
małżonków.
Strony przygotowała
Honorata Adamowicz
Fot. pixabay.com
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MarsCat – pierwszy
bioniczny kot domowy
Chińska firma Elephant Robotics
opracowała całkowicie autonomicznego robo-kota, który zachowuje się i reaguje dokładnie tak,
jak prawdziwy zwierzak.
Mechaniczny kot to tak naprawdę
zaawansowane urządzenie, działające pod kontrolą komputera.
Podobnie jak prawdziwy odpowiednik może reagować na proste
polecenia, towarzyszyć nam w
trakcie zabaw, a nawet wykrywać
nasz dotyk.
Odwzorowanie zachowania realnego zwierzaka stoi na bardzo
wysokim poziomie. MarsCat nie
tylko potrafi miauczeć, ale także charakterystycznie ugniatać
łapkami miękkie materiały czy
nawet zakopywać żwirek z kuwety,
choć sam nie produkuje żadnych
odpadów.
Co więcej, autonomicznego kociaka można uczyć nowych czynności
poprzez programowanie, wiele
zależy zatem od samego opiekuna.
Robot ma 6 nastrojów, które można zmieniać: radosny, energiczny,
zdystansowany, leniwy, towarzyski,
nieśmiały. Jego osobowość zależy od sposobu, w jaki opiekun go
wychowa.
MarsCat jest już dostępny na
serwisie zbiórkowym Kickstarter.
Oficjalnie do sprzedaży ma trafić
w tym roku, w cenie wynoszącej
ok. 1 300 dolarów. Co ciekawe,
robo-zwierzak znalazł już całkiem
spore grono odbiorców.

Stronę przygotował
Witold Janczys
Fot. pixabay.com
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Ukryta sala w pałacu Nerona
Rozległy pałac zbudowany przez rzymskiego cesarza Nerona prawie 2000 lat temu wciąż skrywa tajemnice.
Archeolodzy pracujący nad jego
renowacją, trafili na ukrytą komnatę.
Jest to duża sala ozdobiona freskami
przedstawiającymi zarówno prawdziwe, jak i mityczne stworzenia.
W odcieniach czerwieni i ochry,
ze śladami złota, centaury tańczą
na ścianach w towarzystwie koziego
boga Pana. Niektóre z nich mają instrumenty muzyczne. Są także ptaki
i stworzenia wodne, w tym hippokampy, a także wojownik uzbrojony

w łuk, tarczę oraz miecz, który walczy z panterą. Sala, nazwana Salą
Sfinksa, została odkryta całkiem
przypadkowo w ramach trwającej
renowacji pałacu o nazwie Domus
Aurea. Pałac został zbudowany po
wielkim pożarze Rzymu, który spustoszył miasto w ciągu dziewięciu
dni w 64 r.n.e. Pałac był bogatym
budynkiem składającym się z 300
pokoi i zajmował powierzchnię ponad 300 akrów.

Neron był okrutnym władcą wobec otaczających go osób, ale żył ekstrawagancko Fot. Jan Styka / Picture by M0tty

Druga Ziemia – 100 lat świetlnych od nas?
Sto lat świetlnych od Ziemi jest
planeta, która może być odpowiednia
dla podtrzymania życia. TOI 700 d to
świat wielkości Ziemi, na którym panują umiarkowane temperatury. Egzoplaneta została znaleziona przez
kosmicznego poszukiwacza planet –
teleskop TESS.
TOI 700 d okrąża gwiazdę o wielkości ok. 40 proc. Słońca i o połowę
chłodniejszą. Egzoplaneta jest dość
blisko gwiazdy, ale znajduje się w jej
ekosferze. Naukowcy przypuszczają,
że planeta jest wystarczająco ciepła
do utrzymania wody w stanie cie-

kłym, ale nie na tyle gorąca, by ona
odparowała. TOI 700 d dostaje o 86
proc. więcej światła od swojej gwiazdy niż Ziemia. Dodatkowe pomiary
wykazały, że planeta TOI 700 d jest
ok. 22 proc. większa od Ziemi i okrąża gwiazdę macierzystą raz na 37 dni.
Gabrielle Engelmann-Suissa z NASA
przeprowadziła 20 symulacji możliwych warunków na powierzchni planety i w potencjalnej atmosferze TOI
700 d. Symulacje sugerują, że TOI
700 d jest planetą skalistą z własną
atmosferą. Konieczne są jednak dalsze obserwacje.
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Nie wyrzucaj starych skarpetek:
zobacz, do czego mogą się przydać!
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W Europie mamy już 500
stacji szybkiego ładowania

Nadmierne parowanie szyb w samochodzie ma
z reguły związek z... usterką. Winny może być np.
niedrożny filtr przeciwpyłkowy, zatkany odpływ
skroplin klimatyzacji, wycieki z nagrzewnicy lub
przecieki wody do wnętrza.
Może się jednak okazać, że parujące szyby to wynik otaczającej nas
aury. Topniejący na ubraniach śnieg
wnika w tapicerkę foteli. Sporo białego puchu nanosimy też do wnętrza na
butach... Właśnie ta kwestia powinna
być dla nas punktem wyjścia. Jeśli zależy nam, by we wnętrzu auta nie panował przykry zapach, a korozja nie
pustoszyła podłogi, przed zimą warto
wymienić przyjemne w dotyku, puszyste dywaniki podłogowe na gumowe.
Dzięki nim woda nie przedostaje się
do wykładziny i można ją wylać.
Najprostszym sposobem eliminacji wilgoci z wnętrza pojazdu jest
wstawienie samochodu do ocieplanego garażu i uchylenie szyb. Nie każdy
może jednak pozwolić sobie na taki
luksus. Tu z pomocą przychodzą dostępne w sklepach motoryzacyjnych i
supermarketach pochłaniacze wilgoci. Jednak ich zaskakująco sprawne
substytuty wykonać można samemu.
W takiej roli od wielu lat świetnie
sprawdzają się chociażby stare gazety. Z zadania najlepiej wywiązują się
najtańsze brukowce drukowane na

tzw. „szarym” papierze. Rozkładając
je na siedzeniach czy tylnej półce i
systematycznie zmieniając możemy
pozbyć się z wnętrza dużych ilości
wody. Podobnie działa np. rozsypana
lub wożona w otwartym woreczku
na gumowym dywaniku sól. W takim
przypadku trzeba jednak uważać,
by nie wysypać jej na tapicerkę! Gdy
wniknie np. w dywaniki, nie dość, że
kumulować będzie wilgoć, to jeszcze
zdecydowanie przyspieszy procesy
korozyjne podłogi!
Z pomocą przychodzi jeszcze
inne, niezwykle skuteczne i bezpieczne dla wnętrza pojazdu rozwiązanie
– żwirek dla kota! Jako pochłaniacz
wilgoci świetnie sprawdza się tzw.
żwirek silikonowy, który kupić można supermarketach. Do wykonania z
niego – bardzo sprawnego – pochłaniacza wilgoci wystarczą już tylko...
stare skarpetki lub rajstopy. Należy
wsypać do nich żwirek, zawiązać i –
tak przygotowane paczki umieścić
w samochodzie. Gdy zauważymy, że
żwirek się zbrylił, trzeba wymienić je
na nowe.

Tesla zabudowała w Londynie
swoją kolejną stację szybkiego
ładowania. To 500. stacja tego
typu w Europie. Jednak ta londyńska jest dodatkowo pierwszą poza
Ameryką Północną, która umożliwia ładowanie z mocą do 250 kW.
Ogólnie Tesla posiada obecnie
stacje ładowania w 24 krajach
Europy. Amerykańska firma
zapowiedziała, że do końca 2019
roku będzie dysponować stacjami
w zasięgu 99 procent populacji w
Europie.
Volvo z najlepszym wynikiem
Przejęcie przez Chińczyków z
Geely okazało się zbawieniem dla
Volvo. Po sześciu latach nieustannego wzrostu sprzedaży szwedzka
marka po raz pierwszy w 93-letniej historii przekroczyła próg
700 tysięcy sprzedanych w ciągu
roku samochodów.

Prezes Seata zostanie
prezesem Renaulta?
Luca de Meo, człowiek, który
uratował Seata, zrezygnował ze
stanowiska prezesa tej marki.
Pozostanie jednak, chociaż nie
wiadomo jak długo, w zarządzie
hiszpańskiej marki z Grupy Volkswagena. Najprawdopodobniej
de Meo zostanie wkrótce prezesem Renaulta.
Do wykonania sprawnego pochłaniacza wilgoci wystarczą tylko... stare
skarpetki lub rajstopy Fot. tookapic /Pixabay.com

Stronę przygotował
Witold Janczys
Fot. Tesla.com
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Czy nastał czas Dawida?
Leszek Galarowicz
„Gazeta Polska Codziennie”

Apoloniusz Tajner powiedział
kiedyś: „Dawid to wielki talent, ma
piekielne odbicie i ze swoją pracowitością daleko zajdzie”. Długo
te słowa były mocno na wyrost, aż
do zdobycia tytułu mistrza świata
w szalonym konkursie na normalnej skoczni w Seefeld. Teraz skoczek z Nowego Targu dodał sukces
w prestiżowym turnieju niemiecko-austriackim. Czy nadszedł właśnie jego czas?
Niespełna 30-letni skoczek urodził się w Nowym Targu, długi czas
mieszkał na tamtejszym osiedlu
Na Skarpie z mamą Martą, tatą
Edwardem i siostrą. A przecież
mogło być tak, że Kubacki zamiast
sportem zająłby się projektowaniem domów. Kiedyś wraz z ojcem
pojechali do wujka, który był właścicielem biura projektowego,
ale Dawid pooglądał komputery
i stwierdził, że nie umiałby siedzieć w zamkniętym pomieszczeniu i chce wybrać sport. Okazało
się, że się nie pomylił. Dziś mieszka w Zakopanem wraz z żoną, którą poślubił w zeszłym roku. Ślub
wzięli w sanktuarium Matki Bożej
Jasnogórskiej
na Bachledówce.
Po ceremonii w kościele nad sanktuarium nisko przeleciał samolot
Aeroklubu Nowotarskiego.

Dawid Kubacki został trzecim polskim triumfatorem Turnieju Czterech Skoczni. Sukces
przypieczętował, wygrywając w cuglach ostatni
konkurs w Bischofshofen.
zainspirował go japoński skoczek
Kazuyoshi Funaki. Po obejrzeniu
jego skoku w 1996 r. młody chłopak
z Nowego Targu zapragnął udać
się na skocznię. Dziś jego ulubioną
skocznią jest Wielka Krokiew w Zakopanem. Lubi też skocznie mamucie,
na których może poczuć się jak ptak.
Starty Dawid Kubacki rozpoczął
w konkursach Lotos Cup w sezonie 2004–2005, lecz bez większych
sukcesów. W ośmiu występach cyklu ani razu nie stanął na podium.
Pan Edward wspomina, że w czasach juniorskich niewiele wskazywało, że jego syn będzie tak dobry.

W pierwszym starcie w Pucharze
Świata w 2009 r. w Zakopanem zajął
49. miejsce. Pierwsze punkty w PŚ
zdobył dopiero dwa lata później w fińskim Kuusamo, gdzie zajął 22. miejsce, a na podium zawodów pucharowych po raz pierwszy stanął dopiero
w grudniu 2017 r. w jednym z konkursów Turnieju Czterech Skoczni
w Oberstdorfie. Na najwyższym stopniu podium zawodów PŚ stanął dopiero 13 stycznia 2019 r. w Predazzo.
Po ostatnim triumfie w Bischofshofen ma na koncie trzynaście miejsc
na pudle, w tym dwa zwycięstwa.
25. >>

PASJA SKAKANIA

Ojciec Dawida z przymrużeniem
oka przyznał, że syn najpierw nauczył się jeździć na nartach, a dopiero potem chodzić. Gdy miał półtora roku, rodzice brali go na narty
i zjeżdżali z okolicznych górek.
Prawdziwa przygoda ze skokami
zaczęła się nieco później, gdy udało się mu dogadać z trenerem Zbigniewem Klimowskim. Kubacki zapisał się do niego do klubu i zaczął
treningi. Do skakania na nartach

Dawid Kubacki swoje pierwsze pucharowe zwycięstwo odniósł rok temu w
Predazzo Fot. Tomasz Hamrat/Gazeta Polska
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SKROMNY I PRACOWITY PERFEKCJONISTA

Skoczek z Nowego Targu niewiele mówi o narciarskich wzorach.
Jako pierwszy narciarski autorytet
wymienia Adama Małysza, który
udowodnił skromnością i pracowitością, że można wiele osiągnąć.
Kolejny, co dla wielu może być
zaskoczeniem, był Robert Mateja. Dziś bardziej znany z filmików
na YouTubie pokazujących jego nieudane skoki. Kubackiemu imponował jego upór i umiłowanie skoków,
mimo braku spektakularnych rezultatów. Dziś naturalnym autorytetem jest najbardziej utytułowany
z całej grupy Kamil Stoch.
Do sportowego szczytu Kubackiego doprowadziły pracowitość,
cierpliwość i upór, ale upór w pozytywnym sensie. W wielu wywiadach
niemal do znudzenia powtarza, jak
ważna jest w jego przypadku ciężka
praca. A Kubacki senior potwierdza,
że nie są to puste słowa. W jednej
z rozmów bez ogródek przyznaje,
że syn nie jest typem zawodnika,
którego talent eksplodował w juniorskich kategoriach. Kubacki nie
brylował tak jak Kamil Stoch, ale bez
względu na wiek podchodził do zawodów z pełnym zaangażowaniem.
Dawid to perfekcjonista. Kiedy mu
nie idzie, zawsze stara się niwelować popełniane błędy. Główny cel,
jaki sobie stawia, to ciągłe doskonalenie się, ciężka praca nad sobą,
nad techniką i psychiką. Nie miał
w karierze chwil, w których chciał
rzucić skakanie, choć był moment,
kiedy namawiali go do tego rodzice. On się jednak nie wahał.
Kubacki nie ukrywa, że jest człowiekiem wierzącym, chodzi do kościoła. Jak sam mówi, „wiara uczy
systematyczności”. Wiarę wyniósł
z rodzinnego domu. Jest dla niego
ważna. W jednym z wywiadów powiedział, że „dobrze jest też mieć
świadomość, gdy się siedzi na belce startowej, że ktoś z góry nad
nami czuwa”.

tkać w Aeroklubie Nowotarskim,
bo szybowanie
w przestworzach
to jego wielka pasja. Podobnie jak
samodzielne konstruowanie sterowanych pojazdów powietrznych.
Pierwszy model samolotu skoczek
zbudował w wieku 12 lat, z kawałka styropianu. Zwycięzca Turnieju
Czterech Skoczni ma w swojej kolekcji samoloty, helikoptery i szybowce. „Modelarstwo to dla mnie
tak samo wielka pasja, jak skoki. (…)
Mogę śmiało powiedzieć, że ta pasja siedzi we mnie od bardzo dawna i raczej się z niej nie wyleczę,
bo jest to w moim przypadku choroba”. Przyznaje, że gdyby nie został skoczkiem, poszedłby w kierunku mechaniki, może bardziej
zainteresowałby się lotnictwem.
Po zakończeniu kariery Dawid
Kubacki widzi się w roli trenera,
dlatego studiuje na AWF w Katowicach.
Po zdobyciu tytułu indywidualnego mistrza świata Włodzimierz
Szaranowicz pogratulował Kubackiemu słowami: „Tyle lat na to czekałeś”, na co ten odpowiedział:
„Nie czekałem, tylko pracowałem”.
To kwintesencja podejścia do skakania i drogi na sportowy szczyt
blisko trzydziestoletniego skoczka
z Nowego Targu. Przed nim jeszcze
wiele do zdobycia, ale dziś nawet
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Niespełna 30-letni skoczek urodził się w Nowym Targu, długi
czas mieszkał na tamtejszym
osiedlu Na Skarpie z mamą
Martą, tatą Edwardem i siostrą. A przecież mogło być tak,
że Kubacki zamiast sportem
zająłby się projektowaniem
domów. Kiedyś wraz z ojcem
pojechali do wujka, który był
właścicielem biura projektowego, ale Dawid pooglądał
komputery i stwierdził, że nie
umiałby siedzieć w zamkniętym pomieszczeniu i chce
wybrać sport
on sam nie wie, jak długo uda się
mu utrzymać w światowej czołówce, zresztą zwłaszcza w skokach
narciarskich jest to wielka niewiadoma. Niezależnie od tego, jak jego
kariera dalej się potoczy, jedno
jest pewne: droga Dawida Kubackiego na szczyt jest pięknym świadectwem sportowej historii nie
o wybitnym talencie, ale o ciężkiej
pracy, cierpliwości i wytrwałości,
za którą otrzymuje się upragnioną
nagrodę.

PILOT I MODELARZ

Kiedy Kubacki akurat nie szybuje na nartach, można go spo-

Po ostatnim triumfie w Bischofshofen Kubacki ma na koncie trzynaście
miejsc na pudle, w tym dwa zwycięstwa
Fot. Grzegorz Granica/Facebook.com
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Witam serdecznie!

Dzisiaj nietypowo zaczniemy od ciekawostki, która potwierdza, iż nasza kula ziemska
jest wyjątkowym miejscem, gdzie wszystko,
no – prawie wszystko, może się zdarzyć.

A to ciekawe!

Czy zastanawialiście się kiedyś, jakby to
było, gdyby słońce nie zachodziło? Czy
to w ogóle jest możliwe? A jeżeli tak, to
dlaczego nie obserwujemy takich zjawisk
u nas?

Tam, gdzie słońce
Białe noce – brzmi absurdalnie, ale
polegają? Otóż nie są to typowe,
takie, w których zmierzch przechogo tak się dzieje i przede wszystkim
płytko za linię horyzontu, dzięki czemu cały
takie zjawisko? Wbrew pozorom, nie trzeba
występują bowiem między równoleżnikiem 48,5°,
sąsiedniej Polsce, między innymi we Wrocławszerokości 51° N). Dlaczego jednak o tym
noce są różne i nie każde są tak widoczne
noc jest tak jasno, że bez problemu można
Najdłuższy dzień w Sankt Petersburgu, gdzie
zjawiskiem, trwa aż 19 godzin. Jednak nawet
no, że światła latarni są zbędne. Nic jednak nie
okresy, kiedy przez okrągłą dobę jest tak samo
że istnieją także takie miesiące, gdzie słońce
również podczas dnia!
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nigdy nie zachodzi
istnieją rzeczywiście. Na czym
ciemne noce jakie znamy, ale
dzi bezpośrednio w świt. Dlaczegdzie? Słońce schodzi wtedy bardzo
czas jest jasno. Gdzie można obserwować
jechać do Finlandii, czy na Alaskę. Białe noce
a 66,5° obu półkul. Oznacza to, że również w
iu, takie zjawiska się pojawiają (leży on na
nie wiemy? Odpowiedź jest prosta – białe
jak te w Helsinkach, gdzie przez całą
czytać książki.
białe noce są najbardziej widocznym
podczas 5 godzin “nocy” jest na tyle jasdorówna samemu biegunowi, gdzie istnieją
jasno. Na pocieszenie warto jednak dodać,
nie jest widziane tygodniami, a noc trwa

*********************************************************************************************************

Boże Narodzenie minęło, przyszedł Nowy Rok, święto
Trzech Króli również za nami, ale ciągle trwa karnawał
– czas zabaw i radości. Proponuję z tej okazji zabawę
znaną, ale trochę zmodyfikowaną.

Kot i dzieci myszy

Uczestnicy ustawiają się w pary jeden naprzeciw drugiego
i rozciągają się dookoła pokoju. Dwie osoby – kot i mysz
– gonią się pomiędzy pozostałymi parami. Mysz może
uciec kotu poprzez wskoczenie na plecy jakiemuś członkowi grupy. Osoba ta staje się wtedy myszą w swojej parze.
Jeżeli kot złapie mysz, zamieniają się rolami. W dużej grupie
jednocześnie może gonić się więcej niż jedna para kota i
myszy.
********************************************************************************************************
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Książka to najlepszy przyjaciel
Tonja z Glimmerdalen
autorstwa Marii Parr
Tonja jest jedynym dzieckiem w Glimmerdalen. Wkrótce
skończy dziesięć lat. Ponieważ ma głowę pełną szalonych
pomysłów, mieszkańcy doliny nazywają ją małą łobuziarą.
Ale wszyscy traktują ją jak dorosłą i nie mają przed nią
tajemnic. Przynajmniej tak sądzi Tonja. Aż do dnia, kiedy poznaje skrywany przez lata sekret „starego piernika”
Gunnvalda – swojego najlepszego przyjaciela. Sprawy jeszcze bardziej się komplikują, gdy Gunnvald ulega wypadkowi, a w Glimmerdalen pojawia się Heidi. Czy Tonji uda się
zaradzić wszystkim kłopotom?
********************************************************************************************************
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UWAGA!
Przypominam, że zbliżają się WIEL

DNI – DZIEŃ BABCI i DZIADKA!

Są to baaaardzo ważni ludzie w naszym życiu! Jedną z niespodzianek, którą możecie
zrobić, jest przesłanie Im pozdrowienia za pomocą „Kuriera Wileńskiego” i naszej
stroniczki. Napiszcie kilka miłych słów do Nich i o Nich i wyślijcie do POCOPOTKA
na adres „Kuriera Wileńskiego” lub adres e-mail: danutakamilewicz@poczta.onet.
pl. Z pewnością wiele miłych życzeń przygotujecie Waszym Dziadkom w dniach 21 i
22 stycznia, ale te na łamach prasy będą wyjątkowe!

*************************************************************************

Znajdźcie różnice między obrazkami

ALE DOWCIP!
Pani pyta dzieci:
- Powiedzcie mi dzieci jakieś zwierzątko na literę „A”.
Mądrala wstaje i mówi:
- A może to czyżyk?
- Nie, siadaj. No dobrze powiedzcie mi teraz zwierzątko na literę
„B”.
Mądrala na to:
- Być może to czyżyk?
- Przeszkadzasz, wyjdź za drzwi! –
denerwuje się nauczycielka.
Mądrala wychodzi.
- Powiedzcie mi teraz zwierzątko
na literę „C” – kontynuuje pani.
Nagle drzwi się otwierają, Mądrala wsuwa nieśmiało głowę i pyta:
- Czyżby to był czyżyk?

*********************************************************************************************************
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W Nowy Rok urodziło się
prawie 392 tys. dzieci!

A PROPOS...

Big Ben nie zabrzmi
w momencie brexitu
Choć nawet najbardziej zatwardziali przeciwnicy brexitu stracili już
złudzenia, że uda im się go zatrzymać,
we wtorek odnieśli mały symboliczny
sukces. Spiker Izby Gmin zdecydował,
że nie podda pod głosowanie propozycji, by moment wyjścia z UE uczcić
biciem Big Bena. Znajdujący się na
szczycie Wieży Królowej Elżbiety w
budynku brytyjskiego parlamentu
dzwon Big Ben przechodzi obecnie
zaplanowaną na 4 lata renowację.

W Nowy Rok, 1 stycznia, na świat
przyszło prawie 392 000 dzieci.
Według szacunków Funduszu
Narodów Zjednoczonych na rzecz
Dzieci (UNICEF), w pierwszym
dniu nowego roku na świecie
miało się urodzić ponad 392 000
dzieci, najwięcej – 67 385 – w Indiach. Dalej plasują się Chiny (46
299), Nigeria (26 039), Pakistan
(16 787), Indonezja (13 020), USA
(10 452), Kongo (10 247) i Etiopia
(8 493).
Fot. pixabay.com

Fot. pixabay.com
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W kupionej kurtce
znalazł plik banknotów

W ostatnią sobotę 2019 r. 58-letni mieszkaniec Żywca udał się na
zakupy do sklepu z używaną odzieżą
na ulicy Dworcowej. Kupił tam zimową kurtkę. Gdy ją założył, poczuł,
że coś go uwiera. Wyjął z kieszeni
zwinięte w rulon banknoty. Tego
samego dnia oddał je policji. „Była
to polska waluta, powyżej tysiąca
złotych” – mówi Mirosława Piątek,
rzeczniczka policji w Żywcu. Dokładnej kwoty policja nie podaje. Tylko on
może wiedzieć, ile dokładnie pieniędzy zostawił w kurtce. Jest szansa,
by do niego dotrzeć. „W kieszeni
była też kartka z informacjami,
które mogą nam pomóc w ustaleniu
właściciela” – mówi Mirosława Piątek.
Fot. pixabay.com

Fotomigawka

Oryginalnie udekorowana łaźnia przy ul. Kalwaryjskiej w Wilnie Fot. Marian Paluszkiewicz
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ROZRYWKA

Krzyżówka

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI Z 9-10 STYCZNIA
Poziomo: SKAKANIE - PORTAL - CZERWIEC - ZESTAW - WESTA - ALE SZNUK - PROMIL - EMERYT - NURT - PUFA - KNEDEL - IZBA - KARK
Pionowo: OSOCZE - RAUSZ - KRZESŁO - ATEST - METKA - KARTASIM - MALWA - ZLEPEK - IWAN - RUDA - MIKE - LUCYFER - CZEK - TALK
Hasło: ŁUKASZ PISZCZEK
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Uśmiechnij się
– Dlaczego od trzech dni co rano
pracuje u was jakaś piła? – skarży
się sąsiadka sąsiadce. – Aż w
uszach świdruje!
– Cierpliwości, jeszcze dwa dni.
Teściowa przyjechała i lubi śpiewać
sobie pod prysznicem!
***
– Dziadku – pyta wnuczek. – Kto to
jest człowiek dobrze wychowany?
– Wiesz… To ktoś, kto jak wlezie po
ciemku na kota, nadal nazywa go
kotem...
***
Pijak wraca do domu. Po drodze go
pobili, więc zanim się położył, ponaklejał sobie opatrunki na twarzy.
Rano żona wrzeszczy:
– Idioto, nie dość, że chlasz, że wracasz do domu po nocy, to jeszcze
cała poduszka poplamiona krwią, a
lustro w łazience – całe w plastrach!
***
Dentysta do pacjenta:
– Najmocniej przepraszam,
omyłkowo usunąłem panu zdrowy
ząb.
– Chwała Bogu, że nie jest pan
okulistą!
***
Pacjent do okulisty:
– I co z moim wzrokiem, doktorze?
– Prawdę mówiąc, nie rozumiem,
jak pan w ogóle trafił do mojego
gabinetu…
***
– Co nowego? – pyta kolega kolegę.
– Ano, Lexusa mam…
– Ty??? Lexusa?!
– Wiesz, syn mi się urodził i tak
dałem mu na imię.
***
– Kiedy pan się zorientował, że w
domu jest napastnik? – pyta policjant.
– Panie władzo, u nas w domu nie
ma zwyczaju walić kogoś znienacka od tyłu patelnią po głowie!
***
– Mamo – płacze córka. – Jesteśmy rok
po ślubie, a dziś była taka awantura,
że mam go dość! W dodatku z jego
winy! Chcę się do ciebie przeprowadzić, niech ma za swoje!
– Naprawdę? Ależ nie ma mowy!
Córeczko, on musi mieć prawdziwą
karę: to ja natychmiast wprowadzę
się do was!
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Haiti: 34 tys. bezdomnych
po trzęsieniu ziemi

Co najmniej 34 tys. osób spośród
tych, które utraciły domy podczas
wielkiego trzęsienia ziemi na
Haiti 12 stycznia 2010 r., wciąż
pozostaje bez dachu nad głową. Prawdopodobnie ludzi ci są
skazani na wieczną bezdomność
– stwierdza Międzynarodowa
Organizacja ds. Migracji (IOM).
Wskutek katastrofy sprzed 10
lat 1,5 mln Haitańczyków powiększyło szeregi bezdomnych,
którzy znaleźli schronienie w
tymczasowych obozach. Utworzono ich wówczas ok. 1,5 tysiąca.
Po 10 latach na Haiti, w jednym
z najuboższych państw świata,
pozostaje ich wciąż ponad 20, ale
w tych obozach poszukują obecnie schronienia też tysiące bezrobotnych.

WYDARZENIA
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Rozmowa z policjantem uratowała życie
Kilkunastominutowa rozmowa z dyżurnym Komendy
Miejskiej Policji w Zielonej Górze starszym aspirantem Pawłem Cygańskim wystarczyła, żeby mężczyzna,
który zamierzał targnąć się na swoje życie, zrezygnował z tych zamiarów.
Gdy policjant odbiera telefon od
osoby, która grozi odebraniem sobie
życia, najważniejszym etapem jest
rozmowa. To często od jej przebiegu
zależy to, jak zakończy się interwencja. Dzięki takiej właśnie rozmowie,
doświadczony policjant st. asp. Paweł
Cygański uratował życie mężczyzny,
który chciał je sobie odebrać.
Gdy 7 stycznia br., dyżurny odebrał telefon od mężczyzny, który zagroził odebraniem sobie życia, starał

się go uspokoić, ale równocześnie
zebrać jak najwięcej informacji,
gdzie desperat się znajduje. Rozmawiając, jednocześnie skierował na
miejsce policjantów, którzy mieli w
razie potrzeby błyskawicznie zadziałać. Na szczęście okazało się, że
poświęcenie chwili uwagi i rozmowa
wystarczyły.
Desperat podziękował policjantom za to, że dyżurny uratował mu
życie.

Przy granicy z Mali
zginęło 25 żołnierzy
Podczas ataku, jaki grupa islamistów przypuściła w czwartek, 9
stycznia, na jednostkę wojskową
w miejscowości Chinagograr w
departamencie Tillaberi na zachodzie Nigru przy granicy z Mali
zginęło 25 żołnierzy. W wymianie
ognia życie straciło 63 napastników.
O ataku i liczbie ofiar poinformowały władze Nigru w specjalnym
komunikacie wydanym w czwartek wieczorem.
Jak dotąd żadne ugrupowanie nie
przyznało się do ataku, ale z dużą
dozą prawdopodobieństwa można
założyć, że dokonała go któraś z
grup powiązanych z Al-Kaidą.

Dzięki rozmowie telefonicznej doświadczony policjant st. asp. Paweł Cygański uratował życie mężczyzny, który chciał je sobie odebrać Fot. Policja.pl

Oferował do wynajęcia „wirtualne” domki
Do policyjnego aresztu trafił
21-letni mieszkaniec Wałbrzycha,
który na portalu internetowym
oferował do wynajęcia nieistniejące domki letniskowe i apartamenty. Mężczyzna oszukał w ten
sposób 13 osób na kwotę kilku tysięcy złotych. Za czyny, których się
dopuścił grozi mu kara do ośmiu
lat pozbawienia wolności.
Sprawą zajęli się funkcjonariusze z Wydziału do Walki z

Przestępczością
Gospodarczą
wałbrzyskiej komendy. Prowadząc czynności związane z wykrywaniem oszustw internetowych, wpadli na trop mężczyzny,
który zamieszczał nieprawdziwe
ogłoszenia. Dzięki intensywnym
działaniom i doświadczeniu policjantów prowadzących to postępowanie, mężczyzna został
zatrzymany i usłyszał 13 zarzutów
oszustwa.

KURIER WILENSKI
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Grzywny dla producentów
niebezpiecznych towarów
Najwięcej niebezpiecznych towarów nieżywnościowych sprowadzili
na Litwę w ubiegłym roku importerzy
zabawek – wynika z danych Urzędu
Ochrony Praw Konsumentów. Specjaliści przebadali 50 spraw, które dotyczyły takich produktów obecnych
na litewskim rynku.
Prawie połowa z 50 towarów importowanych w zeszłym roku na Litwę, które uznano za niebezpieczne,
została sprowadzona przez importerów i dystrybutorów zabawek. Naj-

większe zagrożenie stanowią drobne
części zabawek, a także nieodpowiedni skład chemiczny tworzyw, z których zostały zrobione. Ogółem, w 2019
r. stwierdzono 24 przypadki niebezpiecznych zabawek. Większość z nich
dotyczyła produktów przeznaczonych
dla dzieci poniżej 3. roku życia. Na drugim miejscu wśród niebezpiecznych
towarów nieżywnościowych importowanych na Litwę znalazły się urządzenia elektrotechniczne (8), na trzecim
– kosmetyki (5).

Autobus staranował samochody
i potrącił pieszą
Kierowca autobusu 1 G stracił
przytomność, po czym staranował
kilka samochodów, wjechał w słup i
ciężko ranił kobietę niedaleko przystanku.
Do wypadku doszło w sobotę po
południu w Wilnie, na ul. Santariškių.
Około godz. 14.30, 60-letni kierowca
autobusu stracił przytomność w wyniku zaburzeń pracy serca. Autobus
staranował samochody marki Skoda
i Toyota i wjechał na przeciwległy pas
ruchu, następnie na chodnik, uderzył

w słup i potrącił kobietę (r. ur. 1973)
stojącą w pobliżu przystanku.
Według doniesień policji, kobieta
doznała poważnych obrażeń, jej stan
jest ciężki. Kierowca autobusu był reanimowany na miejscu zdarzenia, potem został odwieziony do szpitala. Po
badaniach mężczyzna opuścił szpital.
Spółka Vilniaus viešasis transportas
poinformowała, że udzieli potrzebnej pomocy osobom, które ucierpiały
w wyniku wypadku spowodowanego
przez ich pracownika.
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W wyniku zderzenia
zginęła kobieta

W poniedziałek rano, ok. godz. 8.00,
w rejonie wileńskim doszło do
zderzenia czołowego samochodu
marki Citroen z ciężarówką MAN.
Wypadek miał miejsce we wsi
Papiszki (gmina Pogiry). W wyniku
wypadku ucierpieli ludzie, którzy
zostali zakleszczeni w aucie osobowym. Pogotowie odwiozło rannych
do szpitala. O godz. 9.50 pojawiła się
informacja, że w wyniku doznanych
obrażeń w szpitalu zmarła kobieta
(ur.1973), która jechała citroenem.

Zatrzymano przemytnika
W poniedziałek Państwowa Służba
Ochrony Granicy Państwowej
(VSAT) poinformowała o zatrzymaniu obywatela Białorusi, podejrzanego o przemyt papierosów.
Funkcjonariusze VSAT na drodze
Šumskas-Vilnius zatrzymali samochód marki Lexus RX300 z białoruskimi numerami rejestracyjnymi. Po dokonaniu rewizji auta z
użyciem aparatu rentgenowskiego,
w skrytce znaleziono 964 paczki
papierosów „NZ Gold” z białoruską
akcyzą. Za tego rodzaju wykroczenie grozi kara pieniężna w wysokości od 5 200 do 6 000 euro.

Z szopy wynieśli
295 tys. euro
Departament Policji poinformował, że w czwartek, ok. godz.12.00,
we wsi Šeimylaukis w rejonie
kielmskim doszło do kradzieży. Z
szopy znajdującej się na terenie
prywatnej na posesji, złodzieje
wynieśli pudełko, w którym było
295 000 euro.
Kierowca autobusu miejskiego stracił przytomność i spowodował groźny
wypadek Fot. Marian Paluszkiewicz

Strony przygotowano
na podstawie inf. BNS, PAP
Fot. policija.lt
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Rzym pobity,
Juventus liderem

SPORT
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PŚ w skokach: Kubacki ponownie trzeci,
Stoch i Żyła za podium, wygrana Geigera
Dawid Kubacki ponownie zajął trzecie miejsce w
zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich
we włoskim Predazzo.

Juventus Turyn, z Wojciechem
Szczęsnym w bramce, wygrał na
wyjeździe z Romą 2:1 i objął prowadzenie w ekstraklasie piłkarskiej
Włoch. „Stara Dama” wyprzedza o
dwa punkty Inter Mediolan, który
w sobotę zremisował z Atalantą
Bergamo 1:1. W Rzymie w 10. minucie Juventus prowadził już 2:0 po
bramkach Turka Meriha Demirala
i Portugalczyka Cristiano Ronaldo
(na zdjęciu), który wykorzystał rzut
karny. Gospodarze odpowiedzieli
trafieniem w 68. minucie, również
z 11 metrów, Diego Perottiego. Przy
strzale Argentyńczyka Szczęsny nie
miał szans.

Były piłkarz Legii
w Norwich City
Słowacki piłkarz Ondrej Duda, który
w latach 2014-16 grał w warszawskiej Legii, został wypożyczony z
Herthy Berlin do występującego w
angielskiej ekstraklasie Norwich
City. 25-letni Duda od 2016 roku
łącznie wystąpił w 59 ligowych meczach berlińskiego zespołu i strzelił
12 goli (w obecnym sezonie siedem
występów, żadnej bramki).
W tym czasie m.in. miał kłopoty
zdrowotne. W reprezentacji Słowacji
rozegrał dotychczas 35 meczów i
zdobył pięć bramek. Po 22 kolejkach
angielskiej ekstraklasy Norwich City
zajmuje ostatnie miejsce z dorobkiem 14 punktów. Traci aż osiem do
bezpiecznej strefy.

Kamil Stoch i Piotr Żyła uplasowali
się ex aequo na czwartej pozycji. Zwyciężył Niemiec Karl Geiger.
Na podium niedzielnego konkursu
stanęli ci sami zawodnicy i w takiej samej kolejności co dzień wcześniej, ponieważ Geigera i Kubackiego rozdzielił
Austriak Stefan Kraft. Kubacki po raz
piętnasty, a szósty w tym sezonie, stanął
na podium zawodów Pucharu Świata.
Oddał dwa dobre skoki, osiągając 102,5
i 101 m, ale to było za mało, by pokonać
Geigera i Krafta. Zwycięzca niedawnego Turnieju Czterech Skoczni dopatrzył
się jednak w swoim występie błędów.
„Zabrakło głównie metrów. Skoki
nie były tak czyste jak bym chciał. Od
strony technicznej brakowało, żeby były
minimalnie lepsze” – ocenił Kubacki.
W życiowej formie jest Geiger.
Dzień po dniu 26-letni skoczek z Oberstdorfu wygrał dwa konkursy, podwajając swój dorobek w całej karierze, a na
dodatek umocnił się na prowadzeniu w
klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Po pierwszej serii zajmował drugie
miejsce, ustępując Kraftowi, choć skoczył najdalej w całym konkursie – 107
m. Lądował nie najlepiej, co przełoży-

ło się na niskie noty za styl. W drugiej
serii osiągnął 103,5 m, czyli o 2,5 metra
więcej od Austriaka, nie zostawiając
wątpliwości, kto tego dnia był najlepszy.
Najdalej w finałowej serii szybował
Żyła. 104 metry pozwoliły mu awansować z ósmej na czwartą pozycję, którą
podzielił ze Stochem.
Po raz pierwszy w tym sezonie aż
trzech Polaków uplasowało się tak
wysoko w indywidualnym konkursie
PŚ i nic dziwnego, że biało-czerwoni
byli w wyśmienitych humorach. Przed
kamerą TVP Stoch żartował, że Kubacki powinien sam zjeść makaron,
który dostał od organizatorów za
trzecią lokatę, bo „będzie później słabiej skakał”, a Żyła śmiał się, że Dawid
postąpił niekoleżeńsko, bo powinni
we trzech stanąć razem na jednym
stopniu podium.
„Ale nie będziemy mu tego wypominać. Mamy jeszcze czas z Kamilem.
Niech Dawid się nacieszy” – dodał
Żyła, najstarszy z trójki Polaków. Za
cztery dni skończy 33 lata.
Kolejne dwa konkursy PŚ odbędą się w następny weekend w
niemieckim Titisee-Neustadt.

Dawid Kubacki ponownie zajął 3. miejsce w zawodach PŚ w skokach narciarskich we włoskim Predazzo Fot. instagram.com/dawid.kubacki.official
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Liga angielska: rekord Aguero,
popis Manchesteru City
Sergio Aguero zdobył trzy bramki dla Manchesteru
City w wygranym 6:1 na wyjeździe meczu z zespołem
Aston Villa w 22. kolejce angielskiej ekstraklasy.
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Rhonex Kipruto
poprawił rekord świata
Kenijczyk Rhonex Kipruto czasem 26.24 ustanowił w Walencji
rekord świata w biegu na 10 km. O
14 sekund poprawił wynik Joshuy
Cheptegeiego, który Ugandyjczyk
uzyskał sześć tygodni temu w tym
samym hiszpańskim mieście, ale na
innej trasie.
Kipruto, brązowy medalista ubiegłorocznych mistrzostw świata na
tym dystansie, w niedzielę poprawił
też rekord globu na 5 km. Pierwszą
połowę docelowego dystansu pokonał w 13.18. W drugiej 20-letniemu
biegaczowi poszło jeszcze szybciej – 13.06, ale światowe władze tej
dyscypliny sportu (World Athletics)
zaznaczyły, że ten wynik nie będzie
kwalifikował się do ratyfikacji.

Zwycięstwo Fourcade’a
Na Villa Park w Birmingham Aguero trafił do siatki rywali w 28., 57. i 81.
minucie Fot. facebook.com/mancity
Ze 177 trafieniami łącznie Argentyńczyk został najskuteczniejszym
zagranicznym piłkarzem w historii
Premier League.
Na Villa Park w Birmingham
Aguero trafił do siatki rywali w 28.,
57. i 81. minucie. Ponadto dwie bramki zdobył Algierczyk Riyad Mahrez
(obie w pierwszej połowie), a jedną
Brazylijczyk Gabriel Jesus tuż przed
przerwą. Gospodarze odpowiedzieli
tylko golem z rzutu karnego w doliczonym czasie gry Holendra Anwara
El Ghaziego.
Trzy bramki Aguero, występującego w Manchesterze City od 2011
r., oznaczają, że został najskuteczniejszym obcokrajowcem w historii
Premier League. Łącznie ma 177 trafień, dwa więcej niż słynny Francuz
Thierry Henry, który w latach 19992007 i krótko w 2012 roku występował w Arsenalu. W obecnym sezonie
Aguero zdobył 13 bramek w Premier
League.
„On (Aguero – red.) jest legendą
i legenda urosła dziś wieczorem” –
powiedział trener Manchesteru City
Josep Guardiola.
Szkoleniowiec przypomniał także
o dotychczasowym rekordziście:

„Henry to jeden z najbardziej niesamowitych graczy, jakich widziałem
w tej lidze. I myślę, że będzie dumny,
iż Sergio jest facetem, który pobił
jego rekord. Był legendą i tak samo
jest z Sergio” – podkreślił Guardiola.
Na liście najlepszych strzelców w
historii Premier League 31-letni Argentyńczyk, licząc wszystkich piłkarzy, zajmuje czwarte miejsce, razem
z Frankiem Lampardem (obecnie
trenerem Chelsea Londyn). Prowadzi Alan Shearer – 260 goli.
W niedzielę Aguero popisał się
dwunastym hat-trickiem w Premier League, poprawiając w tym
przypadku rekord właśnie Shearera. Broniący tytułu Manchester City
z dorobkiem 47 pkt awansował na
drugie miejsce w tabeli. Traci aż 14
pkt do Liverpoolu, który ma jeszcze
mecz zaległy (z West Ham United).
Lider Premier League, niepokonany od ponad roku, tym razem wygrał w sobotę na wyjeździe z Tottenhamem Hotspur 1:0.
Bramkę w 37. minucie zdobył Brazylijczyk Roberto Firmino. „The
Reds” w tym sezonie spisują się
rewelacyjnie. Z 21 meczów wygrali 20, a raz zremisowali.

Francuski biathlonista Martin Fourcade odniósł 75. indywidualne zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata,
triumfując w niemieckim Oberhofie
w biegu ze startu wspólnego na 15
km. Fourcade umocnił się na piątym
miejscu w klasyfikacji wszech czasów cyklu w dyscyplinach narciarskich (uwzględniającej narciarstwo
alpejskie, klasyczne i biathlon). Liderką jest norweska biegaczka Marit
Bjoergen, która zakończyła już starty.
Triumfowała w PŚ 114 razy.
Strony przygotował
Witold Janczys
Fot. facebook.org
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6.00 Hymn Republiki
Litewskiej.
7.40 Dzień dobry, Litwo!
8.30 Wiadomości.
9.10 Dzień dobry, Litwo!
9.20 S. “Stary”.
10.25 S. “Policja
kryminalna
Monachium 36”.
11.10 S. “Komisarz
Reks”.
12.00 Styl.
13.00 Spytajcie lekarza.
13.58, 20.25 Loteria
“Keno Loto”.
14.00 Wiadomości.
14.20 Dzień dobry,
Litwo.
16.30 Pytanko.lt
16.45 S. “Wszystko
dla pań 4”.
17.30 Wiadomości.
18.00 TV gra “Co i
dlaczego?”.
18.30 Spytajcie lekarza.
18.00 “Kto i dlaczego?”
TV gra.
18.30 Program rozmów.
19.30 (Nie)emigranci.
20.30 Panorama.
21.00 Panorama roku.
21.29 Loteria “Jega”.
21.00 Ekspedycja 		
narodowa.
22.30 Rowerowe show.
23.00 S. “Oszuści 2”.
23.45 S. “Komisarz
Reks”.

6.25 S. “Światło
mego życia”.
7.25 S. anim.
7.50 S. “Walker,
strażnik Teksasu”.
9.45, 21.00 S.
“Poważne sprawy”.
10.15 S. “Policja
Rozenheima”.
11.15 S. “Ostrożnie krewni!”.
11.50 S. “Wróżka”.
13.00 S. “Tylko ty i ja”
14.00 S. “Sierotki”.
15.00 S. “Marzycielka”.
16.00 Dobry wieczór,
Litwo.
17.30 Show rozmów i
eksperymentów.
18.30 Wiadomości.

19.30 KK2.
20.00 Program o stylu
życia.
21.30 Wiadomości.
22.30 “Ninja zabójca”
thriller.

6.00 Hymn Republiki
Litewskiej.
6.05 Historyczna
publicystyka.
7.00 Dzień kultury.
7.30, 15.50 S. anim.
8.20 S. dok.
“Na zdrowie”.
8.50, 23.30 Film dok.
9.15 Dzień dobry, Litwo!
12.15 Skrzyżowanie
kultur.
12.40 Odblaski.
13.05 Kulturalnie
z Nomedą.
14.00 Festiwal
muzyczny 		
“nowJapan 2019”.
15.20, 16.45 Film dok.
17.05 S. “Szukaj mnie
w Paryżu 2”.
18.00 Dni kultury.
18.30 Na zdrowie!
18.55 FIBA.
21.00 Odblaski.
21.30 S. “Ostatnie
królestwo 1”.

6.25 Telesklep.
7.55 Wszyscy jesteśmy
ludźmi.
8.55 S. “W wirze
miłości”.
10.00 S. “Od przeznaczenia
nie uciekniesz”.
12.00 S. “Ostrożnie!
Dziewczyny”.
13.00 S. “Sprzedane
życie”.
15.00 Film anim.
16.00 Wiadomości TV3.
16.30 TV pomoc.
18.30 Wiadomości TV3.
19.30 S. “Pod prąd”.
20.30 S. “Kobiety
kłamią lepiej”.
21.00 Wieczorne
wiadomości TV3
22.00 “Dziesięć i pół”
thriller.
23.45 “Szybka pomoc”
dramat.

6.35 S. “CSI. Miami”.
7.30, 13.35 Realne show.
8.40, 14.45 S. “Policja
dworcowa”.
9.40, 16.00 S. “Ostatni
policjant”.
10.35, 17.30 S. 		
“Ratownicy 112”.
11.35, 19.30 S. 		
“Żołnierze
piechoty morskiej”.
12.35 S. “Ustawa i
porządek”.
17.00 Dzień Info.
18.30 S. “CSI. Miami”.
20.30 Program o sporcie.
21.00 “Ostatnia kula”
film fab.
22.50 “Niemożliwa
misja” thriller.

6.13 Program.
6.14, 12.10 Telesklep.
6.30 Akademia wsi.
7.00 S. “Jesteś moja”.
8.00, 14.00 Nowy dzień.
9.00 Program radiowy.
10.00, 15.00 S. 		
“Niebezpieczne
uczucia”.
11.00 S. “Okno życia”.
12.25 S. “Pani 		
Prezydent”.
13.00, 18.30 “Historia
jednego 		
przestępstwa”
film dok.
16.00, 18.00 Reporter.
16.30, 21.30 Program
aktualnych
rozmów.
17.00 S. “Okno życia”.
19.30, 23.30 W centrum
uwagi Delfi.
20.00, 22.30 Reporter.
20.20 Sport.
21.00 S. “Kochana, ja
oddzwonię”.

6.30, 16.00 S. “CSI:
kryminaliści”.
7.30 S. “Kobra 11”.
8.30 S. “Z Los Angeles
do Vegas”.
9.00 “Zwiadowca
przeszłości”

film dok.
9.30 S. “Mistrz kulinarii”.
10.30 S. anim.
11.30 S. “Fizruk”.
12.30, 18.00 S. “Żonaty
i ma dzieci”.
13.30 S. “Z Los Angeles
do Vegas”.
14.30 Telesklep.
15.00 S. “Kobra 11”.
17.00 S. “Sasza i Tania”.
19.00 S. “Fizruk”.
20.00 S. “Ostatni z
Mohikianów” .
21.00 “Następny” horror.
22.50 S. “Rosewood”.

6.35 S. “Ojciec 		
Mateusz”.
7.50 S. “Nie pytaj
imienia
u miłości”.
8.50 S. “Skrzydła
miłości”.
9.50 S. “Ślepa”.
12.00 S. “Brzydula
Betty w Nowym
Jorku”.
14.45, 19.50 “Sprawa na
Majorce” detektyw.
16.00 S. “Swaragini”.
17.00 S. “Bądź ze mną”.
18.00 S. “Kwiaty 		
zemsty”.
18.50 S. “Pożyczona
miłość”.
21.00 “Tajemnica 		
Brokenwood”
detektyw.
22.55 “Noworoczny
pociąg” komedia.
22.55 S. “Piosenka
życia”.

6.40 Jaka to melodia?
7.20 S. “Przysięga”.
8.10, 15.00 S. “Elif”.
9.00, 13.00 Wiadomości.
9.15 Kwadrans
polityczny.
9.40 S. “Korona królów”.
10.20 S. “Ranczo”.
11.15 S. “Komisarz
Alex”.
12.05 S. “Ojciec 		
Mateusz”.
13.15 Agrobiznes.
13.40 Magazyn rolniczy.
13.55 S. dok. “Dzieci
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słońca: motyle”.
16.00 Wiadomości.
16.15, 21.10 “ALARM!”
magazyn.
16.35 “Gra słów”
teleturniej.
17.05 S. “Przysięga”.
18.00 Teleexpress.
18.25 Jaka to melodia?
19.00 S. “Klan”.
19.30 S. “Korona królów”.
19.55 “Jeden z
dziesięciu”
teleturniej.
20.30 Wiadomości.
21.00 “Radio, kamera,
akcja!” RMFFM.
21.30 S. “Leśniczówka”.
21.55 S. “Zniewolona”.
22.55 Magazyn 		
Ekspresu 		
Reporterów.
00.00 “Ocaleni” reality
show.

8.00 Teledyski.
9.00, 21.00 Informacje
kulturalne.
9.25 Studio Kultura Rozmowy.
9.40 Którędy po sztukę.
9.50 “Persona non
grata” dramat.
12.00 S. “Rzeka
kłamstwa”.
13.40 “Ostatnie takie
trio” film TVP.
14.40 “Sztuka Stanów
Zjednoczonych”
film dok.
15.35 Studio Kultura Rozmowy.
15.55 “Szlakiem 		
Kolberga” reportaż.
16.20 “Brzemię” film anim.
16.35 “Najlepszy klient”
film anim.
17.00 “Wino
truskawkowe”
komediodramat.
19.00 Dokument.pl
20.00 Teledyski.
20.10 “Powidoki 		
Miłosz” program
publicystyczny.
20.30 “Antyfonie”
film dok.
21.30 “Zapomniany
diabeł” spektakl.
00.05 “Twórcza
kontrola”
dramat.
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7.10 Pożyteczni.pl
7.45 Margolcia i Miś
zapraszają dziś.
8.00 Zwierzaki Czytaki.
8.15 Pytanie
na śniadanie.
12.00 Polonia 24.
12.25 Rozmowa
Polonii.
12.40 Halo Polonia.
13.25 Wiadomości.
13.40, 18.20 Historia
jednego obrazu.
13.50 Nad Niemnem.
14.10, 19.55 S. “Barwy
szczęścia”.
14.45 S. “Dziewczyny
ze Lwowa”.
15.40 Film dok.
16.45 Wiadomości.
16.55 S. “Korona
królów”.
17.25 Zakochaj się
w Polsce.
17.50 Margolcia i Miś
zapraszają dziś.
18.05 Zwierzaki
Czytaki.
18.30 Teleexpress.
18.55 Gra słów.
19.25 “Koło pióra”
magazyn.
20.25 Magazyn
z Wysp.
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 Focus on Poland.

6.35 Serwis Info 		
Poranek.
8.50 „Agrobiznes“.
9.00, 13.00 Wiadomości.
9.10 „Minęła 8”.
10.09 „Minęła 9”.
11.29 Serwis Info
Dzień.
13.10 Serwis Info Dzień.
16.00 Wiadomości.
18.00 „Teleexpress”.
18.15 „Teleexpress
Extra”.
18.32 „O co chodzi”.
19.00 Panorama.
19.21 Panorama opinii.
19.42 „Widziane z 		

Polski”.
20.00 Serwis Info 		
Wieczór.
20.30 Wiadomości.
20.58 Gość 		
Wiadomości.
21.13 „Minęła 20ta”.
22.00 „Nie da się ukryć”.
22.28 Flesz Info Wieczór.
22.40 STUDIO LOTTO.
22.49 „W tyle wizji”.
23.24 Flesz Info 		
Wieczór.
23.30 „W tyle wizji
Extra”.

7.50 Był taki dzień.
7.50, 19.50 “Polska
Kronika 		
Filmowa” cykl
dokumentalny.
8.05 S. “ Czas honoru”.
8.55 Flesz historii.
9.15 Historia Polski.
10.20 “Sensacje XX
wieku” widowisko.
11.20 Spór o historię.
12.00 “Sokrates” reportaż.
12.35 “Archiwum
zimnej wojny”
magazyn.
13.15 S. “Pogranicze w
ogniu”.
14.25 “Nie tylko 		
Enigma” film dok.
15.25 “Historia
w postaciach
zapisana” cykl dok.
17.20 “Marzyciele” program publicystyczny.
17.35 Było, nie minęło.
18.05 “Galicja. Miasta i
ludzie” cykl 		
reportaży.
18.45 Historia Polski.
20.05 S. “Czas honoru”.
21.00 S. dok.
22.00 S. dok. “Wyjęci
spod prawa”.
23.00 Po PRLu.

7.00 S. “Mojżesz - 10
przykazań”.
7.50 “Śladami apostoła
Pawła” (2) film dok.
8.50 “Kolory świętości”.
8.55 “Świat w obrazach”.
9.00 Informacje dnia.
9.15, 22.40 “Polski

punkt widzenia”.
9.35 Słowo Życia.
9.40 “Świadkowie”.
10.10 “Papież Polak
do rodaków”.
10.30 “Moje leczenie
wodą” film dok.
11.00 Informacje dnia.
11.15 “Jak my to
widzimy - z
daleka widać
lepiej”.
11.45 “Zew natury”.
12.05 “Mocni w wierze”.
12.35 “Myśląc Ojczyzna”.
12.45 “Syria - klasztor
Mar Musa” reportaż.
13.00, 19.00 Modlitwa
“Anioł Pański”.
13.03 Informacje dnia.
13.20 “Sanktuaria 		
polskie”.
13.40 Koncert.
14.25 Film anim.
15.00 S. “Mojżesz - 10
przykazań”.
16.20 “Wenezuela - San
Félix” film dok.
16.40 “100 cudownych
miejsc na świecie”.
16.50 “Ma się rozumieć”.
17.00 Informacje dnia.
17.10 “Jestem mamą”.
17.30 “Kalejdoskop
Młodych”.
17.50 “Express Studencki”.
18.00 “Ostatni rzeźbiarz w
szkle” reportaż.
18.25, 20.25 Święty na
każdy dzień.
18.30 “Okiem kamery”.
19.05 Informacje dnia.
19.15 “Rozmowy
niedokończone”.
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.

5.55 Życie innych.
6.05, 7.00, 9.00, 11.45
Wiadomości.
6.15 Klub dziecięcy.
9.30 Dzień dobry.
10.45 Żyj zdrowo!
12.10 Modny wyrok.
13.10 Pobierzmy się.
14.05 Męskie.Żeńskie.
14.55 S. “Delta 2”.
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17.45 W rzeczy samej.
18.50 Niechaj mówią.
20.00 Czas.
20.30 S. “O wierze”.
22.35 S. “Człowiek
znikąd”.
0.25 “Antarktyda” film
fab.

5.00 Nasz poranek.
6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
12.00, 15.00, 17.00, 19.30
Nasze wiadomości.
8.10 Teoria spiskowa.
9.10 Żyć zdrowo.
10.10 S. “A jednak
kocham...”.
11.10 S. “Karina Czerwona”.
13.25 Pobierzmy się!
14.25 Męskie. Żeńskie.
15.45 W rzeczy samej.
17.50 Dodatek powodzenie.
17.55 Niechaj mówią.
19.00 Czas.
20.10 S. “O Wierze”.
22.00 W rzeczy samej.
23.05 Męskie. Żeńskie.

5.00, 5.30, 6.00, 6.30,
7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.50 Dzisiaj.
5.05, 5.35, 6.05, 6.35
“Najlepszy poranek”.
6.05 S. “Moskwa. Trzy
dworce” film fab.
9.20 S. “Morskie diabły”.
12.20 Niezwykły wypadek.
13.00 S. “Niewskij”.
15.25 Śledztwo
prowadzili.
16.10 DNK.
17.10 S. “Pies”.
18.00 Wiadomości.
20.00 “Ukarać nie 		
można
usłaskawić”
film fab.
23.00 S. “Inspektor
Kuper”.

5.00, 9.35, 13.35, 17.00,
21.35 “Tajemnica 		
naszego kina”
film fab.
5.40, 17.40 “Chotabycz”
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film fab.
7.45, 19.45 “Wysoki
blondyn 		
w czarnym bucie”
film fab.
10.15, 12.00, 22.15, 0.00
“Księżniczka
rockenrollu”
film fab.
14.15 “Między
stacjami” film fab.

6.25 “Cudowny
dzwoneczek”
film fab.
6.45 “Skrzywdzeni i
poniżeni” film fab.
8.25 “Wiadomości
sportu” film fab.
10.10 “Jednoklasiści.ru.
PrzyWOŁAJ 		
szczęście” film fab.
11.50 “Jaka wspaniała
gra” film fab.
13.20 “Zmieniacze”
film fab.
14.50 “Koroliow”
film fab.
16.45 “Trik “flip-flap”
film fab.
18.10 “Od wierzchołka
dna” film fab.
20.00 “On - smok”
film fab.
21.45 “Dowódca
zbirów” film fab.
23.15 “Obudź mnie”
film fab.

6.00, 13.00, 17.00 		
Sprzedawcy 		
samochodów.
8.00 Jak to działa?
9.00 Jak to zrobiono?
9.30, 20.00 Ratownicy
skarbów.
10.00 Złoto garażów.
10.30 Zapomniana i
pochowana.
11.00 Autostrada 2.
12.00 Szybko
i hałaśliwie.
14.00 Autostrada 2.
18.00 Wojny o bagaż.
18.30 Zapomniana i
pochowana.
19.00 Jak to zrobiono?
21.00 Złota gorączka.
0.00 Kierowcy
ciężarówek.
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6.00 Hymn Republiki
Litewskiej.
6.02 Dzień dobry,
Litwo.
6.30 Wiadomości.
9.20 S. “Stary”.
10.25 S. “Policja
kryminalna
Monachium 36”.
11.10 S. “Komisarz
Reks”.
12.00 Kontrola
użytkowników.
13.00 Spytajcie lekarza.
13.58, 20.25 Loteria
“Keno Loto”.
14.00 Wiadomości.
16.30 Pytanko.lt
16.45 S. “Wszystko
dla pań”.
17.30 Wiadomości.
18.00 “Kto i dlaczego?”
TV gra.
18.30 Spytajcie lekarza.
19.30 Kolory życia.
20.30 Panorama.
20.59 Loteria “Jega”.
21.30 Realna
dokumentalistyka.
22.30 Wiadomości
rowerowe.
23.00 S. “Oszuści 2”.
23.45 S. “Komisarz
Rex”.

6.25 S. “Światło
mego życia”.
7.25 S. anim.
7.50 S. “Walker,
strażnik Teksasu”.
9.45, 21.00 S. “Poważne
sprawy”.
10.15 S. “Policja
Rozenheima”.
11.15 S. “Ostrożnie krewni!”.
11.50 S. “Wróżka”.
13.00 S. “Tylko ty i ja”
14.00 S. “Sierotki”.
15.00 S. “Marzycielka”.
16.00 Dobry wieczór,
Litwo.
17.30 Show rozmów i
eksperymentów.
18.30 Wiadomości.
19.30 KK2.
20.00 “Przygody
Leo i Brużasa na
Magadaskarze”

film anim.
21.30 Wiadomości.
22.30 “Człowiek bez
przeszłości” thriller.

6.00 Hymn Republiki
Litewskiej.
6.05 “Kaunas Jazz
2019”.
7.00 Dzień kultury.
7.30, 15.50 S. anim.
8.20 Magazyn naukowy.
8.50, 16.45 S. dok.
9.15 Dzień dobry, Litwo.
12.00, 0.00 Wiadomości.
12.15 Skrzyżowanie
kultur.
12.40 Słowo
chrześcijańskie.
12.55 Świadkowie
zmartwychwstania.
13.10 Program rozmów.
13.55 Po lekcjach.
14.05 Program z 		
Nomedą Kazlaus.
15.00 Sprawiedliwi
świata.
17.05 S. “The Athena/
Nyela’s Dreams”.
18.00 Dzień kultury.
18.30 Urodzeni w tym
samym dniu.
19.25, 23.30 S. dok.
20.15 Śpiewam Litwie.
20.30 Panorama.
21.00 Temat dnia.
21.25 FIBA.

6.25, 15.00 Film anim.
7.25 Pod prąd.
8.55 S. “W wirze
miłości”.
10.00 S. “Od przeznaczenia
nie uciekniesz”.
12.00 S. “Ostrożnie!
Dziewczyny”.
13.00 S. “Sprzedane
życie”.
16.00 Wiadomości TV3.
16.30 TV pomoc.
18.30 Wiadomości TV3.
19.30 Show
dobrego wieczoru.
20.30 S. “Kobiety
kłamią lepiej”.
21.00 Wieczorne
wiadomości TV3
22.00 “Dżungle”
film fab.

22.25 “Vikinglotto”
2020.
22.30 “Dżungle”
film fab.
0.25 “Szybka pomoc”
dramat.

6.35 S. “CSI. Miami”.
7.30, 13.35 Realne show.
8.40, 14.55 S. “Policja
dworcowa”.
9.40, 16.00 S. “Ostatni
policjant”.
10.35, 17.30 S. 		
“Ratownicy 112”.
11.35, 19.30 S. 		
“Żołnierze
piechoty
morskiej”.
12.35 S. “Ustawa i
porządek”.
17.00 Dzień Info.
18.30 S. “CSI. Miami”.
20.30 Program o sporcie.
21.00 “Krzyże” film fab.
23.10 “Ostatnia kula”
film fab.

6.30 Kierunek LT.
7.00 S. “Ty jesteś moja”.
8.00, 14.00 Nowy dzień.
9.00 Program radiowy.
10.00, 15.00 S. 		
“Niebezpieczne
uczucia”.
11.00 S. “Okno życia”.
12.00 TV sklep.
12.25, 21.00 S. 		
“Kochana, ja
oddzwonię”.
13.00, 18.30 “Historia
jednego
przestępstwa”
film dok.
16.00, 18.00 Reporter.
16.20 Sport.
16.30 Program
aktualnych
rozmów.
17.00 S. “Okno życia”.
18.20 Sport.
19.30 W centrum
uwagi Delfi.
20.00 Reporter.
20.20 Sport.
20.30 Film dok.
21.30 Życie. Program o
stylu życia.
22.30 Reporter.

6.30, 16.00 S. “CSI:
kryminolodzy”.
7.30 S. “Kobra 11”.
8.30 S. “Z Los Angeles
do Vegas”.
9.00 Na jednym końcu
haczyk.
9.30 Kulinarne show.
10.30 S. anim.
11.30 S. “Nauczyciel
wychowania
fizycznego”.
12.30, 18.00 S. “Żonaty
i ma dzieci”.
13.30 S. “Z Los Angeles
do Vegas;”.
14.30 Telesklep.
15.00 S. “Kobra 11”.
17.00 S. “Sasza i Tania”.
19.00 Koszykówka.
21.00 S. “Nasza 		
Russia” .
22.00 Koszykówka.

6.35 S. “Ojciec 		
Mateusz”.
7.50 S. “Nie pytaj
imienia u miłości”.
8.50 S. “Skrzydła
miłości”.
9.50 S. “Ślepa”.
12.00 S. “Brzydula
Betty w Nowym
Jorku”.
13.00 S. anim.
14.45, 19.50 “Sprawa na
Majorce” detektyw.
16.00 S. “Swaragini”.
17.00 S. “Bądź ze mną”.
18.00 S. “Kwiaty 		
zemsty”.
18.50 S. “Pożyczona
miłość”.
21.00 “Tajemnica w
Brokenwood”
detektyw.
22.50 S. “Piosenka
życia”.

6.35 Jaka to melodia?
7.15 S. “Przysięga”.
8.05, 15.00 S. “Elif”.
9.00 Wiadomości.
9.15 Kwadrans
polityczny.
9.40 S. “Korona
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królów”.
10.20 S. “Ranczo”.
11.15 S. “Komisarz Alex”.
12.10 S. “Ojciec Mateusz”.
13.00 Wiadomości.
13.15 Agrobiznes.
13.40 Rok w ogrodzie.
13.55 “Dzieci słońca:
pszczoły”
film dok.
16.00 Wiadomości.
16.15, 21.10Alarm!
16.35 Gra słów.
17.05 S. “Przysięga”.
18.00 Teleexpress.
18.25 Jaka to melodia?
19.00 S. “Klan”.
19.30 S. “Korona królów”.
19.55 Jeden z dziesięciu.
20.25 Sport.
20.30 Wiadomości.
21.00 “Radio, kamera,
akcja!” RMFFM.
21.30 S. “Leśniczówka”.
22.00 “Ocean desperacji”
thriller.
23.55 “Historia bez
tajemnic” film dok.

8.00 Teledyski.
8.55, 21.00 Informacje
kulturalne.
9.25 Studio Kultura Rozmowy.
9.35 “Bogdan i Róża”
film
krótkometrażowy.
10.00 “Wino truskawkowe”
komediodramat.
12.00 S. “Rzeka
kłamstwa”.
13.45 “Droga wewnętrzna”
film fab.
14.40 “Legendy Rocka”
cykl dok.
15.30 Studio Kultura Rozmowy.
15.45 “Koło pióra” 		
magazyn.
16.25 “Pieśń pasterza”
film dok.
17.10 “Wyrok na 		
Franciszka Kłosa”
dramat.
19.00 Film dok.
20.05 Teledyski.
20.30 Videofan - 		
Portrety.
20.50 “Którędy po
sztukę” magazyn.
21.30 “Dureń” dramat.
23.40 “Ziemia, planeta,
ludzie” film dok.

7.10 S. “Korona królów”.
7.40 Program
ekumeniczny.
8.05 “A to polski
właśnie...” felieton.
8.15 Pytanie
na śniadanie.
12.00 Polonia 24.
12.25 Rozmowa
Polonii.
12.40 Halo Polonia.
13.25 Wiadomości.
13.40, 18.20 Historia
jednego obrazu.
13.50 Magazyn z Wysp.
14.10, 19.55 S. “Barwy
szczęścia”.
14.45 Reality show.
15.40 “Moja 		
Solidarność”
dokument fab.
16.45 Wiadomości.
16.55 S. “Korona królów”.
17.25 Jak to działa.
17.55 A to polski właśnie...
18.05 Nela Mała
Reporterka.
18.30 Teleexpress.
18.55 Gra słów
19.25 Przystanek
Zaolzie.
19.45 Którędy po sztukę.
20.25 “Kierunek
Zachód” magazyn.
20.45 Dobranocka.
21.00 Wiadomości.
21.45 S. “Echo serca”.
22.45 Polonia 24.
23.05 Rozmowa
Polonii.
23.20 Halo Polonia.
00.10 Focus on Poland.

6.35 Serwis Info Poranek.
8.50 „Agrobiznes“.
9.00 Wiadomości.
9.10 „Minęła 8”.
10.09 „Minęła 9”.
11.29 Serwis Info
Dzień.
13.00 Wiadomości.
13.10 Serwis Info Dzień.
16.00 Wiadomości.
18.00 „Teleexpress”.
18.15 „Teleexpress
Extra”.
18.32 „O co chodzi”.
19.00 Panorama.
19.21 Panorama opinii.
19.42 „Widziane
z Polski”.
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20.00 Serwis Info 		
Wieczór.
20.30 Wiadomości.
20.58 Gość 		
Wiadomości.
21.13 „Minęła 20ta”.
22.00 „Nie da się ukryć”.
22.28 Flesz Info Wieczór.
22.40 STUDIO LOTTO.
22.49 „W tyle wizji”.

7.50 Był, taki dzień.
7.55 Polska Kronika
Filmowa.
8.20 S. “ Czas honoru”.
9.10 “Galicja. Miasta i
ludzie” cykl reportaż.
9.50 Historia Polski.
11.00 “Sensacje XX
wieku” widowisko.
11.35 Naukowa kawaleria.
12.30 “Ex Libris” magazyn.
13.05 S. “Pogranicze w
ogniu”.
14.10 S. “Olbrzymy
Oceanów”.
15.15 “Kochany i
nienawidzony”
dramat.
16.20 “Amerykańska
broń” film dok.
17.20 Było, nie minęło.
17.45 “Przeczytaj mi tę
historię” felieton.
17.55 Film dok.
18.25 Historia Polski.
19.45 Polska Kronika
Filmowa.
20.00 S. “ Czas honoru”.
20.55 “Szlakiem amfor”
film dok.
22.00 W świecie
rytuałów.

7.00 S. “Głos serca”.
7.45 “Ludwig Maria
Grignion de 		
Montfort” film dok.
8.40 “100 cudownych
miejsc na świecie”.
8.50 “Kolory świętości”.
8.55 “Świat w obrazach”.
9.00 Informacje dnia.
9.15, 22.40 “Polski
punkt widzenia”.
9.40 Słowo Życia.
9.45 “Każdy maluch
to potrafi”.
10.00 “Kalejdoskop

Młodych”.
10.20 “Express 		
Studencki”.
10.25 “Sanktuaria
polskie”.
10.45, 20.25 Święty na
każdy dzień.
10.50 “100 cudownych
miejsc na świecie”.
11.00 Audiencja 		
generalna papieża
Franciszka.
12.00 Świat na
wyciągnięcie ręki.
12.15 “100 cudownych
miejsc na świecie”.
12.25 “Myśląc 		
Ojczyzna”.
12.40 “Procesja dziejów”.
13.00, 19.00 Modlitwa
“Anioł Pański”.
13.03 Informacje dnia.
13.20 “Kraina Boga”
film fab.
14.40 “Syria - z serca
pustyni” reportaż.
14.50 “100 cudownych
miejsc na świecie”.
15.00 S. “Głos serca”.
15.45 “Święta 		
Klara - roślinka
św. Franciszka”
film dok.
16.40 “100 cudownych
miejsc na świecie”.
16.50 “Ma się rozumieć”.
17.00 Informacje dnia.
17.10 “Na zdrowie”.
17.30 “Regał”.
18.00 “Po stronie
prawdy”.
19.05 Informacje dnia.
19.15 Rozmowy
niedokończone.
20.30 S. anim.
21.00 Informacje dnia
(wydanie główne).
21.20 Modlitwa
różańcowa.
21.50 “Myśląc Ojczyzna”.
22.00 Apel 		
Jasnogórski.
22.20 Informacje dnia.

6.10 Wiadomości.
6.20 Klub dziecięcy.
7.00 Dzień dobry.
9.00 Wiadomości.
9.25 Żyj zdrowo!
10.30 Wiadomości.
11.00 Przemówienie
prezydenta Rosji
Władimira Putina.

12.00 Modny wyrok.
12.45 Pobierzmy się.
13.35 Męskie/Żeńskie.
14.30 “Podpalaj” film fab.
16.30 W rzeczy samej.
18.50 Niechaj mówią.
20.00 Czas.
20.30 S. “O wierze”.
22.35 S. “Człowiek
znikąd”.

5.00 Nasz poranek.
6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
12.00, 15.00, 17.00,
19.30 Nasze wiadomości.
8.10 Teoria spiskowa.
8.55 Żyć zdrowo.
10.10 S. “A jednak 		
kocham...”.
11.10 Modny wyrok.
12.10 S. “Karina 		
Czerwona”.
14.05 Pobierzmy się!
15.20 Męskie. Żeńskie.
16.20 W rzeczy samej.
17.50 Dodatek - 		
powodzenie.
17.55 Niechaj mówią.
19.00 Czas.
20.10 S. “O Wierze”.
22.00 W rzeczy samej.
23.05 Męskie. Żeńskie.

5.00, 5.30, 6.00, 6.30,
7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.50 Dzisiaj.
5.05, 5.35, 6.05, 6.35
“Najlepszy poranek”.
6.05 S. “Moskwa. Trzy
dworce” film fab.
9.20 S. “Morskie diabły”.
12.20 Niezwykły
wypadek.
13.00 S. “Niewskij”.
15.25 Śledztwo
prowadzili.
16.10 DNK.
17.10 S. “Pies”.
18.00 Wiadomości.
20.00 “Ukarać nie 		
można usłaskawić”
film fab.
23.00 S. “Inspektor
Kuper”.

5.00, 9.35, 13.45, 17.00,
21.35 “Tajemnica 		
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naszego kina”
film fab.
5.40, 17.40 “Osobliwości
narodowego
myślistwa” film fab.
7.45 “Pechowcy” film fab.
10.15, 12.00 “Wędrujęce
gwiazdy” film fab.
14.30 “Żelazna maska”
film fab.
19.45 “Nieszczęścia”
film fab.
22.15, 0.00 “Wędrujęce
gwiazdy” film fab.

6.30 “Karzełek Nos”
film fab.
7.50 “Ulicami
prowadzono
komodę” film fab.
9.00 “Wakacje srogiego
reżimu” film fab.
10.50 Film fab.
12.20 “Siedem kolacji”
film fab.
13.50 “Milion w 		
koszyku
weselnym” film fab.
15.20 “Czasowe
trudności” film fab.
16.45 “Lód” film fab.
18.40 “Zaćmienie”
film fab.
20.00 “Pojedynek 		
Puszkin - 		
Lermontow”
film fab.
22.15 “Dzień głupca”
film fab.

6.00, 13.00 Sprzedawcy
samochodów.
8.00 Jak to działa?
8.30 Jak to zrobiono?
9.30, 20.00 Ratownicy
skarbów.
10.00 Złoto garażów.
10.30, 18.30 Zapomniana i
pochowana.
11.00 Autostrada 2.
12.00 Szybko
i hałaśliwie.
14.00 Złota gorączka.
17.00, 2.100 Sprzedawcy
samochodów.
18.00 Wojny o bagaż.
19.00 Jak to działa?
19.30 Jak to zrobiono?
22.00 Podwójna
turbina.
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REKLAMA

KURIER WILEŃSKI

OGŁOSZENIA

KURIER WILEŃSKI

KUPNO
Kupię las. Rozliczam się
od razu. Tel. 8 686 03 070
Sprzedam drewno liściaste i iglaste (suche)
po 3 m3 albo 6 m3.
Dowóz nieodpłatny.
Wilno, tel. 8 673 84 059
SPRZEDAŻ
Sprzedam kamienie
polne. Załadunek oraz
transport we własnym
zakresie.Tel. 8 618 4 1 164
Sprzedam
kamienie
polne. Materiał może służyć do budowy ogrodzeń,
alejek, tarasów, palenisk,
kwietników, na podmurówki i in. Załadunek oraz
transport we własnym zakresie. Cena 20 euro/tona.
Tel. 8 600 18 083 (Leon)
Sprzedajemy białoruskie meble do sypialni,
salonu, jadalni, przedpokoju (łóżka, kanapy, szafy,

komody, meblościanki,
stoły itd.). Nasz sklep –
Vilnius, Savanorių pr. 176
(Norfa bazė). m-baldai.lt
Tel. 8 684 06 228
USŁUGI
Ewa, ekspert od nieruchomości, pomoże sprzedać lub wynająć mieszkanie, dom. Tel.: 8 648 78 557
Muruję piece, piecyki.
Remontuję stare. Niedrogo.Tel. 8 683 95 373
Kredyty od 20 tys. euro
pod zastaw swojej nieruchomości w kancelarii
notarialnej. Usługi adwokata przy rozwodach
lub roszczeniach o część
spadku.Tel. 8 684 30 018
Odwierty, geotermiczne ogrzewanie, na całej
Litwie przez cały rok.
Gwarancja. Nadzór. www.
melkerlita.lt Tel.: 8 616 08
020, 8 686 83 265

Informuojame, kad 2020-01-28 d. 10:00 val. bus atliekami kadastriniai matavimai žemės sklype kad. Nr.
4152/2000:0009, esančiame Dėdoniškių g. 53, Dėdoniškių k., Mickūnų sen., Vilniaus raj. sav. Kviečiame kaimyninio žemės sklypo Nr. 4152/2000:23 savininkus ir
paveldėtojus į šiuos matavimus. Matavimus atlieka UAB
,,Krianta“, tel.: (8 5) 2779655, mob. 8 699 23612 .
Zam. 2156

Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki
Zatrudni: Lekarzy • Pielęgniarek • Rehabilitanta •
Psychologa klinicznego
Kontakt: Tel. +370 5 219 57 62
e-mail: hospisas@hospisas.lt
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WYDARZENIE ROKU! WIELKI POŻEGNALNY
KONCERT KRZYSZTOFA KRAWCZYKA
JUŻ 14 LUTEGO!
Gościem koncertu jest niekwestionowanie słynna i urocza piosenkarka – Ewelina Saszenko. Profesjonalni konferansjerzy Piotr Andrzejewski i Kamila Moro sprawią, że
to wielkie wydarzenie nabierze unikatowego i zarazem
klimatycznego charakteru.
„W ramach projektu „Koncert Roku 2020” organizujemy
Wielki Pożegnalny Koncert Krzysztofa Krawczyka, legendy polskiej sceny muzycznej i niezmiernie się cieszymy,
że już mamy prawie wypełnioną salę, chociaż do koncertu pozostaje więcej niż miesiąc. Serdecznie zapraszamy
wszystkich, są to ostatnie chwile do nabycia biletów i
już 14 lutego wszyscy razem podziękujemy Krzysztofowi Krawczykowi za niezwykły wkład w kulturę polską i
ostatni raz usłyszymy złote przeboje, które znamy wszyscy od lat” – mówi Barbara Brazdytė Dyrektor ds. Marketingu Agencji „Polskie Imprezy na Litwie”
Krzysztof Krawczyk – polski piosenkarz obdarzony barytonowym głosem, gitarzysta i kompozytor. Wypromował
wiele znanych przebojów, takich jak: „Ostatni raz zatańczysz ze mną”, „To co dał nam świat”, „My cyganie”, „A
wszystko te czarne oczy”, „Upływa szybko życie”, „Bo jesteś Ty”, „Byle było tak”. 2020 r. 14 lutego w sali koncertowej Compensa w Wilnie zaśpiewa wszystkie przeboje
swej kariery muzycznej. W swojej karierze śpiewał i nagrywał płyty z różnorodną muzyką od popu poprzez rhythm&bluesa, swing, soul, jazz, rock and rolla, country, tango, kolędy, piosenki i pieśni religijne aż po dance, folk, funky,
reggae, muzykę cygańską i biesiadną. Na skali światowej
w roku 2001 wraz z gwiazdą muzyki bałkańskiej Goran
Bregovic została wydana płyta pod tytułem „Kris&Goran”.
Bilety do nabycia na BILIETAI.LT https://bit.ly/2KLfiqs
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Bliźnięta urodzone
w różnych latach

Tuż przed północą przyszła na świat
Joslyn. 30 minut później urodził się
Jaxon. I choć są bliźniętami – zgodnie z urzędowymi dokumentami
dzieli ich dziesięciolecie. Joslyn
urodziła się 31 grudnia 2019 r., Jaxon
1 stycznia 2020.
Dawn Gilliam i Jason Tello z Pendelton w Indianie w Stanach Zjednoczonych są parą od 7 lat. Kiedy
dowiedzieli się, że ich rodzina się
powiększy, byli bardzo szczęśliwi.
Szybko okazało się, że zostaną rodzicami nie jednego dziecka, ale dwojga
naraz. W sylwestra Dawn zaczęła
rodzić. O godzinie 23:37 urodziła się
ich córeczka Joslyn. Chłopiec nie
spieszył się z przyjściem na świat.
Rodzice powitali go o godzinie 00:07
dnia następnego, czyli w Nowy Rok.
Fot. pixabay.com

A PROPOS...

Milioner szuka chętnych
do zamieszkania na farmie
Karl Reipen, który w Niemczech
zbił ogromny majątek na mrożonej
kawie, wiele lat temu wyemigrował
do Nowej Zelandii. Na liczącym 220
ha terenie, położonym bezpośrednio
nad Morzem Tasmana w północnej części kraju, wybudował farmę
„Awakino”. Jednak od pewnego czasu
zamożny Niemiec czuje się samotny
i dał w gazecie ogłoszenie, w którym
poszukuje do 10 osób chętnych do
zamieszkania z nim.
Kto marzy o życiu w naturze i nie ma
więcej niż 70 lat, może ubiegać się
o miejsce na farmie. Chętni mogą
zamieszkać parami w pojedynczych
domkach i korzystać ze wspaniałej
winnicy, by się spotkać czy zjeść
razem kolację. W ofercie jest też
kajakowanie, wędrówki, łowienie ryb
oraz obserwowanie zwierząt i ptaków.
„Zgłoś się, jeśli jesteś zainteresowany
nowym życiem w grupie interesujących ludzi” – napisano w ogłoszeniu.
Farma Karla Reipena warta jest 5,6
mln dolarów. „Zainwestowałem dużo
pracy i doprowadzenie domu do
aktualnego stanu trwało 10 lat. Teraz
jest wszystko gotowe i chciałbym
podzielić się tym »rajem« z innymi
miłymi osobami” – pisze milioner.

KURIER WILEŃSKI

Brązowe krowy dają
„czekoladowe” mleko

W Stanach Zjednoczonych przeprowadzono badania opinii
społecznej, w których pytano m.in.
o to, skąd się bierze mleko czekoladowe. Ponad 7 proc. pytanych
odpowiedziało, że pochodzi ono
od... brązowych krów!
Próba była reprezentatywna, więc
wynik przeniesiono na całą populację kraju i skrupulatnie wyliczono, że aż 16,4 mln Amerykanów
– a więc tylu, ilu mieszkańców ma
np. stan Pensylwania – wierzy,
że kiedy się doi krowy o takim
umaszczeniu, z ich wymion leci
nie tylko mleko, ale też czekolada
i cukier. Do tego 40 proc. pytanych
nie wiedziało, skąd się w ogóle
bierze takie mleko.
Fot. pixabay.com

