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Polskie mundury z okresu międzywojennego można 
było wczoraj zauważyć na wielu cmentarzach Wileńsz-
czyzny. To za sprawą Wileńskiego Klubu Rekonstrukcji 
Historycznej Garnizonu Nowa Wilejka, który  zorganizo-
wał w tym roku uroczyste obchody Pułkowego Święta 13 
Pułku Ułanów Wileńskich. 

– Cieszę się, że w tym roku udało nam się wokół 
tego święta skupić tak wiele osób, że dotarliśmy tak-
że do dzieci ułanów. Są z nami pani Krystyna, córka 
ułana Jana Kabardo oraz Pan Jan – syn wachmistrza 
Kazimierza Markowskiego. 

Dziś w wielu 
miejscach krót-
kotrwałe opady, 
możliwa burza 

oraz wiatr w porywach 
do 14m/s. Temperatura w 
dzień 24-29 st. ciepła. 

Obchody święta 13 Pułku Ułanów Wileńskich

W Wace Trockiej znajduje się grób Jana Michała Tyszkiewicza, por. 13 Pułku Ułanów Wileńskich, kawalera Orderu Virtuti Militari i naj-
wyższego rangą  oficera tego pułku pochowanego na terenie obecnego Wilna                   Fot. Marian Paluszkiewicz

Na Litwie gościły „Błędowice”
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Kto jest w grupie ryzyka?
Dla większości zdrowych osób bakterie nie stanowią 

większego zagrożenia. Są jednak bardzo niebezpieczne 
dla osób ze słabszą odpornością. Najbardziej uważać muszą 
kobiety w ciąży, małe dzieci i osoby powyżej 65. roku życia. Do 
najczęstszych objawów choroby należą wysoka gorączka, bóle 
stawów i mięśni, biegunka, wymioty, drgawki. 

Czwartek
Lipiec  2018

Imieniny: Feliksa, Innocentego, Jerzego, 
Julii, Lilii, Magdaleny, Natalii, 
Sergiusza, Teodora
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Specjaliści zwracają uwagę, że ostatnio wzrasta 
liczba zachorowań na listeriozę. Czym jest ta groźna cho-
roba?

Jest to niebezpieczne zakażenie bakteryjne wywoływane przez 
pałeczki Listeria monocytogenes. W 20-30 procentach przypadków 
infekcja kończy się śmiercią. W tym roku na Litwie z powodu liste-
rii zmarły dwie osoby, ogółem ustalono 9 przypadków. Głównym 
źródłem zakażenia są produkty pochodzenia zwierzęcego, które 
nie zostały dostatecznie termicznie obrobione – należy o tym pa-
miętać, zwłaszcza w sezonie grillowania. Oprócz surowego mięsa 
źródłem bakterii mogą być też fermentowane surowe kiełbasy, nie-
pasteryzowane mleko, ryby, sery, nieświeże czy mrożone warzywa. 

...Zigmasa Nagysa, specjalisty wydziału komunikacji Cen-
trum Chorób Zakaźnych i AIDS w Wilnie

1.

2.

Jak się zabezpieczyć?
Przed spożyciem dowolne mięso powinno być dobrze 

termicznie obrobione. Surowe warzywa należy umyć przed 
przygotowaniem. Natomiast mrożone warzywa po ich rozmrożeniu 
zawsze należy dobrze ugotować. Powierzchnię, na której było robio-
ne jedzenie oraz narzędzia i ręce, należy jak najdokładniej umyć. 
Radzę też unikać spożycia niepasteryzowanego mleka i zrobionych 
z niego produktów. Lepiej nie spożywać kiełbas i ryb wędzonych 
na zimno. 

Rozmawiała Brygita Łapszewicz

3.
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Aktualizacja Google 
Street View na Litwie

Wczoraj na ulice i 
drogi Litwy po raz 
kolejny wyjecha-

ły samochody Google Street 
View. Będą jeździć po kraju 
przez 2 miesiące, monitorując 
i nagrywając zaktualizowaną 
informację o drogach między-
miastowych.

Steet View to funkcja plat-
formy Google Maps działa-
jąca w ponad 85 krajach na 
całym świecie: dzięki niej 
użytkownicy mogą oglądać 
360-stopniowe zdjęcia z róż-
nych ulic, a także zapoznać 
się z narodowym i kulturo-
wym dziedzictwem danego 
kraju. Można z niej korzy-
stać również poprzez aplika-
cje mobilne Google Earth i 
Google Maps.

Na Litwie samochody 
Google Street View po raz 
pierwszy pojawiły się w czerw-
cu 2012 roku. Państwowa In-
spekcja Ochrony Danych (lt. 
VDAI) zaproponowała wów-
czas Google’owi utworzenie 
przedstawicielstwa na Litwie, 
co miało pomóc w ominięciu 
przeszkód prawnych stojących 
na drodze realizacji projektu. 
Po rozmowach ministerstwo 
sprawiedliwości postanowiło, 
że podstawą działania Google-
’a będzie firma utworzona na 
terenie Unii Europejskiej.

Specjalistka Działu In-
formacji i Technologii VDAI 
Raminta Sinkevičiūtė-

Šečkuvienė twierdzi, że sytu-
acja już się zmieniła, a firmy 
stają się coraz bardziej świa-
dome zarządzania danymi 
personalnymi i szacunku dla 
ludzkiej prywatności. Zdecy-
dowały o tym również nowe 
regulacje prawne dotyczące 
ochrony danych osobowych.

„Wynika to z wprowadzo-
nego 25 maja we wszystkich 
państwach UE rozporządze-
nia o ochronie danych osobo-
wych (RODO), które przede 
wszystkim przewiduje, przy-
najmniej na Litwie, znaczne 
kary i inne sankcje, które mo-
gą zakłócić działalność firmy, 
np. wstrzymania prawa do 
przetwarzania danych oso-
bowych, za rażące naruszenie 
tych ostatnich” – powiedziała 
R. Sinkevičiūtė-Šečkuvienė.

Google twierdzi, że dba o 
prywatność osób zarejestro-
wanych przez Street View. 
Przed publikacją zdjęć są one 
zbierane i przeglądane za 
pomocą specjalnej technolo-
gii, które pozwala na ukry-
cie twarzy oraz numerów na 
tablicach rejestracyjnych tak, 
aby nie dało się ich zidentyfi-
kować. Ponadto fukcja Google 
Maps posiada specjalny 
przycisk usuwania obrazów 
pozwalający użytkownikowi 
na zgłoszenie problemu. Przy-
cisk znajduje się w prawym 
dolnym rogu programu.

wilnoteka.lt



KURIER WILEŃSKI • Czwartek, 26 lipca 2018 r. WYDARZENIA  3

Czy Agnė Bilotaitė 
współpracowała z KGB?

Pytanie, zdawałoby się, absurdalne. Po-
słanka Agnė Bilotaitė, która znalazła się na 
opublikowanej przez tygodnik „Respublika” 
liście osób, które były według autorów tajnymi 
współpracownikami KGB – raczej nie była 
wówczas „politycznie uświadomiona”, ponie-
waż dopiero zaczynała chodzić do szkoły, gdy 
związek sowiecki się rozłożył. Dziś Bilotaitė 

jest posłanką z ramienia landsbergisowskiej partii liberalnej Zwią-
zek Ojczyzny-Litewscy Chrześcijańscy Demokraci. Należy do jej 
betonowego skrzydła, zwanego potocznie talibanem, gdzie z beto-
nowym polotem, wraz z mistrzem alternatywnej dyplomacji Au-
droniusem Ažubalisem i smetonowcem Laurynasem Kasčiūnasem 
przedstawiła właśnie projekt kolejnego uderzenia w polską oświatę. 
Projekt, który ma rozwiązać problemy istniejące tylko w chorych 
wyobraźniach autorów, a i tak niepotrafiących tych problemów 
sensownie zdefiniować. Projekt szkodliwy, który przez samo swoje 
istnienie psuje relacje międzyludzkie i międzypaństwowe, uderza 
w dobre imię Litwy. Projekt, który wygląda na szytą grubymi nić-
mi prowokację obcych służb. Można pomyśleć, że biorąc w takiej 
farsie udział, Agnė Bilotaitė chce uzasadnić obecność swojego 
nazwiska na liście współpracowników KGB.

Rajmund Klonowski

Trwa strajk personelu Ryanaira                                      Fot.archiwum 

KOMENTARZ DNIA

ZDJĘCIE DNIA

PULS KURIERA

euro przekaże rząd na pobyt uczniów ze 
wschodniej Ukrainy48 000

LICZBA DNIA

Nie siedzimy na ławie oskarżonych, więc nie musimy się 
bronić. Możliwe, że pan Trump ma dla nas coś do za-
oferowania” - powiedział Claude Juncker dla niemieckiej 

telewizji ZDF przed spotkaniem z prezydentem USA Donaldem 
Trumpem

CYTAT DNIA

Mniej kandydatów na studia wyższe
60 programów studiów 

wyższych nie doczekało za-
interesowania przyszłych stu-
dentów, poinformowała mini-
ster oświaty i nauki Jurgita 
Petrauskienė.

Najwięcej takich progra-
mów było w ofercie Uniwer-
sytetu Kłajpedzkiego oraz 
Aleksandrasa Stulginskasa w 
Kownie.

Podsumowując I etap 
rekrutacji szefowa resortu 
oświaty i nauki odnotowała, 
że liczba kandydatów na stu-

dia wyższe w porównaniu z 
rokiem ubiegłym była mniej-
sza o 2,2 proc. Uwzględnia-
jąc tendencje demograficzne 
wskazuje to, że zaintereso-
wanie studiami na Litwie jest 
duże.

Dzisiaj kandydaci otrzy-
mają zaproszenia na studia. 
Zaproszeni od 27 do 31 lipca, 
za wyjątkiem dni wolnych bę-
dą mogli podpisać umowy z 
uczelniami. Drugi etap rekru-
tacji ruszy 1 sierpnia.

zw.lt

Na Białoruś bez wizy 
– na miesiąc

Okres przebywania na Bia-
łorusi bez konieczności posiada-
nia wizy dla osób przylatujących 
na lotnisko międzynarodowe 
w Mińsku został przedłużony 
z pięciu do 30 dni. Stosowny 
dekret podpisał we wtorek pre-
zydent Alaksandr Łukaszenka - 
poinformowała agencja BiełTA.

30-dniowy ruch bezwizowy 
będzie obowiązywać od mo-
mentu publikacji dekretu pre-
zydenckiego na państwowym 
portalu legislacyjnym.

Od lutego 2017 roku tury-
ści przylatujący do Mińska mo-
gą korzystać z pięciodniowego 
ruchu bezwizowego na terenie 
całego kraju. Przepis dotyczy 
obywateli 80 państw, m.in. 39 
krajów europejskich, w tym całej 
UE, a także USA, Brazylii, In-
donezji, Japonii. Według dotych-
czasowych regulacji warunkiem 
skorzystania z trybu bezwizo-
wego jest przylot do kraju na 
lotnisko w Mińsku, posiadanie 
ważnego paszportu lub zastępu-
jącego go dokumentu, ważne-
go na Białorusi ubezpieczenia 
medycznego na co najmniej 10 
tys. euro i kwoty co najmniej 22 
euro na każdy dzień pobytu na 
osobę. Przepis nie dotyczy osób 
posługujących się paszportami 
dyplomatycznymi, służbowymi i 
specjalnymi.

Białoruskie przepisy przewi-

dują obowiązek meldunku po 
przekroczeniu pięciu dób prze-
bywania na terenie kraju. W 
związku z tym osoby, które będą 
korzystać z ruchu bezwizowego 
dłużej niż pięć dni będą musiały 
go dopełnić. W przypadku po-
bytu w hotelach czy sanatoriach 
formalności tych dokonywać bę-
dą te placówki.

Oddzielne przepisy o pię-
ciodniowym ruchu bezwizowym 
działają na terenie Grodna i 
rejonu grodzieńskiego, Kanału 
Augustowskiego, Puszczy Bia-
łowieskiej, a także Brześcia i 
okolic. W regionach tych moż-
liwe jest przebywanie bez wizy 
po przekroczeniu granicy lądo-
wej (i wodnej) pod warunkiem 
uprzedniego wykupienia spe-
cjalnego dokumentu w białoru-
skiej firmie turystycznej.

Łagodzenie trybu wizowego, 
które Białoruś realizuje stopnio-
wo od kilku lat, ma służyć rozwo-
jowi turystyki i – jak zapewniają 
przedstawiciele władz – przynosi 
bardzo konkretne efekty. Wy-
dłużenie okresu pobytu bezwi-
zowego ma m.in. zachęcić zagra-
nicznych gości do korzystania z 
białoruskich sanatoriów, które 
uznawane są za bardzo atrak-
cyjne ze względu na jakościową 
ofertę przy stosunkowo niewygó-
rowanych cenach.

zw.lt
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Obchody święta 13 Pułku
 Ułanów Wileńskich

ze str. 1 »
Dziś, w roku stulecia od-

zyskania niepodległości i stu-
lecia od założenia 13 Pułku 
Ułanów Wileńskich, mamy 
okazję uczcić pamięć poko-
lenia, które walczyło o naszą 
wolność w bardzo uroczysty 
sposób – powiedział „Kurie-
rowi Wileńskiemu” Waldemar 
Szełkowski, historyk, prezes 
Wileńskiego Klubu Rekon-
strukcji Historycznej Garnizo-
nu Nowa Wilejka.

W uroczystościach wzięli 
udział nie tylko członkowie 
garnizonu, ale także harcerze, 
przedstawiciele polskich or-
ganizacji, ambasador Urszula 
Doroszewska i konsul Marcin 
Zieniewicz. Na cmentarzach 
Wileńszczyzny, na których po-
chowani są ułani, zapłonęły 
znicze, a w kaplicy Tyszkie-
wiczów w Wace Trockiej od-
prawiona została Msza święta. 
Miejsce wybrano nieprzypad-
kowo. Zadecydowały o nim 
zasługi rodu Tyszkiewiczów, a 
przede wszystkim postać Jana 
Michała Tyszkiewicza, por. 13 
Pułku Ułanów Wileńskich, ka-
walera orderu Virtuti Militari 
i najwyższego rangą  oficera 
tego pułku pochowanego na 
terenie obecnego Wilna.

– Mówiono, że był pierw-
szym ochotnikiem spośród 
wielu synów tej ziemi, którzy 
stanęli do obrony Ojczyzny i 
swojej wiary przed zalewem 
bolszewizmu. Walczyli sku-
tecznie, dlatego możemy być 
tutaj razem na wspólnej Mszy 
świętej – mówił podczas uro-
czystości Waldemar Szełkow-
ski.

Dzień uroczystości został 
wybrany na święto pułkowe 
jako pamiątka bitwy pod Ja-
nowem, największej spośród 
potyczek, w jakich brał udział 
13 Pułk Ułanów. – Była to 
jedna z bitew wojny polsko-

-bolszewickiej 1920 r. Trzy ata-
ki bolszewików zostały odbite, 
potem nastąpił jeszcze atak 
ułanów. Najważniejszym skut-
kiem bitwy było zatrzymanie 
przeciwnika na jeden dzień. 
Dla nas może się to wydawać 
niedługo, jednak w sytuacji, 
gdy polskie wojsko musiało 
się przegrupować, było to bar-
dzo dużo – wyjaśnił w czasie 
rozmowy z „Kurierem Wileń-
skim” przewodniczący klubu.

– To święto, to przede 
wszystkim okazja kultywowa-
nia pamięci o ludziach, którzy 
walczyli o wolność tej ziemi. 
Właśnie ten wymiar lokalny 
jest dla mnie najbardziej czy-
telny, zwłaszcza, gdy chodzę 
na cmentarze, gdzie pochowa-
ni są konkretni żołnierze wal-
czący o naszą niepodległość. 
To o wiele ważniejsza lekcja 
historii niż ta z podręczników 
– dodał Tomasz Bożerocki, 
członek garnizonu i nauczy-
ciel historii.

Członkowie klubu podkre-

ślają, że chcą wychodzić coraz 
bardziej na zewnątrz, docierać 
nie tylko do środowisk pol-
skich, ale także do Litwinów. 

– Naszym celem jest oswa-
janie mieszkańców Litwy z 
polskim mundurem. Chcemy, 
by dobrze kojarzył się tak-
że Litwinom i można powie-
dzieć, że powoli udaje nam się 
to osiągnąć. Bierzemy udział 
w konkursie organizowanym 
przez portal delfi.lt, niedawno 
pojawił się na tym portalu ar-
tykuł na temat garnizonu. Tuż 
po nim dostaliśmy propozycję 
współpracy od litewskiej gru-
py rekonstrukcyjnej – powie-
dział przewodniczący klubu.

Historia pułku sięga grud-
nia 1918 roku, kiedy to od-
działy konne Samoobrony 
Krajowej Litwy i Białorusi 
znajdujące się w pobliżu Wil-
na połączyły się w majątku 
Pośpieszka, a kilka dni póź-
niej przyjęły nazwę 1 Pułku 
Ułanów Wileńskich. Po reor-
ganizacji w Wojsku Polskim, 

w czerwcu 1919 r., formację 
przemianowano na 13 Pułk 
Ułanów Wileńskich.

Pułk, który wyspecjalizo-
wał się w zagonach (rajdach) 
na tyły nieprzyjaciela, uczest-
niczył m.in. w wojnie polsko-
-bolszewickiej.  Od 1922 roku 
pułk stacjonował w Nowej Wi-
lejce. W 1927 r. minister spraw 
wojskowych, marszałek  Józef 
Piłsudski, ustalił i zatwierdził 
30 kwietnia jako datę święta 
pułkowego, którą w 1928 r. 
zmienił na 25 lipca. 

Ilona Lewandowska

W uroczystościach wzięli udział nie tylko członkowie garnizonu, ale także harcerze, przedstawicie-
le polskich organizacji i ambasador Urszula Doroszewska       Fot. Marian Paluszkiewicz

Dzień uroczystości 
został wybrany na 
święto pułkowe jako 
pamiątka bitwy pod 
Janowem, największej 
spośród potyczek, w 
jakich brał udział 13 
Pułk Ułanów
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– Obecnie ci, którzy wy-
emigrowali, ale z jakichś po-
wodów nie złożyli deklaracji 
o swoim wyjeździe, muszą 
płacić obowiązkowe ubez-
pieczenie zdrowotne. Jeżeli 
tego nie robią, to rośnie im 
dług, który będą musieli spła-
cić. Ale najczęściej ci ludzie 
pracują za granicą i tam pła-
cą składki na ubezpieczenie 
zdrowotne. Po prostu nie za-
wiadomili o tym odpowied-
nich instytucji na Litwie. Za-
mierzamy zaproponować, aby 
osoba, który przez trzy lata 
nie zwraca się do lekarzy, nie 
bierze żadnej zapomogi, była 
automatycznie uznawana za 
osobę, która opuściła kraj i 
nie musi płacić na obowiąz-
kowe ubezpieczenie zdrowot-
ne – powiedział „Kurierowi 
Wileńskiemu” Ramūnas Kar-
bauskis, lider Związku Chło-
pów i Zielonych.

Zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami prawa 
obowiązkowi ubezpieczenia 
zdrowotnego podlegają wy-
łącznie ci obywatele Litwy i 
cudzoziemcy, którzy na stałe 
mieszkają na Litwie. Obywa-
tele zaś, którzy złożyli dekla-
rację o wyjeździe w Rejestrze 
Mieszkańców, są od tej skład-
ki zwolnieni.

– Myślę, że będą to dobre 
wieści dla tych, którzy przez 
dłuższy okres mieszkają za 
granicą, ale nie zadeklarowali 
swojego wyjazdu i nie korzy-
stają z usług lekarzy w kraju, 
a muszą za to płacić. To jest 
niesprawiedliwe w stosunku 
do tych ludzi. Dlaczego mu-
szą płacić za coś, z czego nie 
korzystają?  Emigranci muszą 
pamiętać, że bardzo ważne 
jest, aby na czas zadeklaro-

wać swój wyjazd, jeżeli chce 
się uniknąć wszelkich form 
długu wobec państwa. Jeżeli 
te poprawki zatwierdzi sejm, 
to już w przyszłym roku będą 
mogły wejść w życie – zazna-
czył Ramūnas Karbauskis.

Dyrektor SoDry, Mindau-
gas Sinkevičius, w rozmowie 
z „Kurierem Wileńskim” po-
zytywnie ocenia propozycję 
rządzących.

– Obecnie mamy ogółem 
około 200 tysięcy dłużników, 
którzy są winni państwu oko-
ło 100 milionów euro. Około 
100 tysięcy osób to są te, któ-
re wyjechały i nie zadeklaro-
wały swojego wyjazdu. Mamy 
bardzo dużo osób, które, nie 
wiadomo z jakich powodów, 
nie informują o swoim wy-
jeździe. Płacą ubezpieczenie 
zdrowotne w tym kraju, gdzie 
obecnie mieszkają, pracują 
na przykład w Anglii, Nor-
wegii, a w naszym kraju są 
dłużnikami. Udaje się odzy-
skiwać długi od emigrantów, 
ale po jakimś czasie musimy 
zwrócić im z powrotem te 

pieniądze, ponieważ zbiera-
ją odpowiednie dokumenty, 
które potwierdzają, że dana 
osoba płaci w innym kraju 
obowiązkowe ubezpieczenia 
zdrowotne. To niepotrzebne 
zamieszanie i biurokracja. 
Przez to wiele niedogodności 
doświadcza człowiek i SoDra 
– powiedział Mindaugas Sin-
kevičius

Dyrektor SoDry powie-
dział, że w chwili obecnej 
ogólny dług za obowiązkowe 
ubezpieczenia zdrowotne się-
ga około 100 milionów euro. 
Dług jednego człowieka to 
około 1 000 euro za trzy lata. 

– Uważam, że to byłoby 
bardzo dobre rozwiązanie. Na 
razie nie mogę powiedzieć, 
czy obecne długi zostałyby 
anulowane, gdyby propozy-
cja była przyjęta. Osoby, któ-
re wyjeżdżają za granicę do 
pracy i nie chcą deklarować 
swojego wyjazdu, niech przy-
najmniej pozostawią swoje 
kontakty w SoDrze lub od-
powiednie dokumenty świad-
czące o tym, że dana osoba 

jest ubezpieczona w innym 
kraju Unii Europejskiej. W 
ten sposób zaoszczędzą sobie 
wiele nerwów, a SoDra nie 
będzie musiała wykonywać 
niepotrzebnej pracy i prze-
śladować za długi – podkreślił 
Mindaugas Sinkevičius.

Deklaracja o wyjeździe/
przybyciu jest jak dotąd jedy-
nym kryterium zezwalającym 
na ustalenie stałego pobytu 
danej osoby na terytorium 
Litwy oraz wypływającym z 
tego faktu obowiązku płace-
nia składek na obowiązkowe 
ubezpieczenie zdrowotne.

Inspekcja podkreśla, że 
zgodnie z ustawą o deklaro-
waniu miejsca zamieszkania 
obywatele Litwy wyjeżdżają-
cy za granicę na okres dłuższy 
niż sześć miesięcy są zobowią-
zani do zadeklarowania zmia-
ny miejsca zamieszkania i w 
takim przypadku nie muszą 
płacić obowiązkowej składki 
zdrowotnej. Po powrocie na 
Litwę należy ponownie zade-
klarować swoje przybycie w 
rejestrze i rozpocząć płacenie 
składek.

Jeżeli obywatel wyjechał 
za granicę, nie deklarując 
uprzednio zmiany miejsca za-
mieszkania i w ciągu tego okre-
su pracował legalnie w którymś 
z państw Unii Europejskiej, w 
państwie, należącym do Euro-
pejskiego Obszaru Ekonomicz-
nego lub w Szwajcarii, nie ma 
obowiązku płacenia składek 
obowiązkowego ubezpieczenia 
zdrowotnego na Litwie, lecz 
powinien posiadać dokument 
świadczący o ubezpieczeniu 
zdrowotnym i społecznym w in-
nym państwie i w razie potrzeby 
okazać go urzędowi.

Honorata Adamowicz

Wielomilionowe zadłużenie emigrantów 
za obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne

Mamy ogółem ok. 200 tys. dłużników, którzy są winni państwu 
około 100 mln euro” – powiedział Mindaugas Sinkevičius Fot. ELTA

Ogólny dług emigrantów za obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne sięga około 100 milionów euro. Rzą-
dzący zamierzają zaproponować, aby nie sumować długów składek obowiązkowego ubezpieczenia zdro-
wotnego na Litwie osobom, które wyemigrowały i nie korzystały z usług szpitali państwowych i nie brały 
żadnej zapomogi w kraju w ciągu trzech lat, ale nie złożyły deklaracji o wyjeździe w Rejestrze Mieszkańców.
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Kupiła złoto, 
dostała podróbki

Kobieta (ur. w 1955 r.) 
zgłosiła  na policję w Kiej-
danach przypadek oszustwa. 
Zeznała, że od kobiety naro-
dowości romskiej za 10 340 
euro i 690 funtów kupiła róż-
ne ozdoby. Jak przypuszczała 
poszkodowana, przedmioty 
miały być ozdobione kamie-
niami szlachetnymi, została 
jednak oszukana. Okoliczno-
ści są badane. 

Zginęli motocyklista
i rowerzysta

We wtorek wieczorem na 
drodze Palanga-Šventoji doszło 
do tragicznego wypadku. Zde-
rzyli się dwaj kierowcy jednośla-
dów. Żaden z nich nie przeżył. 
Informacja o wypadku wpły-
nęła na policję ok. godz. 17.49. 
Na skutek zderzenia zginął kie-
rowca motoroweru (r. ur. 1973) i 
motocyklista (r. ur. 1979) na mo-
torze Kawasaki. Według wstęp-
nych danych, obaj mężczyźni 
zderzyli się na skrzyżowaniu. 
Policja bada okoliczności wy-
padku. 

Okradziony we 
własnym mieszkaniu

We wtorek wieczorem, do 
niezamkniętego mieszkania w 
miejscowości Ežerėlis, w rejo-
nie kowieńskim, wdarli się trzej 
mężczyźni. Napastnicy pobi-
li właściciela mieszkania (r. ur. 
1986), zerwali z szyi łańcuszek i 
uciekli. Jak twierdził poszkodo-
wany, napastnicy byli mu zna-
ni z widzenia. Został on prze-
wieziony do szpitala w Kownie. 
Wszczęto postępowanie.  

Skradziono traktor

We wtorek rano właściciel 
traktora we wsi Kiauleikių, w 
rejonie kretyngskim, zauważył 
brak traktora. Z terenu spółki 
zniknęła maszyna John Deere 
8360R (rok produkcji 2013) z 
rozpylaczem i plastikowym po-
jemnikiem. Straty oszacowa-
no na 120 000 euro.

Zmarła kobieta użądlona 
przez szerszenie

Szerszenie użądliły kobie-
tę, która weszła na strych swe-
go domu w rejonie szakiaj-
skim. Z powodu ukąszeń ko-
biet zmarła. Medycy zalecają 
szczególną ostrożność tym 
osobom, które wcześniej, po 
ukąszeniu owadów, miały już 
objawy duszności, trudności z 
oddychaniem czy obrzęki. 

W przypadkach występo-
wania uczulenia warto wyko-
nać niezbędne badania i pod-
jąć leczenie, przy sobie zaś 
zawsze należy mieć leki na 
alergię. 

W poniedziałek poli-
cja otrzymała zgłoszenie, że 
we wsi Gaisrių, w starostwie 
Sintautų, znaleziono cia-
ło 47-letniej kobiety bez ze-
wnętrznych oznak przemocy. 
Jak poinformowała rzecz-
niczka prasowa policji okrę-
gu mariampolskiego, Daiva 
Klimavičienė, na miejsce zda-
rzenia jako pierwsi przybyli 
lekarze z pogotowia. Do nie-
szczęścia doszło w południe. 

„Weszła na poddasze, 
owady napadły ją, użądliły, 
skutki są tragiczne” – sko-
mentował zajście nadzorujący 
dochodzenie prokurator Au-
drius Ažukas.

Przypadki śmierci na sku-
tek ukąszeń owadów zdarzają 
się na Litwie prawie co roku. 
Jak informuje Centrum Na-
uki Zdrowia i Zapobiegania 
Chorobom, reakcja organi-
zmu na ukąszenie może być 

różna: normalna i alergiczna. 
Zależnie od indywidualnej 
reakcji, skutki mogą stano-
wić zagrożenie dla życia, a w 
przypadku szczególnie aler-
gicznej osoby mogą być nawet 
śmiertelne, jeżeli poszkodo-
wanej osobie nie udzieli się w 
porę pomocy. W przypadku, 
gdy kogoś użądli owad, warto 
obserwować, czy nie pojawia 
się reakcja alergiczna, zwłasz-
cza że w ciężkim przypadku 
może wystąpić wstrząs anafi-
laktyczny. 

Ukąszenie w okolicy jamy 
ustnej lub gardła może spo-
wodować nagły obrzęk dróg 
oddechowych, po czym czło-
wiek może się udusić. Na sku-
tek reakcji alergicznej może 
pojawić się uczucie duszności,  
obrzęk twarzy, pokrzywka na 
całym ciele, może obniżyć się 
ciśnienie. 

Jak mówi doc. Violeta 
Kvedarienė, prezydent Litew-

skiego Stowarzyszenia Alergii 
i Astmy, pierwsze objawy szo-
ku anafilaktycznego to swę-
dzenie (dłoni i stóp), zaczer-
wienienie, słabość, duszność. 

„Nie trzeba czekać, nale-
ży wezwać pogotowie. Jeże-
li wcześniej występowały już 
podobne objawy, to po ko-
lejnym użądleniu warto zgło-
sić się do lekarza specjalisty. 
Trzeba zawsze mieć przy so-
bie leki na alergię. Niektóre z 
nich można nabyć bez recep-
ty” – mówiła Kvedarienė. 

Jak zapewniała, reakcja or-
ganizmu na użądlenie rozwija 
się w ciągu godziny i użądlona 
osoba może zdążyć zażyć leki 
na uczulenie.  „To nie jest kwe-
stia kilku sekund, to sprawa 
kilku, kilkunastu minut – 10-15 
minut, pół godziny, reakcja mo-
że się rozwijać w ciągu godzi-
ny. Trzeba jednak natychmiast 
wezwać pogotowie” – radziła 
alergolog.

Służbowy pies odnalazł
zaginionego człowieka

Kynolodzy oraz funkcjo-
nariusze z Głównego Komi-
sariatu Policji Okręgu Wileń-
skiego przy pomocy służbo-
wego psa Alfara odnaleźli za-
ginionego i osłabionego męż-
czyznę w podeszłym wieku. 

Kynolodzy zostali wezwa-
ni na pomoc w poniedziałek. 
Policja od jakiegoś czasu po-

szukiwała mężczyzny, miesz-
kającego w rejonie wileńskim, 
który przed kilkoma dniami 
wyszedł z domu i nie wrócił.  

Po wejściu w głąb lasu pies 
Alfar dostał rozkaz „czło-
wiek”. Zwierzę złapało ślad i 
doprowadziło poszukujących 
do zaginionego mężczyzny,  
który leżał osłabiony na zie-

mi. Mężczyzna był wyziębio-
ny i całkowicie wyczerpany, 
mógł jedynie wypowiedzieć 
swoje imię. 

Funkcjonariusze przenie-
śli go bliżej wsi. Wezwani na 
miejsce lekarze z pogotowia 
po wstępnych oględzinach 
zabrali go na dalszą obserwa-
cję do szpitala. 

Reakcja organizmu na użądlenie rozwija się w ciągu godziny i użądlona 
osoba może zdążyć zażyć leki na uczulenie                           Fot. archiwum



Co najmniej 74 osoby 
poniosły śmierć w pożarach, 
które od poniedziałku trawią re-
giony na wschód od Aten. Ran-
nych jest co najmniej 187 osób, w 
tym 23 dzieci.

Poprzedni bilans mówił o co 
najmniej 60 ofiarach śmiertelnych 
i 156 rannych. Wśród zabitych są 
całe rodziny z dziećmi. W wyniku 
pożarów zginęło między innymi 
dwoje Polaków - zatonęła łódź, 
na której była matka z synem po 
ewakuacji z hotelu na terenach 
zagrożonych pożarem.

W związku z tragedią pre-
mier Grecji Aleksis Cipras ogłosił 
trzydniową żałobę narodową. 
Służby ratunkowe ostrzegają, że 
bilans ofiar najpewniej będzie 
rósł. Większość ofiar to ludzie, 
którzy z powodu pożarów zos-
tali uwięzieni w swoich dom-
ach lub samochodach; pozostali 
utonęli w morzu, uciekając przed 
płomieniami. 

Ponad 700 osób, które 
chroniąc się przed żywiołem, 
utknęły na plażach i skalistych 
odcinkach wybrzeża, zostało ura-
towanych przez rybaków, grecką 
straż przybrzeżną i zwykłych ur-
lopowiczów na pontonach. 

Jak podkreślają greckie 
służby ratunkowe, nie wi-
adomo jednak ile osób wciąż 
jest zaginionych. Tysiące ludzi 
noc z poniedziałku na wtorek 
spędziły pod gołym niebem, 
w samochodach lub w halach 
sportowych. Paliło się co najm-
niej 100 domów i 200 pojazdów. 

We wtorek większość pożarów 
udało się ugasić. Straż pożarna 
ma nadzieję, że ogień uda się 
całkowicie opanować do końca 
dnia. 

Ogień — szalejący nie ty-
lko w regionie Attyka blisko 
Aten, ale też w innych częściach 
kraju, a zwłaszcza w Koryncie i 
na Krecie - zniszczył wiele bu-
dynków i wymusił ewakuację 
kilku miejscowości. Z dotychcza-
sowych doniesień wynika, że na-
jbardziej ucierpiała Rafina - por-
towe miasto leżące na wschód 
od Aten. W pobliżu Rafiny pra-
cownicy Czerwonego Krzyża od-
kryli we wtorek zwłoki 26 osób. 

W Grecji ogłoszono stan 
wyjątkowy, a premier Cipras 
skrócił wizytę w Bośni i Herce-
gowinie. Rząd Grecji uruchomił 
europejski mechanizm obro-
ny cywilnej, aby prosić o po-
moc inne kraje UE; na apele 

odpowiedziało wiele europejs-
kich państw oraz przedstawiciele 
instytucji unijnych. Szalejące 
w Grecji pożary są jednymi z 
najtragiczniejszych w skut-
kach w Europie w XXI wieku.  
W ubiegłym roku w gigan-
tycznym pożarze, który 
wybuchł 17 czerwca w Pe-
drogao Grande, w środkowej 
części Portugalii, po czym 
rozprzestrzenił się na inne re-
giony, zginęły 64 osoby, a rany 
odniosło ponad 250 ludzi. W 
ciągu pięciu dni spłonęło w 
sumie około 46 tys. hektarów 
lasów. W październiku również 
2017 roku w pożarach w Por-
tugalii i Hiszpanii zginęło 40 
osób.

Z kolei w 2007 roku w 
Grecji, w licznych pożarach na 
Półwyspie Peloponeskim zginęło 
65 osób. Spaliło się 200 tys. hek-
tarów lasów i pól uprawnych.
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Zawalenie się tamy 
hydroelektrowni

W Laosie trwała wczoraj 
akcja ratunkowa po zawaleniu 
się budowanej tamy hydroelek-
trowni na południu kraju. Po-
twierdzono śmierć dwóch osób, 
a nieoficjalne szacunki władz 
mówią o 19 zabitych; kilkaset 
osób uznaje się za zaginione. Po 
runięciu tamy woda zalała co 
najmniej siedem wsi, pozbawia-
jąc dachu nad głową ponad 6,6 
tys. ludzi. 

Zastrzelono dziennikarza 
portalu internetowego

W meksykańskim kurorcie 
Playa del Carmen zastrzelony 
został dziennikarz, założyciel 
portalu internetowego Playa 
News. Zabójca nie został ujęty. 
Do ataku na dziennikarza Ru-
bena Pata doszło we wczesnych 
godzinach rannych w jednym z 
barów w kurorcie. Pat opisywał 
kwestie bezpieczeństwa w sta-
nie Quintana Roo, który jeszcze 
do niedawna uchodził za jedno 
z najspokojniejszych miejsc w 
Meksyku. 

Firma produkowała 
wadliwe szczepionki

Chińska policja zatrzyma-
ła szefową firmy Changsheng 
Biotechnology Gao Junfang i 
14 innych osób uwikłanych w 
skandal z wadliwymi szczepion-
kami. Ujawniono, że firma do-
puszczała się nieprawidłowości 
przy wytwarzaniu szczepionek 
przeciwko wściekliźnie, fałszu-
jąc raporty o produkcji i kontro-
li produktów, dokonując samo-
wolnych zmian w parametrach 
procesu produkcyjnego i służą-
cej jemu aparaturze.

Ofiary śmiertelne pożarów  w Grecji

Ponad 30 zabitych w wyniku zamachu w Kwecie
Co najmniej 31 osób zginę-

ło, a ponad 30 zostało rannych w 
samobójczym zamachu bombo-
wym, do którego doszło w środę 
w pobliżu lokalu wyborczego 
w mieście Kweta na zachodzie 
Pakistanu w dniu wyborów par-
lamentarnych - poinformował 
przedstawiciel policji.

Atak przeprowadzono na 
placu w dzielnicy Khaliq Sha-
heed; „zamachowiec samobójca 
uderzył motocyklem w pojazd 
policyjny przed lokalem wybor-
czym” - powiedział policyjny 

rzecznik Muhammed Ramzan. 
Jak dodał, wśród ofiar śmiertel-
nych są wyborcy czekający na 
oddanie głosu oraz co najmniej 
trzech policjantów.

Associated Press i Reuters 
napisali, powołując się na przed-
stawicieli lokalnych władz szpi-
talnych, odpowiednio o 31 i 29 
ofiarach śmiertelnych; według 
obu agencji rannych zostało 35 
osób. Kilkoro rannych jest w 
stanie krytycznym, co oznacza, 
że ostateczny bilans ofiar śmier-
telnych może wzrosnąć. Do ata-

ku przyznało się Państwo Is-
lamskie (IS) za pośrednictwem 
propagandowej agencji Amak; 
IS nie przedstawiło jednak do-
wodów na poparcie swej de-
klaracji. Wcześniejsze donie-
sienia agencyjne mówiły, że 
zamachowiec wysadził się w 
powietrze w środku kolejki 
ustawionej przed lokalem wy-
borczym i obok policyjnego 
pojazdu, a celem był wysoki 
rangą funkcjonariusz policji, 
który chciał sprawdzić zabez-
pieczenia lokalu.

Jak podkreślają greckie służby ratunkowe, wciąż nie wiadomo ile 
osób jest zaginionych                                                          Fot. archiwum
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Rosyjski tenisista 
zakończy karierę

„Mój czas się skończył” - 
stwierdził tenisista Michaił Już-
ny, który we wrześniu pożegna 
się z fanami podczas turnieju 
w St. Petersburgu. Decyzję o 
zakończeniu kariery ogłosił po 
zwycięstwie w pierwszej run-
dzie w zawodach ATP w Atlan-
cie. 36-letni Jużny wygrał z 
21-letnim Amerykaninem Emi-
lem Reinbergem 6:2, 6:0.

Lange będzie trenował 
chińskich bobsleistów

Czterokrotny złoty medali-
sta olimpijski Andre Lange bę-
dzie przygotowywał chińskich 
bobsleistów do igrzysk w Peki-
nie w 2022 roku. „Otrzymałem 
ciekawą ofertę i postanowiłem 
podjąć wyzwanie - przyznał 
Niemiec.

Langemu w pracy pomagać 
będzie inny mistrz olimpijski 
- Kanadyjczyk Pierre Lueders.

Peszko za faul ukarany 
przez Lechię Gdańsk 

Zachowanie skrzydłowe-
go Lechii Gdańsk Sławomira 
Peszki w doliczonym czasie 
gry meczu Jagiellonia - Lechia 
zszokowało wielu kibiców. Za 
brutalny faul, oczywiście celo-
wy, na Arvydasie Novikovasie 
otrzymał czerwoną kartkę, a 
krytyka, jaka na niego spłynę-
ła, była naprawdę ostra. Sam 
poszkodowany przyznał, że być 
może chodziło o rewanż za wpis 
na Instagramie, w którym lekko 
zakpił z piłkarza. Na takie za-
chowanie zareagował klub, któ-
ry poinformował o „dotkliwej 
karze finansowej” dla Peszki.

Plebiscyt FIFA: Lista 10 najlepszych 
piłkarzy bez Lewandowskiego

Cristiano Ronaldo, Lio-
nel Messi, Luka Mo-
dric i Mohamed Salah 

znaleźli się na liście nomino-
wanych do nagrody FIFA The 
Best dla najlepszego piłkarza 
minionego sezonu. W zesta-
wieniu nie ma Polaków. Na-
groda przyznana zostanie na 
gali w Londynie 24 września.

Wśród nominowanych, 
obok „stałych bywalców” Mes-
siego i Ronaldo, znalazło się 
trzech Francuzów, mistrzów 
świata z Rosji: Antoine Grie-
zmann (Atletico Madryt), Ky-
lian Mbappe (Paris Saint-Ger-
main) oraz Raphael Varane 
(Real Madryt).

 Mbappe został wybrany 
najlepszym młodym zawodni-
kiem turnieju w Rosji. Z kolei 
Chorwat Modric, wicemistrz 
świata, otrzymał wyróżnienie 
dla najlepszego piłkarza mun-
dialu.

 Za niespodziankę można 
uznać brak na liście Brazylij-
czyka Neymara. Jeden z czo-
łowych strzelców francuskiej 
ekstraklasy w ubiegłym sezo-
nie, najdroższy gracz na świe-
cie (222 mln euro za transfer 
z Barcelony do PSG w 2017 
roku) na MŚ w Rosji wyróżnił 
się jednak bardziej spektaku-
larnymi upadkami niż umie-
jętnościami piłkarskimi.

 W zestawieniu nie zmieścił 
się też Robert Lewandowski. 
Mimo mniej udanej końcówki 

sezonu w Bayernie Monachium 
Polak został królem strzelców 
niemieckiej ekstraklasy.

 FIFA ogłosiła także listę 
nominowanych do nagrody 
dla najlepszej piłkarki roku, 
najlepszego trenera drużyny 
męskiej oraz najlepszego tre-
nera drużyny kobiecej.

 Wraz z publikacją naj-
lepszych „10” rozpoczęło się 
głosowanie, na którego wy-

niki wpływ będą mieli rów-
nież kibice - na oddanie gło-
su mają czas do 10 sierpnia. 
Na początku września FIFA 
poinformuje, kto znalazł się 
w pierwszej trójce każdej z 
kategorii, a także w plebiscy-
cie na najładniejszą bramkę 
(nagroda Puskasa) i najlep-
szego bramkarza. Zwycięzcy 
zostaną ogłoszeni w Londynie 
24 września.

W plebiscycie FIFA zabrakło Roberta Lewandowskiego   Fot. archiwum

LISTA PIłKARZY NOMINOWANYCh 
DO NAGRODY FIFA ThE BEST

 Cristiano Ronaldo (Portugalia/Real Madryt, ob. Juven-
tus Turyn), Kevin De Bruyne (Belgia/Manchester City), An-
toine Griezmann (Francja/Atletico Madryt), Eden hazard 
(Belgia/Chelsea Londyn), harry Kane (Anglia/Tottenham 
hotspur), Kylian Mbappe (Francja/Paris Saint-Germain), Lio-
nel Messi (Argentyna/Barcelona), Luka Modric (Chorwacja/
Real Madryt), Mohamed Salah (Egipt/Liverpool), Raphael 
Varane (Francja/Real Madryt)

Tour de France: kolarze dostali po oczach gazem
Podczas 16. etapu Tour de 

France, jedną z dróg zabloko-
wali protestujący rolnicy. Po-
licja użyła gazu pieprzowego, 
przez który ucierpieli także 
zawodnicy wyścigu. 

Jak podał „The Indepen-
dent”, podczas najbardziej pre-
stiżowego wydarzenia kolar-
skiego na świecie, doszło do 
niespotykanej sytuacji. Pro-
testujący rolnicy wyrzucili na 

drogę prowadzącą z Carcas-
sone do Bagners-de-Luchon, 
siano, przez co wyścig Tour de 
France został zatrzymany. Po-
licja, która chroniła biorących 
udział w wydarzeniu kolarzy, 
użyła wobec demonstrantów 
gazu pieprzowego. Niestety 
ucierpieli również sami spor-
towcy.

Etap został ostatecznie za-
trzymany, a kolarzom pomogli 

lekarze. Jednymi z zawodni-
ków, którzy ucierpieli są ak-
tualny lider wyścigu Geraint 
Thomas i lider klasyfikacji 
punktowej Peter Sagan.

Wyścig ruszył ponownie po 
dziesięciu minutach przerwy.

Fani najbardziej presti-
żowej imprezy kolarskiej na 
świecie poznają zwycięzcę 105. 
edycji Tour de France już 29 
lipca.



SPORT 9KURIER WILEŃSKI • Czwartek, 26 lipca 2018 r.

SPRINTEMW Rosji Krychowiak 
hitem transferowym lata
Grzegorz Krychowiak 

został nowym piłka-
rzem mistrza Rosji, 

a więc Lokomotivu Moskwa. 
Polak został wypożyczony z 
opcją wykupu, a w ojczyźnie 
niedawnych mistrzostw świata 
ruch ten jest określony został 
przez media... największym hi-
tem transferowym lata!

 Grzegorz Krychowiak od 
momentu transferu do Paris 
Saint-Germain zaliczył spek-
takularny zjazd. Od filaru 
reprezentacji Polski i czoło-
wego pomocnika La Liga do 
zawodnika niechcianego w 
PSG, który na wypożyczeniu 
do Premier League spadł z 
ligi z hukiem. Rosjanie jednak 
dostrzegają wielką klasę Kry-
chowiaka, który w najwyższej 
formie może być prawdziwym 
przywódcą środka pola.

 Prezydent Lokomotivu 
przyznaje: „Od dawna obser-
wowaliśmy Grzegorza, jest 
topowym zawodnikiem. Zimą 
staraliśmy się o niego, teraz 

nadarzyła się świetna okazja, 
wykorzystana przede wszyst-
kim dzięki ciężkiej pracy na-
szego dyrektora sportowego”.

 Mimo słabszej formy 
28-latka w ostatnich kilkuna-
stu miesiącach, w Rosji uważa 
się go za wielkie nazwisko i 
kluczowy transfer lata. Sport-
-express.ru zatytułował arty-
kuł „Najgłośniejszy transfer 
lata! Po sukcesach w barwach 
Sevilli, Krychowiak wzbudził 
zainteresowanie Barcelony 

i Manchesteru City, a osta-
tecznie trafił do PSG. W Rosji 
ma wiele do udowodnienia” 
- kończy dziennik.

 Serwis ftbl.ru dodaje, że 
Krychowiak po sezonie będzie 
do kupienia za 10 milionów 
euro. Wszystko zależy od tego, 
jak „Krycha” sprawdzi się w 
Lidze Mistrzów oraz na krajo-
wym podwórku, gdzie wraz z 
reprezentacyjnym kolegą Ma-
ciejem Rybusem bronił będzie 
mistrzostwa Rosji.

Pozyskali Richarlisona 
za duże pieniądze

Richarlison przenosi się z 
Watfordu do Evertonu za około 
40 mln funtów. 21-letni napast-
nik będzie znów podopiecznym 
portugalskiego trenera Marco 
Silvy, który sprowadził go do 
Anglii z Fluminense w 2017 
roku. Silva był wówczas trene-
rem Watfordu, posadę stracił w 
styczniu br., a w maju podpisał 
trzyletni kontrakt z Evertonem.

Brazylijczyk zdobył pięć go-
li w 12 pierwszych meczach w 
barwach Watfordu, ale później 
nie trafił do siatki ani razu do 
końca sezonu.

Boniek zaskoczony 
deklaracją Brzęczka

Zbigniew Boniek przyznał, 
że pierwszy raz usłyszał o po-
myśle Jerzego Brzęczka odno-
śnie odświeżenia reprezentacji 
Polski, zaznaczając jednak, że 
nowy selekcjoner ma jego pełne 
wsparcie. „Jeśli ktoś kalkuluje i 
nie wie, czy opłaca mu się grać, 
to niech nie przyjeżdża na zgru-
powanie” - przyznał.

Szokujące słowa 
zawodnika MMA! 

Jak bumerang powraca 
temat ścinania wagi przez za-
wodników mieszanych walk 
MMA. Swój głos w debacie 
postanowił przedstawić rów-
nież czołowy zawodnik wagi 
lekkiej organizacji UFC, Ke-
vin Lee (17-3, 2 KO, 8 SUB): 
„Każdy wie, że ścinanie wagi 
jest problemem, ale nikt nie 
znajduje żadnego rozwiąza-
nia. Wszyscy chyba czekają aż 
ktoś umrze”.

Tokio 2020: Specjalny spray na upały
Zdobycze najnowszej tech-

nologii mają pomóc w łagodze-
niu odczuwania upałów, których 
spodziewają się organizatorzy 
igrzysk olimpijskich Tokio 2020. 
Będą chcieli m.in. wykorzystać 
blokujący wysoką temperaturę 
spray, którym mają być spryska-
ne drogi.

Obecnie stolica Japonii zma-
ga się z rekordowymi upałami. 
W poniedziałek termometry 
wskazywały 41,1 stopnia Celsju-
sza. Zrodziło to obawy, że po-
dobna sytuacja może mieć miej-
sce w 2020 roku, gdy 24 lipca 
rozpoczną się tam zmagania o 
olimpijskie medale.

Jak podaje japońska agencja 
meteorologiczna, od 1998 roku 
średnia temperatura w lipcu wy-
nosi w Tokio ponad 30 stopni.

- To prawda, że w ostat-
nich dniach Tokio i Japonia 
są codziennie właściwie jak 
sauna. Jedna sprawa to spor-
towcy. Jestem pewny, że ich 
organizmy są wytrenowane, 
bardzo zdrowe i wytrzymałe. 
Ale niekoniecznie możemy to 
powiedzieć o kibicach, którzy 
będą stali wzdłuż dróg i ich 
dopingowali. To, jak sobie po-
radzić z upałem, jest jednym z 
filarów koniecznych dla sukce-
su tych igrzysk - podkreślił gu-
bernator Tokio Yuriko Koike.

Już wcześniej w tym roku 
eksperci ostrzegali, że podczas 
olimpijskich zmagań za dwa lata, 
które potrwają do 9 sierpnia, bę-
dzie na tyle duże ryzyko udarów 
cieplnych, że normalnie wszelkie 
aktywności sportowe byłyby za-

kazane. Organizatorzy szukając 
rozwiązania podjęli różne kroki. 
Jednym z nich jest wyznaczenie 
początku maratonu na godz. 7 
rano miejscowego czasu. Poza 
tym skorzystają ze zdobyczy naj-
nowszej technologii.

- Opracowaliśmy technolo-
gie natryskiwania mgłą o roz-
miarach nanocząstek. To taka 
mgiełka w sprayu. W przypad-
ku drogi blokuje ona wysoką 
temperaturę i izoluje. Pokrycie 
za jego pomocą asfaltu pozwa-
la obniżyć jego temperaturę 
średnio o 8 stopni - relacjono-
wał Koike.

Organizatorzy zamierzają 
pokryć sprayem ponad 100 kilo-
metrów dróg w kilku miejscach 
miasta, w tym trasy maratonu i 
zmagań chodziarzy.

Strony przygotował
Aleksander Borowik

Grzegorz Krychowiak po zakończeniu sezonu będzie do kupienia 
za 10 milionów euro               Fot. archiwum
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Na Litwie gościły „Błędowice”

Do występów dołączył 
kiejdański zespół „Is-
sa”. Prezes Koła ZPL 

w Poniewieżu, Reginie Czy-
ryckiej, składano życzenia ju-
bileuszowe, dziękowano za 
wkład w odrodzenie polskości 
w Poniewieżu.

Zespół „Błędowice” od 
2015 roku prowadzą Sabina 
Glac i Dorota Pawlasová. Przy-
jazd grupy na Litwę zorgani-
zował prezes Koła Polskiego 
Związku Kulturalno-Oświa-
towego, Petr Chroboczek. 
Obecnie zespól tworzą: dwie 
grupy taneczne „Mali Błędo-
wianie” i Zespół Regionalny 
„Błędowice”,  grupa śpiewa-
cza Kamraci z Kamratkami 
oraz kapela Kamraci. W roku 
2018 zespół obchodzi jubile-
usz 35-lecia. Zespolacy cieszą 
się z wyjazdów zagranicznych 
do Macedonii, Chorwacji, na 
Słowację. Wszędzie z dumą 
prezentują rodzimy folklor 
śląski i górniczy. 

Pierwszy występ zespo-
łu miał miejsce w roku 1983, 
kiedy to na tradycyjnych 
Dożynkach Śląskich grupa 
młodych ludzi zaprezentowa-
ła wiązankę tańców i pieśni 
śląskich przygotowanych pod 
kierownictwem i w chore-
ografii Dagmar Palarčíkovej. 
Kierownictwo artystyczne 
oraz organizacyjne obejmo-
wali kolejno panowie Tade-
usz Farny, Adam Palowski, 
Marcin Pisula. W przygoto-
waniu programów korzystano 
z miejscowych źródeł i fa-
chowych opracowań, a przede 
wszystkim ze świetnych ukła-
dów tanecznych oraz pomy-
słowości Adama Palowskiego. 
W roku 1989 powstała kape-
la Kamraci, która towarzy-
szy tancerzom i śpiewakom 
we wszystkich występach. Po 
zawieszeniu działalności ZR 

„Błędowice” w roku 1993, ka-
pela nadal występuje jako sa-
modzielna grupa prezentująca 
pieśni i tańce Śląska Cieszyń-
skiego w Czechach, Polsce, 
Holandii. 

W roku 2004, z inicjaty-
wy pani Dagmar Palarčíkovej 
powstał w Błędowicach Ze-
spół Regionalny „Błędowia-
nie”, dwa lata później – „Mali 
Błędowianie”. Od roku 2009 
zespół prowadzili Dagmara 
i Marcin Pisula. Pomocą w 
prowadzeniu „Małych Błędo-
wian” służyły zaś panie Jolan-
ta Kożusznik oraz Henryka 
Łabudek. 

Jesienią roku 2013 Dag-
mara Palarčíková przekazała 
pałeczkę nowej kierowniczce 
Sabinie Glac, która wzięła na 
swoje barki przygotowanie ju-
bileuszu 30-lecia. Wraz z no-
wym kierownictwem zespół 
wrócił również do swojej tra-
dycyjnej nazwy Zespół Regio-
nalny „Błędowice”, a Dagmara 
Palarčíková razem z Henryką 
Łabudek i przy pomocy Jo-
lanty Kożusznik troszczą się o 
najmłodszy narybek w „Ma-
łych Błędowianach”.  

Na przestrzeni minionych 
lat powstała też grupa śpie-
wacza. Nazwali się prosto – 
Kamraci z Kamratkami – a 
w skład wchodzą przeważnie 
osoby połączone z zespołem 
od samego jego początku, tj. 
od 1983 roku, które sercem i 
duszą kochają folklor i śpiew. 
Działalność zespołu związana 
jest przede wszystkim z tra-
dycjami okolic Błędowic, Da-
tyń, Szonowa, Karwiny. Wielu 

członków w różnych etapach 
życia odchodzi, a po czasie 
znowu wraca i nierzadko przy-
prowadza swoje dzieci.

Dzisiaj zespół pracuje pod 
patronatem MK PZKO i pol-
skiej szkoły w Hawierzowie 
Błędowicach oraz miasta Ha-
wierzowa. Współpraca Pola-
ków z Zaolzia z rodakami z 
Kiejdan trwa już z 10 lat. 

Inf. wł.
Fot. archiwum

W dniach 20-24 lipca na Litwie gościł polski Zespół Regionalny „Błędowice” z hawierzowa w Czechach

Prezes Koła ZPL w Poniewieżu, Reginie Czyryckiej, składano ży-
czenia jubileuszowe

W dniach 20-24 lipca na Litwie gościł polski Zespół Regionalny „Błędowice” (Hawierzów, Czechy). 
Grupa zwiedziła Kiejdany, Wilno, Kowno, odpoczywała nad Bałtykiem. 21 lipca zespół wystąpił w 
Kiejdanach. Koncert zespołu odbył się w Centrum Wielokulturowym.
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Szkolenie EFhR w Niemenczynie
24 lipca odbyło się nieod-

płatne szkolenie w Wielofunk-
cyjnym Ośrodku Kultury w 
Niemenczynie przeprowadzo-
ne przez Europejską Fundację 
Praw Człowieka (EFHR). Te-
matami szkolenia były: mowa 
nienawiści, problematyka pi-
sowni imion i nazwisk, dyskry-
minacja. 

Szkolenie poprowadził 
prawnik EFHR, Leszek Jan-
kowski, wraz z praktykantką, 
Mileną Kloczkowską. Spotka-
nie rozpoczęło się od powita-
nia i opowiedzenia gościom o 
działalności i celach Fundacji – 
jest to organizacja pozarządo-
wa, która reaguje na nadużycia 
i naruszenia praw człowieka i 
praw mniejszości narodowych 
na Litwie, zapewnia nieodpłat-
ną pomoc prawną osobom dys-
kryminowanym oraz analizuje 
kwestie pisowni imion i nazwisk 
w oficjalnych dokumentach.

Prawnik dokładnie przed-
stawił gościom zagadnienie, ja-
kim jest dyskryminacja oraz jej 
przejawy, nie tylko na Litwie, 
a także i w Polsce. Dokładnie 
omówiono wszelkie aspekty 
dyskryminacji, a przede wszyst-
kim dyskryminacji mniejszości 
narodowych oraz z przykładami 
z życia codziennego. Przedstawi-
ciel poinformował także, jakie 
negatywne skutki prawne mogą 
ponieść dyskryminujące. Ponad-
to, skupił się na problematyce 
pisowni imion i nazwisk. 

Głównym tematem szko-
lenia była przede wszystkim 
mowa nienawiści. Zagadnienie 
to zostało dokładne omówio-
ne, tłumacząc granice pomiędzy 
wolnością słowa a mową niena-
wiści. Oprócz tego, przedstawi-
ciele EFHR opowiedzieli o tym, 
jak pojęcie to definiowane jest 
w Europie, a także opowiedzie-
li, jak z tym problemem stara 
się radzić sobie nie tylko Litwa, 
ale też Polska. Zaprezentowany 
został polski spot reklamowy, 
mający na celu uświadomienie 
uczestników szkolenia, jakie ne-
gatywne są skutki mowy nie-
nawiści. 

Po zaprezentowaniu zagad-
nień uczestniczy mogli zadawać 
pytania, a także uzyskać bezpłat-
ną pomoc prawną.

EFHR chce serdecznie po-
dziękować wszystkim uczestni-
kom niniejszego szkoleni i ma 
nadzieję, że szkolenie zaowocuje 
poszerzeniem przydatnej wie-
dzy uczestników, która przyda 
się im w przyszłości. EFHR or-
ganizuje liczne cykle szkolenio-
we, podczas których eksperci z 
odpowiednich dziedzin omawia-
ją różne kwestie prawne, dzielą 
się swoimi doświadczeniami i 
wynikami badań z uczestnikami 
szkoleń.

Wszystkich zainteresowa-

nych bezpłatnymi szkoleniami 
prowadzonymi przez EFHR w 
miejscu pracy bądź w placów-
ce edukacyjnej zapraszamy 
do kontaktu drogą mailową 
(szkolenia@efhr.eu) bądź te-

lefoniczną (+370 691 50 822).
Więcej informacji o dotych-

czas przeprowadzonych szkole-
niach można znaleźć na stronie 
internetowej EFHR. 

EFHR

Po zaprezentowaniu zagadnień uczestniczy mogli zadawać pyta-
nia, a także uzyskać bezpłatną pomoc prawną        Fot. archiwum 
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Mamy nowych kapelanów w polskiej armii
38 księży złożyło w Akade-

mii Wojsk Lądowych żołnierską 
przysięgę. Zakończyli w ten spo-
sób szkolenie podstawowe, sta-
jąc się kapelanami rezerwy.

Kapłani przez dwa tygodnie 
realizowali ćwiczenia podsta-
wowe, przygotowując się do roli 
żołnierza. W tym czasie uczyli 
się zasad działania na polu wal-
ki oraz brali udział zajęciach 
teoretycznych i praktycznych. 
Zwieńczeniem tego okresu była 
przysięga wojskowa na Sztandar 
Wojska Polskiego. Teraz czas 
na dwumiesięczne szkolenie 
specjalistyczne, podczas którego 
będą szlifowali podstawowe żoł-
nierskie umiejętności i nabywali 
kompetencje oficerskie. Osta-
tecznie uzyskają stopień pod-
chorążego rezerwy. 

– Realizujcie swoje zadania 
sumienne. Zasadniczy cel, jaki 
sobie stawiamy w Akademii 
Wojsk Lądowych, to wykształ-
cenie i wyszkolenie was na za-
cnych oficerów Wojska Polskie-
go, dla których triada „Bóg, ho-
nor, ojczyzna” będzie wartością 
najwyższą – mówił gen. bryg. 
Dariusz Skorupka, rektor ko-
mendant Akademii Wojsk Lą-
dowych. 

Podkreślił, że w słowach 

przysięgi znajdujemy wartości 
uniwersalne, które muszą być 
dla żołnierzy najważniejszym 
drogowskazem. 

– W tych kilku zdaniach za-
warte są treści zasadnicze: sztan-
dar, Bóg, honor i ojczyzna oraz 
deklaracja poświęcenia dla nich 
życia. Służba wojskowa, jak mó-
wił św. Jan Paweł II, jest nie tyl-
ko zawodem czy obowiązkiem, 
ale wewnętrznym nakazem 
sumienia i serca – przemawiał 
gen. Skorupka. 

Zaznaczył, że przed nowo 

zaprzysiężonymi żołnierzami jest 
kolejny trudny okres nauki i szko-
lenia, w którym będą stawiane 
księżom wymagania dotyczące 
dyspozycyjności, karności i wy-
trwałości. Po kursie przeszkolenia 
kadr rezerwy Korpusu Osobo-
wego Duszpasterstwa żołnierze 
w koloratkach wrócą do obo-
wiązków duszpasterskich w swo-
ich diecezjach. A w nadzwyczaj-
nym wypadku (np. konflikt zbroj-
ny) będą powoływani do służby 
jako kapelani wojskowi.

Podczas uroczystości od-

czytano list Józefa Guzdka, 
biskupa polowego Wojska Pol-
skiego, który napisał specjalnie 
na tę okazję: „Od teraz, zacho-
wując swą kapłańską tożsamość, 
stajecie się dla żołnierzy towa-
rzyszami broni. Waszą bronią 
na służbie ojczyźnie nie będą ka-
rabiny i czołgi, lecz słowo Boże 
i sakramenty. Waszym celem nie 
będzie opanowanie terytorium 
wroga, lecz troska, by polski żoł-
nierz pozostał przede wszystkim 
człowiekiem”. 

– Składając przysięgę woj-
skową, staliśmy się spadko-
biercami bogatych i chlubnych 
tradycji patriotyczno-bojowych 
naszego narodu. Dzięki wytrwa-
łości i wzajemnemu wsparciu 
osiągnęliśmy wspólny cel. Od te-
raz będzie na nas spoczywał za-
szczyt, ale i obowiązek obrony 
największych wartości narodu: 
niepodległości, suwerenności, 
bezpieczeństwa i pokoju. A gdy 
zajdzie taka potrzeba, będziemy 
towarzyszyli innym żołnierzom 
w kraju i za granicą, pełniąc po-
sługę kapelanów wojskowych 
– stwierdził ks. Daniel Struczyk, 
szeregowy podchorąży rezerwy 
z diecezji siedleckiej.

Nikodem Prokocimski
„Gazeta Polska Codziennie”

Spec od zbrodni wysłany na Białoruś

Nowym ambasadorem 
Rosji na Białorusi zo-
stanie 49-letni Michaił 

Babicz, były oficer KGB i FSB, 
premier Czeczenii w latach 
2002–2003, gdy rosyjskie woj-
ska topiły ten region we krwi. 
Zdaniem ekspertów nominacja 
dla Babicza może być począt-
kiem procesu zacieśnienia inte-
gracji Białorusi z Rosją.

Od 2006 r. funkcję amba-
sadora Rosji na Białorusi pełni 
Aleksander Surikow. Niemal 
pewne jest jednak, że jeszcze 
w lipcu na stanowisku zastąpi 
go Michaił Babicz. Jego kandy-
daturę zatwierdziła już komisja 
ds. Wspólnoty Niepodległych 
Państw (WNP) w Dumie Pań-

stwowej FR. W najbliższych 
dniach podobny krok ma uczy-
nić strona białoruska. Ostatnim 
akcentem będzie dekret o no-
minacji wystawiony przez prezy-
denta Władimira Putina.

49-letni Babicz, tak jak nie-
mal wszyscy wpływowi politycy 
w Rosji, wywodzi się ze służb 
wywiadowczych. Służył m.in. 
w specnazie KGB, a następnie 
w jej kontynuatorce – Fede-
ralnej Służbie Bezpieczeństwa 
(FSB). W latach 90. jego na-
zwisko przewijało się w prze-
myśle zbrojeniowym. Od 1995 
do 1998 r. Babicz był dyrekto-
rem moskiewskiego oddziału 
państwowego koncernu Ałmaz-
-Antej, produkującego systemy 

rakietowe. W latach 2000–2001 
był wicepremierem lokalnego 
parlamentu w obwodzie mo-
skiewskim. Następnie podobną 
funkcję sprawował w obwodzie 
iwanowskim (do 2002 r.). Jesie-
nią tego samego roku został pre-
mierem Czeczenii. Swój urząd 
Babicz sprawował w cieniu ro-
syjskich czołgów i artylerii, które 
dokonywały zbrodni wojennych 
na terenach ogarniętych konflik-
tem, zwanym II wojną czeczeń-
ską. W lutym 2003 r. na stanowi-
sku premiera republiki zastąpił 
go Anatolij Popow.

Później, w latach 2003 –2011, 
Babisz trzykrotnie był deputo-
wanym do Dumy z ramienia 
Putinowskiej partii Jedna Rosja. 

Ponownie o urzędniku zrobiło 
się głośno w 2014 r., gdy poparł 
rosyjską interwencję zbrojną 
na Donbasie i aneksję Krymu. 
Dwa lata później miał nawet zo-
stać ambasadorem FR na Ukra-
inie, jednak wówczas nominację 
zablokowały władze w Kijowie.

„Człowiek od zadań specjal-
nych” – tak 49-letniego Babicza 
określa rosyjski dziennik „Wie-
domosti”. 

— Jest o wiele bardziej wpły-
wowy niż szeregowy dyplomata. 
Ponadto ma dojścia do kluczo-
wych polityków Kremla – wska-
zuje politolog Michaił Winogra-
dow.

Konrad Wysocki
„Gazeta Polska Codziennie”

38 księży złożyło żołnierską przysięgę                   Fot. archiwum 
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Do więzienia nawet na 100 lat!

– Uważamy, że sprawiedli-
wość i zasada równości wobec 
prawa wymagają, by sprawca, 
który popełnił zło i za które wy-
mierzono mu daną karę, tę ka-
rę odbył – powiedział minister 
Ziobro.

Idą trudne czasy dla prze-
stępców. Ministerstwo Sprawie-
dliwości przygotowuje projekt 
nowelizacji Kodeksu karnego, 
który będzie zakładał m.in. rezy-
gnację z przepisów o tzw. karze 
łączonej. Obecnie wobec spraw-
cy, który popełnia więcej niż 
jedno przestępstwo, stosuje się 
zasadę łączenia kar i wyroków. 

– Kara łączona jest z zasa-
dy mocno redukowana. Można 
nawet rzec, że sprawcy bardziej 
opłaca się popełnić wiele prze-
stępstw, a nie jedno czy dwa 
– powiedział minister Zbigniew 
Ziobro w radiowej Jedynce.

Dlatego resort sprawie-
dliwości chce zaproponować 
– na wzór przepisów obowią-

zujących w Stanach Zjednoczo-
nych – żeby przestępca odbywał 
karę za każde popełnione wy-
kroczenie. 

– Mogłoby się zdarzyć, 
że sprawca zostałby skazany 
np. za kilka przestępstw za-
grożonych karą 25 lat pozba-
wienia wolności i mogłoby 
to być ponad 100 lat pozba-
wienia wolności – wyjaśniał 
minister. 

Wspomniał przy tym o wy-
roku, który zapadł w Lublinie. 

– Sprawca został skaza-
ny za popełnienie dwudziestu 
przestępstw, m.in. gwałtu, roz-
boju z użyciem broni, oszustw, 
pobicia. Gdyby zsumować te 
kary, dostałby 61 lat, ale przez 
zastosowanie (...) kary łączonej 
skazano go jedynie na 15 lat po-
zbawienia wolności – mówił.

O komentarz do tego pro-

jektu poprosiliśmy prawnika, 
posła PiS Bartłomieja Wróblew-
skiego. – Faktem jest, że stoso-
wanie kar łączonych w niektó-
rych przypadkach do tej pory 
prowadziło do absurdów. Czasa-
mi bardziej opłacało się popełnić 
kilka przestępstw naraz. Pocze-
kajmy na konkretne propozycje 
Ministerstwa Sprawiedliwości 
i wtedy przystąpimy do debaty 
nad tym projektem – powiedział 
„Codziennej”.

Z kolei poseł PO Marcin 
Święcicki przyznał, że jest za-
skoczony tą propozycją ministra 
Ziobry. – Do tej pory wyroki 
wynoszące np. po 140 lat pozba-
wienia wolności, które zapadały 
w USA, były podawane w Pol-
sce jako ciekawostki. Nie wiem, 
czy to jest dobre rozwiązanie, 
jednak warto się nad tym zasta-
nowić – powiedział „Codzien-
nej”.

Jan Przemyłski
„Gazeta Polska Codziennie”

Arcybiskup hoser z misją w Medjugorje
Emerytowany arcybiskup 

warszawsko-praski Henryk Ho-
ser rozpoczął swoją misję wizy-
tatora apostolskiego w Medju-
gorje. Został nim mianowany 
w maju 2018 r. na czas nieokre-
ślony.

Celem misji abp. Hosera jest 
zapewnienie trwałego i stałego 
towarzyszenia tamtejszej wspól-
nocie parafialnej i wiernym 
udającym się z pielgrzymką 
do Medjugorje. Misja ma cha-
rakter duszpasterski i nie doty-
czy oceny tutejszych objawień 
maryjnych, gdyż jest to kwe-
stią doktrynalną. Abp Hoser 
po otrzymaniu misji powiedział: 
„Medjugorje jest prorockim 
i charyzmatycznym miejscem 
modlitwy o pokój na świecie”. 
Wcześniej duchowny z Polski 
pełnił funkcję specjalnego wy-

słannika Stolicy Apostolskiej 
dla parafii w Medjugorje, która 
została mu powierzona w lutym 
ub.r.

Pielgrzymki do Medjugor-
je rozpoczęły się od momentu, 
gdy grupa młodych ludzi przed-
stawiła świadectwa, że w 1981 r. 
objawiła się im Matka Boża 
Pokoju. Później widzenia te 
miały się powtarzać. Obecnie 
do miejscowości w Bośni i Her-
cegowinie rocznie przybywa 2,5 
mln ludzi z całego świata. Przed 
ośmioma laty ówczesny papież 
Benedykt XVI powołał komisję 
do zbadania sprawy tych obja-
wień, która przygotowała doku-
mentację.

W 2015 r. papież Franciszek 
zapowiedział, że niedługo po-
dejmie decyzję w tej sprawie, 
ale do tej pory jej nie przedsta-

wił. Swoją posługę duszpaster-
ską w Medjugorje abp  Hoser 
rozpoczął w środę od odpra-
wienia mszy św. Podczas kaza-
nia wyjaśniał, że papież przysłał 
go w to miejsce, by zapewnił 
opiekę duchową zarówno tutej-
szej wspólnocie parafialnej, jak 
i przybywającym pielgrzymom. 
Przytoczył również słowa pro-
roka Jeremiasza: „Biada paste-
rzom, którzy prowadzą do zgu-
by i rozpraszają owce mojego 
pastwiska”. Abp Hoser zwró-
cił uwagę, że do tego miejsca 
przybywają pielgrzymi z wielu 
krajów i że aby pokonać taką 
odległość, muszą mieć mocną 
i zdecydowaną motywację. 

– Przybywają, by spotkać 
kogoś, by spotkać Boga, Jezusa, 
Jego Matkę i by odkryć drogę, 
która prowadzi do szczęścia, 

życia w domu Ojca i Matki 
oraz wreszcie, by odkryć drogę 
maryjną jako tę najpewniejszą 
i najbezpieczniejszą – powie-
dział.

Na początku lipca abp Ho-
ser mówił, że zdaje sobie spra-
wę, iż w Medjugorje będzie 
skonfrontowany z siłami zła. 
– Tam, gdzie jest miejsce cha-
ryzmatyczne masowych nawró-
ceń, tłumnych spowiedzi, gdzie 
ciągle brakuje spowiedników, 
(...) w tym obszarze też są dzia-
łania diabelskie, które próbują 
zrobić wszystko, żeby to miejsce 
zniszczyć – podkreślał. Dodał, 
że ze względu na napływ piel-
grzymów na tym obszarze dzia-
łają mafie i niestety ludzie pa-
dają ofiarami tej działalności.

Aleksander Kłos
„Gazeta Polska Codziennie”

Minister  sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiada rewolucję 
w Kodeksie karnym      Fot. Zbyszek Kaczmarek, „Gazeta Polska”

Minister Zbigniew Ziobro zapowiedział zaostrzenie kar dla bandytów, a wzorem we wprowadza-
niu nowego prawa mają być Stany Zjednoczone. Najważniejszą zmianą będzie sumowanie wyro-
ków – osoby, które popełnią kilka przestępstw, będą odbywały kary jedna po drugiej. 



KURIER WILEŃSKI • Czwartek, 26 lipca 2018 r.14 NAUKA I TECHNIKA

Stronę przygotował
Aleksander Borowik 

FLESZ

Turyści będą latać 
w kosmos z Rosji

 Rosyjski turystyczny sta-
tek kosmiczny będzie gotów 
do przeprowadzenia pierwszej 
misji już w 2025 roku. Na mię-
dzynarodowej wystawie Inno-
prom w Jekaterynburgu podpi-
sano właśnie porozumienie w 
sprawie stworzenia systemów 
kontrolnych dla tego projektu. 
Pozwoli to na stworzenie kom-
pleksu kosmicznego pozwalają-
cego na wysyłanie turystów na 
orbitę ziemską.

Ocean zagraża 
internetowi

Naukowcy amerykańscy 
z uniwersytetów w Wisconsin 
i Oregonie wykazali, że infra-
struktura internetowa zanurzo-
na w morzach może być już 
wkrótce zagrożona przez wzra-
stający poziom wód morskich. 
Zagrozi to łączności interneto-
wej. 

Wieki pod lodem, 
teraz pod trawą

 
Gdy w Arktyce znika lód 

i śnieg, ukazują się zabytki 
sprzed setek i tysięcy lat.

Archeolodzy biją na alarm 
– chodzi o ratowanie tysięcy 
stanowisk znajdujących się w 
regionie podbiegunowym. Zni-
kają one błyskawicznie, ponie-
waż ocieplenie wokół bieguna 
północnego następuje dwa razy 
szybciej niż w pozostałych rejo-
nach naszej planety. Koło wy-
brzeży północnej Alaski, gdzie 
stykają się Morze Czukockie, 
Morze Beauforta i Ocean Ark-
tyczny, woda pochłonęła już te-
reny zamieszkiwane przez auto-
chtonów od 4 000 lat. 

Jak lądowanie na Księżycu 
zmieniło świat (1)

20 lipca 1969 r. pół miliarda 
telewidzów na świecie – oprócz 
mieszkańców ZSRR, gdzie 
transmisji nie przeprowadzono 
– obejrzało w telewizji lądowa-
nie misji Apollo 11 na Księżycu. 
Mały krok Neila Armstronga 
stał się wielkim krokiem dla 
ludzkości. 

21 lipca 1969 roku Neil Arm-
strong, dowódca wyprawy Apol-
lo 11, stanął jako pierwszy czło-
wiek na powierzchni Księżyca. 

9 września 2002 r. w Hotelu 
Beverly Hills w Kalifornii doszło 
do przykrego incydentu. Byłemu 
astronaucie Edwinowi „Buzzo-
wi” Aldrinowi, który jako drugi 
człowiek postawił nogę na po-
wierzchni Księżyca, zastąpił dro-
gę niejaki Bart Wilfried Sibrel, 
nawiedzony zwolennik teorii 
spiskowej głoszącej, że wyprawa 
księżycowa Apollo 11 i  pierw-
szy w  historii ludzkości spacer 
człowieka po powierzchni Księ-
życa jest mistyfikacją i  jednym 
wielkim oszustwem. Sibrel trzy-
mał w  ręku Biblię i  siłą chciał 
wymusić na Aldrinie złożenie 
przysięgi, że lądowanie na Księ-
życu rzeczywiście się odbyło. 
Były astronauta i bohater naro-
dowy Ameryki usiłował ominąć 
natręta, ale gdy ten nie ustąpił 
i, blokując mu drogę, nazwał 
astronautę „tchórzem, kłamcą 
i  złodziejem", 72-letni Aldrin 
nie wytrzymał i  wymierzył na-
pastnikowi cios prosto w  szczę-
kę. Wykorzystując zapis wideo 
z  monitoringu hotelowego, Si-
brel usiłował wnieść oskarżenie 
przeciwko Aldrinowi, jednak 
policja i sąd uznały, że astronau-
ta został w oczywisty sposób na-
padnięty i  sprowokowany. Sam 
Bart Sibrel oświadczył później, 
że napisał do Aldrina list z prze-
prosinami.

Ten incydent wpisuje się 
w  szereg teorii spiskowych gło-
szących, że lądowanie Ameryka-
nów na Księżycu to jedna wielka 
mistyfikacja. Na głównego anty-
bohatera wyrósł niespodziewanie 

Stanley Kubrick, twórca słynnej 
„2001: Odysei kosmicznej”. Miał 
on krótko przed śmiercią wyznać 
w wywiadzie telewizyjnym, że na 
polecenie rządu USA i  NASA 
zaaranżował i sfilmował rzekome 
lądowanie w  studio filmowym, 
które znajdowało się w Flagstaff 
w  Arizonie. Cały świat osłupiał, 
czytając rzekome oświadczenie 
słynnego reżysera, ale przecież 
internet, a  zwłaszcza YouTube 
jest idealną platformą do prze-
kazywania najbardziej niepraw-
dopodobnych sensacji. Być może 
Kubrick wzorował się na swym 
nieco starszym koledze po fachu, 
Georgesie Meliesie, i jego dziele 
z  1902 r. „Podróż na Księżyc”, 
obalając pseudonaukowe twier-
dzenia głoszące m.in. niemoż-
ność pokonania tzw. pasów Van 
Allena otaczających Ziemię itd. 
Trzeba odnotować istnienie sze-
rokiego spektrum ludzi negują-
cych lądowanie na Księżycu: od 
fundamentalistów biblijnych aż 
po rozpaczliwie pragnących zaist-
nieć medialnie quasinaukowców 
i łowców sensacji.

Siła napędowa kosmonau-
tyki.

Sukcesy ZSRR w dziedzinie 
kosmonautyki, jakie dokonały 
się w II połowie lat pięćdziesią-
tych XX wieku, w  tym wysła-
nie w  przestrzeń okołoziemską 
pierwszego sztucznego satelity 

Ziemi – Sputnika, a  następnie 
lot Łajki i  wreszcie lot Jurija 
Gagarina wywołały zazdrość 
amerykańskiej opinii publicznej, 
a także niepokój elit rządzących 
najpotężniejszym krajem wśród 
zachodnich demokracji. Trwała 
zimna wojna. Obie superpotęgi 
– USA i ZSRR – zaciekle kon-
kurowały ze sobą we wszystkich 
możliwych obszarach.

Zdumiony tempem sowiec-
kich badań nad rozwojem ko-
smonautyki prezydent Dwight 
Eisenhower zlecił rozpoczęcie 
prac nad programem amery-
kańskich lotów załogowych. 
Po amerykańskich programach 
kosmicznych Mercury i  Gemi-
ni przystąpiono do prac nad 
programem Apollo. Następca 
Eisenhowera, demokrata John 
F. Kennedy, roztoczył przed 
narodem amerykańskim wizję 
wysłania człowieka na Księżyc 
i  bezpiecznego sprowadzenie 
go na Ziemię. Wtedy, w  latach 
1961–1962, jego słowa brzmiały 
dla wielu słuchaczy jak cytaty 
z książek science fiction, ale sło-
wa o  lądowaniu na Srebrnym 
Globie pobudziły wyobraź-
nię i  marzenia Amerykanów 
o  gwieździstym sztandarze za-
tkniętym na jedynym natural-
nym satelicie Ziemi.

Cd. w kolejnym 
wydaniu „Nauki i Techniki”

Teorie spiskowe głoszą, że lądowanie Amerykanów na Księżycu to 
jedna wielka mistyfikacja                                                Fot. archiwum 
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FOTODOWCIP

Na 18. urodziny dziewczyna otrzymuje elegancką suknię 
wieczorową. 
– Mamo, co to za materiał? 
– Nie widzisz? To jedwab. 
– Rzeczywiście, cudownie delikatny i miękki. I wszystko to 
od małego, bezużytecznego robaka? 
– Jak możesz mówić tak źle o swoim własnym ojcu? 

***
Koleś umówił się na randkę w ciemno. Ale trochę się 
wystraszył i pyta kumpla: 
– A co jeśli będzie brzydka jak noc? 
– Proste. Idź do jej domu i jeśli rzeczywiście tak będzie, 
zacznij kasłać „ekhm” i udawaj silny atak astmy. 
Poszedł, zadzwonił. W drzwiach pojawiła się najpiękniejsza 
kobieta jaką widział. Już otwierał usta żeby coś powiedzieć, 
nagle: 
– Ekhm, ekhm – dziewczyna zaczęła się dusić. 

***
Na stację kolejową wpada zdyszany facet i pyta 
przechodnia: 
– Panie jaki to pociąg? 
– Żółty. 
– Panie, ale dokąd? 
– Do połowy. 

***
Spotykają się dwaj muzycy jazzowi i jeden mówi do 
drugiego: 
– Wiesz, wydałem płytę! 
– To świetnie, a ile sprzedałeś? 
– Ee, niewiele – dom, samochód... 

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI Z 25 LIPCA
Poziomo: Aspikowy, Cynk, Psia rasa, Feta, Ułan, Rekin, Komik, 
Waza, Starosta, Tył, Park, Łyko, Irys, Muszka
Pionowo:  Kacper, Wstyd, Systematyk, Pniak, Załom, Mika, 
Ikar, Runo, Opis, Opał, Masarz, Sari, Tryk, Dywan, Kraksa
Hasło:  Spotkanie towarzyskie

Ułożył Roman Głowacki

UŚMIECHNIJ SIĘ

KALENDARIUM
Wtorek,  25 lipiec
Wschód Słońca — 05.16.  
Zachód — 21.33. 
Faza księżyca  — I kwadra.
Wydarzenia: 
1940 - ukazał się ostatni nu-
mer gazety “Głos Kowieński” 
w języku polskim; pierwszy 
numer pisma wydano 9 lutego 
1919 r.
1995 – przedstawiciele krajów 
Unii Europejskiej podpisali 
w Brukseli konwencję o Eu-
ropejskiej Agencji Policyjnej 
“Europol”
1400 - z inicjatywy królowej 
Jadwigi i Władysława Jagiełły 
wznowiła działalność Akade-
mia Krakowska; od 1815 r. - 
Uniwersytet Jagielloński
Rocznice: 

1941 - zmarł Kazimierz Bartel 
(ur. 1882), polski matematyk, 
polityk, premier Polski, rektor 
Uniwersytetu Lwowskiego
1928 - urodził się Tadeusz Ba-
ird (zm. 1981), polski kompo-
zytor, twórca muzyki filmowej
1922 - urodził się Andrzej 
Wróblewski (zm. 2002), polski 
dziennikarz, językoznawca, 
publicysta, krytyk muzyczny, 
popularyzator poprawnej pol-
szczyzny
1890 - urodził się Julian Sta-
chiewicz (zm. 1934), polski 
historyk wojskowości, generał 
brygady Wojska Polskiego
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6.00  Hymn Republiki 
 Litewskiej.
6.05  Dzień dobry, Litwo.
9.05  S. “Stary”.
10.05 S. “SOKO 
 Stuttgart 7”.
10.50 S. “Komisarz Reks”.
11.40 S. “Krewni. Życia
  ciąg dalszy 2”.
12.35 Telegra TV.
13.05 Spytajcie lekarza.
13.58, 20.25 Loteria 
 “Keno Loto”.
14.00 Wiadomości.
14.15 Dzień dobry, Litwo.
16.00 Wiadomości.
16.30 S. “Siostry”.
17.30 Wiadomości.
18.15 Telegra TV.
19.30 Program 
 historyczno-dok.
20.30 Panorama.
21.29 Loteria “Jega”.
21.30 Ekspedycja 
 narodowa.
22.30 Lato z 
 “Wiadomościami 
 rowerowymi”.
23.00 S. “Bananowy 
 doktor 6”.
23.45 S. “SOKO
  Stuttgart 7”.
0.30  Telegra TV.
1.00, 2.00  Wiadomości 
 radia LRT.
1.05 S. “Krewni. Życia 
 ciąg dalszy 2”.

6.10   Program.
6.15  S. “Światło mego  
 życia”.
7.30  S. anim.
7.55  S. “Walker,
  strażnik Teksasu”.
8.55  Program rozmów 
 aktualnych.
10.55 Program humor.
11.25 S. “Skrzydła 
 miłości”.
13.25 S. “Pieśń życia”.
14.25 S. “Dwa serca”.
16.30 Dobry wieczór, 
 Litwo.
17.35 “Historie z życia 
 wzięte”.
18.30 Wiadomości.
19.30 Awarie TV.
20.00 S. “Sługa narodu”.
21.00 O stylu życia.
21.30 Wiadomości.
22.30 “Gniazdo 

 szerszeni” thriller
0.35  S. “Poruszający się  
 obiekt”.
1.25  “Nie ma gdzie
  uciekać” akcji.

6.00   Hymn Republiki  
 Litewskiej.
6.05  Ieva Prudnikovaite i  
 “4 Tango”.
7.00   S. anim.
7.10   Mały wynalazca.
7.25   S. anim.
7.50   Linia, kolor, forma.
8.15   Litwa naszymi 
 ustami.
8.50  S. dok.
9.15   Dzień dobry, Litwo.
12.00 DW wiadomości
  w jęz. ros.
12.15 S. dok.
13.10 Euromaxx.
13.40 Spytajcie lekarza.
14.35 S. dok.
15.20 Mały wynalazca.
15.30 S. anim.
16.05 S. dok.
16.30 Dzień dobry, Litwo.
18.00 Menora.
18.15 Zeszyt wileński.
18.30 Bogactwo 
 narodowe.
19.00 Litwa naszymi  
 ustami.
19.30 S. “Tam, gdzie 
 dom 5”..
20.25 Po tamtej stronie tu  
 i teraz.
21.15 Cykl dok
21.40 Moja ojczysta 
 ziemia.
21.55 S. dok.
22.40 “Orzechowy chleb”  
 film fab. 
23.50 DW wiadomości 
 w jęz. ros.
0.00 Teraz na świecie.

6.10   Telesklep.
6.25   S. anim.
7.55    S. “Po co ta   
 miłość?”.
8.25   S. “Ostatni   
 Mohikanin”.
8.55   S. “W wirze
  miłości”.
10.00 S. “To - moje życie”.
12.00 S. “Między nami,  
 dziewczętami”.
13.00 S. “Poobiecana”.
15.00 S. anim.

16.00 Wiadomości.
16.30 Pomoc TV.
18.30 Wiadomości.
19.30 S. “Ostatni   
 Mohikanin”.
20.00 S. “Między nami,  
 dziewczętami”.
21.00 S. “Po co ta   
 miłość?”.
21.30 Wiadomości 
 wieczorne.
22.30 “Oddział szybkiego  
 reagowania” akcji.
0.15  S. “CSI. Cyber”.
1.15  S. “Kości”

6.00   S. “Niania”.
7.30   S. “Dżuma”.
8.35   S. “Mentowskie  
 wojny IV”.
9.30, 15.50  S. “Agenci 
 sprawiedliwości”.
10.30 S. “Cobra 11”.
11.35, 17.55 S. “Prawo
  i porządek”.
12.35 S. “Litejny VIII”.
13.45 S. “Ochrona   
 osobista”.
14.50 S. “Mentowskie  
 wojny IV”.
16.50 S. “Cobra 11”.
18.55 S. “Litejny VIII”.
20.00 Dzień Info.
20.25 Kryminały
  tygodnia.
21.00 “Najemnicy”
  komedia przygod.
23.05 “S. I. S.” akcji.
0.45   S. “Prześladowany”.
1.30  Publicystyka krym.

6.20   Program.
6.24   Telesklep.
6.40  Program kulinarny.
7.10   Program rozmów.
8.10  S. “Delta”.
9.15   S. “Raj”.
10.20 S. “Fatalne 
 podobieństwo”.
11.25 S. “Czarownica”.
12.30 S. “Wyzwanie”.
13.35 Telesklep.
13.50 S. “Głuchariow”.
14.55 S. “Delta”.
16.00 Reporter.
16.30 Program rozmów.
17.00 S. “Lekarz kobiet”.
18.00 Reporter.
18.55 Rubryka
  “Gen biznesu”.
19.00 S. “Wyzwanie”.

20.00 Reporter.
20.30 Program rozmów.
21.00 S. “Czarownica”.
22.00 Reporter.
22.55 Rubryka   
 “Gen biznesu”.
23.00 S. “Głuchariow”.
0.05    S. “Delta”.

6.10   Telesklep.
6.30   S. “Sasza i Tania”.
7.00   S. “Ślad”.
8.00,15.25   S. “Kości”.
9.00   Na jednym końcu  
 haczyk.
9.30   S. “CSI: Miami”.
10.30 S. “Modna 
 rodzina”.
11.25 S. “Cobra 11”.
12.25,18.25 S. “Żonaty 
 i z dziećmi”.
13.25 S. “Rezydenci”.
14.30 Telesklep.
15.00 Show śmiesznych  
 sytuacji.
16.25 S. “CSI: Miami”.
17.25 S. “Cobra 11”.
19.25 S. “Rezydenci”.
20.30 S. “Sasza i Tania”.
21.00 Wiadomości.
21.30 “Królowie nocy”  
 dramat.
23.50 S. “Ślad”.
0.50   S. “Dr. House”.
1.40  S. “Modna rodzina”.

6.20   Telesklep.
6.50   Realna 
 dokumentalistyka.
8.45   S. “Ślepa”.
9.15  S. “Wspaniały wiek”.
11.25 S. “Wydział
 ciężkich 
 przestępstw”.
12.20,18.30 S. “Candice  
 Renoir”.
13.30 S. “Śmierć w raju”.
14.40 S. anim.
16.30 S. “Bądź ze mną”.
17.30 S. “Światło 
 mojej miłości”.
19.45 S. “Śmierć w raju”.
21.00 S. “Komisarz 
 Helen Dona”.
22.55 S. “Szczątki życia”.
0.50 “Wielkie wody”
  film krym.

6.20 Telezakupy.

7.00   S. “Elif”.
7.55, 17.00  S. “Wspaniałe 
 stulecie”.
8.50, 13.25  Agropogoda.
9.00   Wiadomości.
9.15, 16.15   Alarm!
9.35   Planeta lasów.
10.00 S. “Ranczo”.
11.05 S. “Komisarz Alex”.
12.05 S. “Dr Quinn”.
13.00 Wiadomości.
13.10 Agrobiznes.
13.30 Magazyn Rolniczy.
13.45 Natura w Jedynce.
14.45 S. “Elif”.
15.40 Opole na bis; 
 koncert.
16.00 Wiadomości.
16.35 “Leśniczówka”.
18.00 Teleexpress.
18.25 Jaka to melodia?
18.55 S. “Korona królów”.
19.50 Jeden z dziesięciu.
20.30 Wiadomości.
21.10 Alarm!
21.30 “Leśniczówka”.
22.10 Sprawa
  dla reportera.
23.00 Sekundy, które  
 zmieniły życie.
23.30 S. “Ojciec Mateusz”.
00.25 Reality show.

9.00    Rozmowa.
9.30   Informacje
  kulturalne.
9.45   “Epizod” anim.
10.00 “Gry uliczne”
  film sensac.
12.00 S. “Tajemnica  
 Enigmy”.
13.50 Studio Kultura.
14.10 “Złote koło”   
 film krym.
15.55 “Monidło” 
 film TVP.
16.40 Taśmy Kultury.
17.40 “Panna Nikt”
  dramat.
19.35 S. “Gruby”.
20.05 S. “Rozalka   
 Olaboga”.
20.35 Studio Kultura.
20.00 “Noc w   
 Klosterstal”.
22.10 “Persona” 
 film fab.
23.45 Scena klasyczna;  
 koncert.
00.30 Dziennik 
 filozofa.
00.45  “Zamieszkajmy  
 razem” dramat.
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7.05  S. “Czas honoru”.
8.00  Wschód; magazyn.
8.30  Zwierzaki Czytaki.
8.45  Podwodne ABC.
8.55  Pytanie 
 na śniadanie. 
 Panorama.
12.00 Panorama.
12.05 Pogoda Flesz.
12.10 Pytanie 
 na śniadanie-Extra.
12.25 Polonia 24.
12.45 Rozmowa Polonii.
13.00 Halo Polonia.
13.50 Wiadomości.
14.00 Krótka historia.
14.10 S. “Rajskie klimaty”.
14.45 S. “Pogoda 
 na piątek”.
15.40 S. “Strażacy”.
16.30 Pod Tatrami.
16.45 Wiadomości.
16.55 S. “Rezydencja”.
17.25 Orły Nawałki.
17.55 Domisie.
18.20 Krótka historia.
18.30 Teleexpress.
18.55 Reportaż.
19.30 Wędrowanie 
 bez plecaka.
19.55 S. “Rajskie klimaty”.
20.25 Magazyn
  z Ameryki.
20.45 Dobranocka.
21.00 Wiadomości.
21.45 S. “Komisarz Alex”.
22.45 Polonia 24.
23.05 Rozmowa Polonii.
23.20 Halo Polonia.
00.10 Program rozryw.
00.45 Reportaż.

7.50   Był taki dzień.
7.55   Historia Polski.
9.05   “Wojciech 
 Cejrowski- boso
  przez świat”.
9.40  Zakochaj się
  w Polsce.
10.15 S. “Blisko,
  coraz bliżej”.
11.40 Podróże z historią.
12.15 Cykl reportaży. 
12.35 Filmy dok.
14.35 “Sensacje XX w.”.
14.00 Było, nie minęło.
14.35 Sensacje XX wieku.
15.30 Encyklopedia II 
 wojny światowej.
16.00 Film dok.

17.05 Historia Polski.
18.30 Taśmy bezpieki.
19.00 S. “Czas honoru”.
20.00 Sensacje XX wiek.
20.55 Było, nie minęło.
21.30 S. dok.
22.40 S. “Blisko, coraz  
 bliżej”.
00.00 Spór o historię.

7.00   “Katedra w 
 głębinach” film dok.
8.10 “Chłopcy z   
 Namugongo”
  film dok.
8.50 “Kolory świętości”.
8.55, 18.25 “Kartka
  z kalendarza”.
9.00   Informacje dnia.
9.15   “Polski 
 punkt widzenia”.
9.40  Słowo Życia.
9.45   S. anim. “Przygody  
 Mobilków”.
10.00 “Na zdrowie”.
10.25 Święty 
 na każdy dzień.
10.30 Film dok.
11.00 Informacje dnia.
11.15, 19.15 “Rozmowy 
 niedokończone”.
12.25 “100 cudownych  
 miejsc na świecie”.
12.35 “Misjonarze Afryki  
 - ojcowie biali” (7)  
 reportaż.
12.50 “Pocztówka z Indii  
 - Dom Matki Teresy  
 z Kalkuty” film dok.
13.00, 19.00 Modlitwa 
 “Anioł Pański”.
13.03 Informacje dnia.
13.20 “Po stronie prawdy”.
14.20 S. dok. “Bioetyczny  
 detektyw”. 
14.45 “Kartka 
 z kalendarza”.
15.00 “Szlif księżnej”  
 film fab.
16.40 “180 lat na 
 zdrowie” film dok.
16.50 “Ma się rozumieć”.
17.00 Informacje dnia.
17.10 “Z wędką nad wodę  
 w Polskę i świat”.
17.35 “Porady medyczne  
 bonifratrów”.
18.00 “Zaczerpnij ze  
 “Źródła”.
18.05 “Syria - z serca  
 pustyni” reportaż.
18.20 Święty na każdy  

 dzień.
18.30 “Okiem kamery”.
19.05 Informacje dnia.
20.25 “Niedziela”.
20.30 S. anim. 
 “Super Księga”.
21.00 Informacje dnia 
(wydanie główne).
21.20 Modlitwa 
 różańcowa.
21.50 “100 cudownych  
 miejsc na świecie”.
22.00 Apel Jasnogórski.
22.20 Informacje dnia.
22.40 “Polski punkt  
 widzenia”.
23.00 “Fryderyk Chopin i  
 jego muzyka”
  film dok.
23.30 “Z wędką nad wodę  
 w Polskę i świat”.
00.00 “Nigdym ja ciebie,  
 ludu, nie rzuciła”  
 film dok.

6.00 “EURONEWS”.
6.25 Wiadomości.
6.30 Klub dziecięcy.
7.00 Dzień dobry.
9.00 Wiadomości.
9.20 Dzień dobry.
11.00 Żyj zdrowiej!.
12.00 Wiadomości.
12.20 S. “Kłamstwo w 
imię ratunku”.
14.30 Modny wyrok.
15.25 Pobierzmy się.
16.10 Męskie. Żeńskie.
17.00 Wiadomości
  wieczorne.
17.20,0.15 “Czy 
 widzieliście video?”.
19.00 Niechaj mówią.
20.50 Czas.
21.30 S. “Alchemik”.
22.35 S. “Kłamstwo w  
 imię ratunku”.
0.55 Męskie. Żeńskie.
1.40 “EURONEWS”.
2.00 “Zważmy się 
 szczęśliwi 5”..

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
20.30 Nasi.
6.10, 7.10, 8.10 Nasz
  poranek.
9.10  J. Leonow.
10.00 Żyć zdrowiej!
11.10 Kontrolny zakup.

11.50 Modny wyrok.
13.10 S. “Wolf Messing”.
14.20 Legendy cyrku.
15.00 Pobierzmy się.
16.20 Męskie. Żeńskie.
17.30 W rzeczy samej.
18.55 Dodatek - 
 powodzenie!
19.00 Niechaj mówią.
20.00 Czas.
21.10 S. “Śpieszące się  
 babcie”.
23.10 S. “Tempo”.
0.15   Aleksiej German.
1.15   Nocne wiadomości

6.00   Dzisiaj.
6.05   “Swoja gra”.
7.00   Dzisiaj.
7.05   “Rzeczowy poranek  
 NTV”.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Dzisiaj.
8.05 “Rzeczowy poranek  
 NTV”.
8.30 S. “Powrót   
 Muchtara-2”.
11.05 S. “Drugi wydział  
 zabójstw”.
13.25, 18.20 Niezwykły
  przypadek.
14.00 S. “Morskie diabły.  
 Huragan”.
16.25 S. “Człowiek 
 znikąd”.
19.50 S. “Plaża.
  Gorący sezon”.
21.55 S. “Widzę - wiem”.
23.50 S. “Morskie 
 diabły-2”.
1.45  “DNA”.

6.00   “Komu Bóg da...”  
 film fab. 
7.30 “O trzech rycerzach i  
 pięknej” film fab. 
9.00 “Mefistofel” film fab. 
12.00 “Brzeg ratunku”  
 film fab.
14.00 “Oko w oko” 
 film fab. 
15.35 “O 12-tej przyjdzie  
 boss” film fab.
17.00 “Załoga maszyny  
 bojowej” film fab.
18.30 “Śpiewaj, kowboju,  
 śpiewaj” film fab.
20.00 “Dakowie”
  film fab.

22.00 “Oko w oko”
  film fab. 
23.35 “O 12-tej przyjdzie  
 boss” film fab.
1.00 “Załoga maszyny  
 bojowej” film fab.

7.15   “Maraton” film fab. 
8.55   “Rób to jeszcze  
 raz!” film fab.
10.15 “Trzech bohaterów  
 i car morza” 
 film fab.
11.30 “Wódz” film fab. 
13.15 “Dwa plus dwa”  
 film fab. (1-4).
16.25 “Uratować   
 Puszkina” film fab.
17.45 “W otwartym  
 kosmosie” film fab.
20.00 “Nieadekwatni  
 ludzie” fila fab. 
21.40 “Grawitacja”
  film fab.
23.35 “Piątek” film fab. 
1.00 “Dama Pikowa” 
 film fab.

6.00   Poza cywilizacją.
7.00   Jak to zrobiono?
7.30   Szybko i głośno.
8.30   Jak to działa?
9.30   Jak to zrobiono?
10.00 Polowanie 
 na składziki.
11.00 Pociągami
  po Alasce.
12.00 Pośrednicy biznesu  
 samochodowego.
13.00 Poza cywilizacją.
14.00 Amerykański  
 motocykl.
17.00 Gorączka złota.
18.00 Polowanie 
 na składziki.
18.30 Wojny o własność.
19.00 Jak to działa?
19.30 Jak to zrobiono?
20.00 Pośrednicy biznesu  
 samochodowego.
21.00 Wydmuchana  
 historia.
22.00 Wykręty 
 naukowców.
22.30 Co się wydarzyło  
 później?
23.00 Tydzień 
 rekinów.
0.00   Wyolbrzymiona  
 inżynieria.
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                 UAB „KLION” 
zatrudni ślusarzy-mechaników do pracy 
w serwisie obsługi i remontu samochodów. 
Miejsce pracy: Vilnius, Birbynių g. 4A 
i Naujoji Vilnia, Linksmoji g. 5. 

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

 Gimnazjum w Awiżeniach od 1 września 2018 r.
zatrudni na pełny etat psychologa

 i na 0,5 etatu pedagoga specjalnego. 

Telefon kontaktowy – (8-5) 240 33 44 - sekretariat,
  gimnazijaavizieniu@gmail.com

Gimnazjum w Trokach 
od 1 września 2018r. zatrudni 
nauczycieli oraz specjalistów:

1. Matematyki
2. Fizyki
3. Języka litewskiego
4. Choreografii
5. Logopedę
6. Psychologa
7. Kucharza
Kontakty: 8 52 85 56 70, +370 616 26 226, 
e-mail.: tvm.trakai@gmail.com

Autor hitu „Miłość w Zakopanem” 
zagra w Wilnie

Agencja artystyczna „Polskie Imprezy na Litwie” zaprasza 
na koncert SŁAWOMIRA! Autora gatunku muzycznego „rock 
polo” oraz takich hitow jak „Miłość w Zakopanem”, „Ty mała 
znów zarosłaś”. Koncert odbędzie się 20.09 o godz.19.00 w 
Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wileńskego (oddział 
parku Vingis), przy ul. A. M. Čiurlionio 110.
SŁAWOMIR –Twórca nowego gatunku muzycznego rock polo, 
czyli połączenia muzyki tanecznej ze szlachetnym gitaro-
wym brzmieniem. Jest aktorem, który na swoim koncie ma 
kilkadziesiąt ról w filmach i w serialach gdzie błysnął aktor-
skim talentem komediowym. Jednocześnie miał swoje cykle 
w programach: „Pytanie na Śniadanie” TVP2, Fura Gwiazd w 
„Dzień Dobry TVN” oraz „Śląska Karuzela” dla TVS. 
Jesienią 2016 roku był uczestnikiem szóstej, emitowanej 
w telewizji Polsat, edycji programu   „Taniec z gwiazdami”. 
W zaledwie 3 miesiące od premierowego występu, został 
zaproszony na Sopot Hit Festiwal 2016, gdzie wystąpił jak 
gwiazda programu i mimo późnej pory, porwał do zabawy 
całą sopocką publiczność. Ma tysiące fanów zarówno w 
kraju, jak i za granicą. Uwielbia kontakt i zabawę na żywo z 
publicznością.
7  kwietnia 2017 ukazała się jego debiutancka płyta stu-
dyjna, zatytułowana The Greatest Hits Nagrania dotarły do 
1. miejsca polskiej listy przebojów i uzyskały status platy-
nowej płyty sprzedając się w nakładzie przekraczającym 
30 tysięcy egzemplarzy. 23 kwietnia, na kanale YouTube, 
opublikowany został singel z płyty – „Miłość w Zakopanem”. 
Nagranie uplasowało się na 4. pozycji na liście najczęściej 
odtwarzanych piosenek w polskich radiostacjach. Popu-
larność piosenki zagwarantowała artyście występ pod-
czas Sylwestra z Dwójką, organizowanego przez TVP2 w Zako-
panem. 
Od 11 marca 2018 prowadzi program Big Music Quiz, początko-
wo emitowany w TVP2 później przeniesiony na antenę TVP1.
Bilety do nabycia w promocyjnej cenie do 15 lipca na BILIETAI LT
https://www.bilietai.lt/lit/renginiai/koncertai/slawomir-rock-
polo-karalius-slawomir-krol-rock-polo-250197/
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Odnaleziono wrak statku 
z carskiej floty

Z muszli klozetowej... 
wyjrzała głowa pytona!

Rekiny wielorybie 
dożywają do 130 lat

Południowokoreańska eki-
pa odnalazła wrak rosyjskiego 
statku, wypełnionego złotem. 
Statek należał do carskiej floty. 
Przeleżał na dnie oceanu 113 
lat.

Wrak carskiego statku zo-
stał znaleziony u wybrzeża po-
łudniowokoreańskiej wyspy 
Ulleungdo. Leży na głębokości 

430 metrów od 113 lat. Statek 
Dmitrij Donskoi zatonął pod-
czas rosyjsko-japońskiej wojny 
w 1905 roku.

Ekipa nurków, która do 
niego dotarła, twierdzi, że w 
ładowni statku są złote monety 
i sztabki złota, które ważą 200 
ton. Ich wartość szacowana jest 
na 130 miliardów dolarów.

Inf. agencyjne

Zapewne nie tego spodzie-
wał się James Hooper, kiedy 
wszedł do toalety w swoim 
domu w Virginia Beach (Sta-
ny Zjednoczone). Z muszli 
klozetowej wystawała... głowa 
węża.

Mężczyzna początkowo 
myślał, że ktoś zwyczajnie z 
niego zakpił. Okazało się jed-
nak, że to nie żaden śmieszny 
gadżet, tylko prawdziwy, żywy 
gad.

Hooper na pomoc zawo-
łał współlokatora, Kenny’e-
go Spruilla. Ten w pośpiechu 
sklecił urządzenie, na które 
składała się wędka z zwieszo-
ną na niej pętelką. Prowizo-

ryczne narzędzie wystarczyło, 
aby chwycić węża i wyciągnąć 
z muszli klozetowej.

Obaj nie chcieli dotykać 
gada, nie byli bowiem pew-
ni, czy nie jest to gatunek 
jadowity. Wezwali straż dla 
zwierząt.

Wąż okazał się samicą py-
tona królewskiego, ponadme-
trowej długości. Jak stwierdzi-
ła Rebecca Franklin, szefowa 
Straży dla Zwierząt w Virginia 
Beach, ubarwienie gada su-
gerowało, że pochodzi z do-
mowej hodowli. Świadczyło o 
tym tak zwane pastelowe na-
krapianie - wśród plamek były 
białe cętki, co nie zdarza się u 
węży żyjących na wolności. 

Rekiny wielorybie – naj-
większe na świecie ryby, ważą 
do 18 ton i osiągają długość 
do 12 metrów. To jednak nie 
wszystkie z ich niesamowi-
tych cech, bowiem ryby te 
dożywają imponująco sędzi-
wego wieku, aż 130 lat.

Naukowcy przez 10 lat ob-
serwowali rekiny wielorybie 
w pobliżu archipelagu Ma-
lediwów. Gatunek mierzono 
przy pomocy taśmy mierni-
czej i dalmierza laserowego, a 

także je fotografowano. W ten 
sposób zebrano szczegółowe 
informacje na temat 44 reki-
nów. Poszczególne osobniki 
były rozpoznawane poprzez 
unikalne plamy na ich skórze.

W oparciu o zebrane dane 
naukowcy opracowali wzór, 
który ma określić wiek dane-
go rekina, gdy ma się infor-
macje o jego wielkości. Zgod-
nie z modelem, rekiny płci 
męskiej osiągają dojrzałość 
do 25 roku życia i mogą żyć 
nawet 130 lat.

Na kanaryjskiej wyspie Lanzarote, w Parku Narodowym Timanfaya, 
funkcjonuje pierwsza na świecie restauracja, która serwuje swoje 
dania prosto z... wulkanu!               Fot. archiwum

Lipcowy kongres 
Świętych Mikołajów

Setki Świętych Mikołajów 
z całego świata zebrały się w 
stolicy Danii, Kopenhadze, na 
dorocznym Światowym Kon-
gresie Świętych Mikołajów.

Czterodniową imprezę 
zorganizował i ufundował 
duński artysta Christian Jor-
gen, znany również jako „Pro-
fesor Tribini” Nielsen, który 
przez wiele lat pełnił funkcję 
„głównego świętego Mikoła-
ja” Danii.

Mikołajowie zebrali się w 

parku rozrywki Bakken pod 
Kopenhagą. Omawiali organi-
zację najbliższych świąt Boże-
go Narodzenia i metody dys-
trybucji prezentów. Wybrali 
też Mikołaja Roku.

Był to już 61. Światowy 
Kongres Mikołajów. Odbywa 
się od 1957 roku z oczywistych 
powodów w lipcu - gdy Miko-
łaje mają wakacje. Do Danii w 
tych dniach przybywają Miko-
łaje z całego świata - w tym z 
Japonii, USA, Wenezueli, Sal-
wadoru czy Włoch.

Światowy Kongres Świętych Mikołajów w Danii                    Fot. archiwum
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Świeże owoce morza na rynku w Maroko w mieście Essaouira gotowe 
do sprzedania              Fot. archiwum

Przez upały niemieckim browarom 
zaczyna brakować skrzynek do piwa

Jedz ryby – przedłużysz życie

Lody smakują i działają jak drink

Z powodu długich upałów 
i związanej z tym wzmożonej 
produkcji piwa browarom w 
Niemczech zaczyna brakować 
skrzynek do transportu tego 
trunku.

Producenci ostrzegają 
przed opóźnieniami w dosta-
wach i apelują do klientów o 
szybkie zwracanie skrzynek.

Rzecznik Niemieckie-
go Związku Browarników 
(DBB) Marc-Oliver Huhn-
holz przestrzegł, że w miesią-
cach letnich mogą powtarzać 
się przestoje w dostawach.

Z tego powodu branża 

apeluje do klientów o jak naj-
szybszy zwrot skrzynek. Na Fa-
cebooku browar Moritz Fiege 
z Bochum prosi, by z zaniesie-
niem skrzynek do sklepu nie 
zwlekali do powrotu z urlopu, 
lecz by zrobili to jeszcze przed 
wyjazdem. „Najpierw zwrot, 
potem wolne” – brzmi hasło 
internetowej odezwy.

Problem pogarsza fakt, że 
browary sprzedają swoje pi-
wa w różnych butelkach, które 
wymagają dostosowanych do 
nich skrzynek, co uniemożli-
wia wymianę skrzynek między 
producentami.

Spożywanie ryb i długo-
łańcuchowych kwasów tłusz-
czowych omega-3 wiąże się z 
niższym ryzykiem przedwcze-
snej śmierci.

W badaniu udział wzięło 
ponad 240 tys. mężczyzn i po-
nad 180,5 tys. kobiet. Obser-
wowano ich losy przez 16 lat. 
W tym czasie zmarło 54 tys. 
mężczyzn oraz blisko 31 tys. 
kobiet. Analiza wykazała, że 
należeli oni do grupy najrza-
dziej spożywające ryby oraz 
zawarte z nich kwasy tłuszczo-
we omega-3.

Porównując różnice po-
między uczestnikami spoży-
wającymi najwięcej i najmniej 
mięsa ryb naukowcy obliczyli, 

że mężczyźni, którzy jedli ich 
najwięcej, mieli o 9 proc. niż-
szą śmiertelność całkowitą, o 
10 proc. niższą śmiertelność 
z przyczyn sercowo-naczynio-
wych, o 6 proc. niższą śmiertel-
ność z powodu raka, o 20 proc. 
niższą śmiertelność z powodu 
chorób układu oddechowego i 
o 37 proc. niższą śmiertelność 
z powodu przewlekłej choroby 
wątroby, w porównaniu do pa-
nów, którzy unikali ryb. 

U kobiet wartości te 
kształtowały się następująco: 
o 8 proc. niższa śmiertelność 
całkowita, o 10 proc. niższa 
śmiertelność z przyczyn serco-
wo-naczyniowych i o 38 proc. 
niższa śmiertelność z powodu 
choroby Alzheimera.

Lody o smaku drinka biją 
podobno rekordy popularno-
ści. Klienci żartują, że gałka 
lodów to o wiele lepszy sposób 
na poprawę humoru niż wizy-
ta w klubie. 

Niemiecka lodziarnia 
Eiscafé Schoko Vanille to te-
raz chętnie odwiedzane miej-

sce.  Z lodami nie ma jednak 
żartów - są sprzedawane tylko 
osobom powyżej szesnastego 
roku życia, cena jednej gałki 
to podobno okolice 1,5 euro. 
I co najważniejsze - napraw-
dę można się nimi upić, więc 
twórcy sugerują by nie jeść ich 
zbyt dużo. 

Inf. agencyjne

Najdroższa herbata świata
Pan An Yanshi z miejsco-

wości Ya’an w Chinach wpadł 
na pomysł oryginalnego bizne-
su. 

Aby wprowadzić go w życie 
nie potrzebował nic poza pro-
duktami dostępnymi na miej-
scu, niemalże na wyciągnięcie 
ręki. Jego przebojowy hit to nic 
innego jak organiczna herbata 
nawożona naturalnymi odcho-
dami.  Według pana Yanshiego, 
„herbata pandy” ma być do-
stępna w sprzedaży za nieca-
łe 200 euro za jedną filiżankę, 
ustanawiając w tej sposób re-
kord Guinessa na najdroższy 
taki napój na świecie.

Wyniki badań przeprowa-

dzonych przez pana Yanshiego 
zdają się potwierdzać, że na-
wóz pochodzący od pandy do-
skonale wpływa na zdrowotne 
właściwości herbaty, dodając jej 
składników odżywczych pozo-
stałych po nieprzetrawionym 
bambusie.

– Pandy mają dość kiepski 
układ trawienny i ich organizmy 
przyswajają tylko około 30 proc. 
tego co zjedzą. Oznacza to, że 
ich kał jest bogaty w błonnik i 
inne elementy naturalne, które 
użyźniając glebę trafiają póź-
niej do herbaty – powiedział 
pan Yanshi. Dzięki bambuso-
wi, herbata zawiera także jeden 
bardzo ważny, anty-rakotwórczy 
składnik.


