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Klevų alėja

Užs. Nr. 256Nukelta á 3 p.

„Kuriame respubliką“ trijose rajono mokyklose

Gėlėmis pražydusi biblioteka

Spalio 17 dieną Lentvario miesto 
bibliotekoje atidaryta autorinė Raisos 
Valiukevič tapybos darbų paroda 
„Gamtos žavesys“. Su parodos autore 
susipažinome, kai ji atėjo į biblioteką, į 
kompiuterinio raštingumo mokymus. 
Tada ir sužinojome, kad Raisa laisva-
laikiu užsiima tapyba ir namuose turi 
nemažai nutapytų paveikslų. Autorė 
yra meniškos sielos žmogus, visada 
siekiantis grožio ir estetikos. Šioje 
parodoje eksponuojami vėliausiai 
menininkės sukurti darbai.

Raisa gimė ir užaugo Lentvaryje. 
Baigė Lentvario vidurinę mokyklą, 
dirbo siuvimo fabrike „Lelija“, vėliau 
Trakų buitinio aptarnavimo kom-

binate moteriškų drabužių siuvėja. 
Įgijusi sukirpėjos šeštąją kategoriją, 
pradėjo dirbti teatrinėse gamybinėse 
dirbtuvėse Vilniuje. Ji visą gyvenimą 
dirbo žmonių mylinčių meną labui. 
Jos sukurtus proginius, koncertinius 
drabužius dėvėjo ir tebedėvi daugelis 
žinomų Lietuvos aktorių, dainininkų, 
atlikėjų. Jau 20 metų garsi operos so-
listė, tarptautinių konkursų laureatė 
Judita Leitaitė puošiasi Raisos sukur-
tomis koncertinėmis suknelėmis. Į 
savo draugės parodos atidarymą 
Judita taip pat atvyko dėvėdama 
puošnų Raisos sukurtą koncertinį 
kostiumėlį. Dainininkė pradžiugino 

Iš kairės: Judita Leitaitė, Raisa Valiukevič ir Asta Paukštienė

2013 metai trims Trakų rajono 
bendrojo lavinimo mokykloms – 
Lentvario Motiejaus Šimelionio 
gimnazijai, Rūdiškių gimnazijai bei 
Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinei 
mokyklai liks atminty kaip projekto 
„Kuriame respubliką“ vykdymo 
metai. Iniciatyvinės šių mokyklų 
mokinių ir mokytojų grupės ieškojo 
idėjų, analizavo jas, kūrė respublikas 
savose ugdymo įstaigose.

Šio projekto iniciatorius – Pilieti-
nės visuomenės institutas. Projekto 
partneriai: Ateitininkų federacija, 
Lietuvos Švietimo centrų darbuotojų 
asociacija, Pilietiškumo, demokrati-
jos ir teisės programų centras, viešoji 
įstaiga „Darom“, Lietuvos gimnazijų 
asociacija, Lietuvos pagrindinių mo-
kyklų asociacija, Lietuvos kolegijų 
direktorių konferencija, Lietuvos 
moksleivių sąjunga, Istorijos mo-
kytojų asociacija, asociacija „Litu-
anistų sambūris“, Lietuvos vietos 
bendruomenių organizacijų sąjunga, 
Nacionalinė jaunimo reikalų koor-
dinatorių asociacija, Transparency 
International Lietuvos skyrius, Vil-
niaus bendruomenių asociacija bei 
savivaldybių jaunimo organizacijų 
„Apskritieji stalai“. Projektas finan-
siškai remiamas Europos Sąjungos 
socialinio fondo bei Lietuvos Res-
publikos biudžeto lėšomis. 

Šio projekto siekis – sutelkti 
mokyklų bei vietos bendruomenėse 
slypintį pilietinį potencialą ir nu-
kreipti jį demokratinės respublikos 
kūrimui. Jo metu mokyklos ir vietos 
bendruomenės buvo mokomos veikti 

kaip mažosios respublikos – kaip 
savarankiškos, demokratiškai ben-
drus reikalus tvarkančios laisvų ir 
atsakingų žmonių bendrijos. Projekte 
dalyvavo 120 mokyklų bendruome-
nių iš visos Lietuvos. Mūsų rajono 
dalyvėms vadovavo ir Trakų rajonui 
atstovavo Trakų švietimo pagal-
bos tarnybos metodininkė Danutė 

Trakų rajonui atstovavusi projekto „Kuriame respubliką“ moki-
nių ir mokytojų grupė

Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazjos iniciatyvinė pro-
jekto grupė. Iš kairės: Giedrė Širinskienė, Tomas Misiukas, 
Justina Vaitkūnskytė, Greta Batarlaitė, Rasa Blijūtė

Vizmanaitė, visus metus sėkmingai 
teikusi informaciją, rengusi dalyvių 
susitikimus, vienijusi visas tris ku-
riamas respublikas.

Lentvario Motiejaus Šimelionio 
gimnazija vykdė projektą „Kartų ben-
dravimas: tu ir aš – mano mokykla“. 
Projektuko vykdymą inicijavo gim-
nazijos Mokinių taryba. Gimnazijos 

direktorius Jonas Kietavičius, siekda-
mas pilietinio ugdymo aktyvinimo 
gimnazijoje bei pritardamas jau-
nimo iniciatyvai, pritarė projekto 
vykdymui bei skatino bendruome-
nę dalyvauti projekto veiklose. Ši 
tema buvo pasirinkta neatsitiktinai. 
Jau ne vienerius metus gimnazijos 

Nukelta á 3 p.

„Laisvalaikio akademija“ 

Nukelta á 3 p.

Daug jaunimo po pamokų 
ar studijų leidžia laiką gatvėse, 
bromose arba prie televizoriaus 
ekrano ir kompiuterio. Tačiau šie-
met Lentvario jaunimėlis dalyvavo 
projekto „Laisvalaikio akademija“ 
menų laboratorijose. Pagrindiniu 
projekto „Laisvalaikio akademija“ 
atsiradimo postūmiu yra nepakan-
kamas miesto jaunimo užimtumas, 
pasyvus laisvalaikio praleidimo 
būdas. Projekto dalyviai buvo 
kviečiami atrasti pasaulį, kuriame 
yra kur kas daugiau įdomių užsi-
ėmimų. „Laisvalaikio akademija“ 

siūlė aktyvų laisvalaikį, kurio metu 
jauni žmonės įgytų naujų gebėjimų 
bei juos tobulintų, bendrautų su 
įdomiais žmonėmis.

Laisvalaikio akademijos užsi-
ėmimai vyko Lentvario parapijos 
namuose, juose dalyvavo 12-17 
metų amžiaus 43 dalyviai, kurie 
susipažino su teatrinio bei šiuolai-
kinio šokio menais. Jie bendravo 
su puikiais laboratorijų vadovais, 
savo srities profesionalais. Šiuo-
laikinio šokio laboratorijos vadove 
Jekaterina Daineko – choreografė, 

Afrikietiškų būgnelių dirbtuvės

NKL kovos grįžta į Trakus! 
Šeštadienį 16 val. „Trakų“ 
krepšinio klubo sirgaliai 

labai laukiami rungtynėse 
su Šilute. Padėkite pratęsti 

pergalingą žygį!

Lentvario seniūnijoje bus 
aptarti daugiabučių namų 

priežiūros klausimai
2013 metų lapkričio 13 dieną (tre-

čiadienį) 17.30 val. Lentvario seniūnijos 
salėje vyks miesto gyventojų susiti-
kimas su Trakų rajono savivaldybės 
administracijos specialistais, Trakų ra-
jono savivaldybės įmonių (UAB „Trakų 
vandenys“, UAB Trakų šilumos tinklai, 
UAB „Trakų paslaugos“) vadovais, 
sveikatos priežiūros, priešgaisrinės 
saugos specialistais.

Susitikimo metu bus aptarti ak-
tualūs daugiabučių namų priežiūros, 
administravimo klausimai ir jų spren-
dimo būdai. Kviečiame Lentvario 
gyventojus aktyviai dalyvauti.

Lentvario seniūnija

Kviečiame dalyvauti konkurse
„2013 metų kraštietis“

Penktus metus LR Seimo narės 
Dangutės Mikutienės iniciatyva orga-
nizuojamas konkursas, skirtas Trakų 
krašto istoriniams įvykiams paminėti. 
Šiais metais mūsų rajone švenčiama 
daug istorinių Jubiliejų, todėl šis, penk-
tasis – Jubiliejinis konkursas yra skirtas 
būtent jiems paminėti. Tai yra puiki 
proga prisiminti savo krašto praeitį, 
iškilius žmones ir įvykius.

Džiaugiamės, kad šiuo konkursu 
domisi ir suaugusieji, ir moksleiviai.  

Tradicinio konkurso nugalėtojai bus 
apdovanoti rėmėjų ir organizatorių pri-
zais finalinio renginio metu 2014 metų 
sausio 6 dieną.  

Konkursas vyks keliais etapais.
Pirmojo etapo metu atsakant į pa-

teiktus klausimus galima naudotis visais 
informacijos šaltiniais. 

Klausimyną nuo š.m. lapkričio 
mėn. 8 d. iki lapkričio 28 d. rasite Trakų 
rajono savivaldybės viešojoje biblioteko-
je bei jos filialuose. Taip pat klausimyną 
rasite tinklalapiuose: www.traku-zeme.
lt; www.voruta.lt; www.klevualeja.lt; 
www.trakietis.lt; www.galve.lt; www.
trakubiblioteka.lt

Klausimus su atsakymais iki š. m. 
lapkričio mėn. 28 d. įmeskite į specialiai 
šiam konkursui skirtas dėžutes, kurias 
rasite Trakų rajono savivaldybės viešo-
joje bibliotekoje (Vytauto g. 69, Trakai) ir 
jos filialuose, Trakų rajono gimnazijose, 
vidurinėse ir pagrindinėse mokyklose. 
Anketas galima siųsti paštu: Vytauto g. 
19, Trakai, LR Seimo narei D. Mikutienei 
arba el. p.: dangute@vti.lt  

20 konkurso dalyvių, teisingiausiai 
atsakiusių į pirmojo etapo klausimus, 
bus pakviesti į antrąjį etapą, kuris vyks 
š. m. gruodžio 7 dieną Trakų rajono 
savivaldybės viešoje bibliotekoje.

Antrojo etapo metu per nustatytą 
laiką reikės atsakyti į naujus testo klausi-
mus, nesinaudojant jokiais informacijos 
šaltiniais.

Kviečiame visus aktyviai dalyvauti 
konkurse ir linkime Jums sėkmės!

Organizatoriai
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* Puslapį parengė Jonas Počepavičius

Našlaitės vėliavos
Lietuvos Konstitucijos dieną mieste įstatymo vardu iškabintų vėliavų 

nepamatėme. Antai dvi nuotraukos, kurių vieniša parodo, kad daugia-
butininkai pagrindinio įstatymo neskaitė, bet parduotuvė „Maxima“ tai 
padarė. Tai kas Konstitucijos prembolėje pasakyta..? Mūsų valstybė yra 
lietuvių tautos nuosavybė... Tautinė vėliava mažiausiųjų lentvariečių 
likimo sargyboje viešai budėjo ir lopšėlyje-darželyje „Svajonėlė“.

Turime ir neturime
Lentvario kronika

Kilimų fabri-
ko rajone – pigių 
drabužių parduo-
tuvę, maisto par-
duotuvę „Iki – mes 
mylime maistą“, 
seniūniją, kuri mus 
valdo, Klevų alėją, 
kur išgirsi vienu 
metu bent 10 kro-
nikų, o ten tąsyk 
bėgiojantį „laisvą“ 
ir draugišką vilk-
šunį, geležinkelio 
pervažą, kuri, sako, 
greitai nekandžios 
vairuotojų laiko, 
nes, kontroliuojant 
Trakų savivaldybės 
tarybai, bendrovė 
„ K e l p r o j e k t a s “ 
pristatė studiją, 
kaip toji pervaža 
gali netekti savo 
neigiamos galios, 
net devynaukštį, o 
neturime padorios 
karčiamos, versli-
ninkai! Blogai.

Birželio 
senatvė

Lentvario seneliai panašūs į šį bir-
želį. Tik anie nepakartos savo ristos jau-
nystos, bet dar iškvies pabalnotą žirgą 
vaduotų Vilniaus, o šis žilas birželis savo 
šaknimis, padėjus motulei saulei, žaliai 
vykdys kitų metų balandžio mėnesį. 
Pavydu gerokai padėvėtu krauju!

Būsimas didvyriškumas
Sunki dalia lau-

kia Trakų rajono 
mokesčių inspekci-
jos, paturavoti 2010 
12 02 Seimo įsta-
tymą: „O... o... o... 
iš kokių santaupų 
pasistatei pilaitę, sa-
kykime, lentvarieti, 
ir kvėpuoji lyg britų 
lordas, nebodamas 
ubagėlių teisybės?“

Lentvaris, 2013 m. spalis
„L. K.“ žaibo komentaras: „Gerai 

įsiklausykime į pavadinimą Balta-rusija. 
Esame netolimi baltarusių istoriniai 
pusbroliai. Ir priešingai. Tai kodėl mieste 
lietuviai ir baltarusiai neturi jokio dva-

sinio ryšio? „L. K.“ asmeniškai mano, 
kad šiandien Lietuvos puolimo visiškai 
nebūtų (ji taptų ir nemaža žemėlapyje, 
dabar širdies formos), jei Vytautas Didy-
sis Lietuvos Didžioje Kunigaikštystėje 

būtų įvedęs valstybinę lietuvių kalbą, 
pradžiai tarp katalikiškų bažnyčių greitų 
statybų įkūręs ir nacionalinę Akademiją, 
o vėliau bent pradines mokyklas. Jei gal-
vojate, suraskite ir kitų priežasčių.“

Tautiška giesmė pagal Pranciškų Seibutonį
„Iki žemės žmogus lenkias/ Prie-

šais stovi ponas/ Jis – lietuvis – nūnai 
lenkas?/ Ponas nevidonas/ Lenkų 
dainą garsiai traukia/ Geria midų 
„macną“/ Tai „psia krew“ – grės-
mingai šaukia/ Tai „cholera jasna“/ 
Kunigaikščiai ir bajorai/ Su lenkais 
suėjo/ Ta kalba šnekėt nenori/ Kaip 

tėvai kalbėjo/ Lenkomanija klestėjo/ 
Kelius gilyn skynė/ Sulenkėjo-nu-
tautėjo/ Lietuva Tėvynė/ Dievą, 
būdą ir liežuvį/ Lenkas mums įgrū-
do/ Pavardes, vardus lietuvių/ Jie 
savaip susuko/ Žvirblius pavertė 
vrublevskiais/ Lenkiška maniera/ 
Karvelius, o golumbevskiais/ Jau 

Giedroici ne Giedraičiai/ Troki ir 
Panary/ Savaip krikštijo ponaičiai/ 
Ir miestelį, dvarą/ Sulenkėjęs žmoge-
liukas/ Sūnus išsigimęs/ Jis tarytum 
mameliukas/ Įsūnis Tėvynės/ Likęs 
vienišas valstietis/ Kalbą mūsų 
gynė/ Mums išsaugojo kaimietis/ 
būdą ir Tėvynę...“

2013 11 01 pėsčias fotoreidas link Račkūnų
Malonu buvo paveizėti į reno-

vuotą Bažnyčios gatvę. Dėkavo-
jame Trakų rajono savivaldybės 
valdančiai koalicijai! Pakeliui ne-
maloniai pastebėjome lauko pikt-
žoles, tarytumei tylų pasityčiojimą 
iš mūsiškio pasiryžimo atsiminti ir 
gerbti Lentvario Išėjusius. Račkūnų 
Ramybės Respublikoje išvydome 
daug žmonių, kurie vienu metu 

reiškė pagarbą ir visiems Šven-
tiesiems, ir savo giminių vėlėms, 
kurios laikinai sugrįš (tuomet 
tiksėjo lapkričio 1 d.) į Lentvarį, 
gimtą žemę lapkričio 2 dieną mus 
švelniai pabarti dėl dvasinio ap-
sileidimo! Prie mylimos žmonos 
kapo regėjome Lietuvos partizaną 
Kostą Žukauską, bet prie tremtinių 
kapų girdėjome bažnyčios proce-

sijos lenkiškąją giesmę. Prie vyro 
kapo pastebėjome tremtinę Moniką 
Rumčikienę, Račkūnų beržų alėja 
einantį tremtinį Viktorą Rainį ir 
galop fiksavome šiukšlių kontei-
nerius šalia 1929 metais Jurevičių 
pastatytos Račkūnų koplyčios. 
Prašome atsirinkti nuotraukas 
savarankiškai, nes esate užkietėję 
lentvariečiai!

Šuns žvilgsnis
Jis – profesionalus valkata. 

Mažas. Taikingas. Bet nemėgsta 
viešumos. Pastebėsite tai?

Kronikos desertas:“(...) 
tai sėdžiu tanko priešaky/ Ir vado 
giesmę traukelioju/ Ei, vilke/ Kaip ten 
ar loky/ Suimk tai moteriai už kojų/ 
Kvailybės rytą po stalu/ Išdribo-makt-
eksperimentas/ Ore degtinė upeliu/ 
Tekėjo/ Jausminis momentas?/ Ir prie-
šai vėl nesą draugais/ Degtinė baigė 
savo mostą/ Poakyse kapt-kapt taukai/ 
Rubliu tėvynę velnias glosto(...)“

Kolektyviniai 
sodai

Jie buvo sovietų sugalvoti 
tam, kad nuleisti garą didžiam 
privat-jausmui... ir įkurti savotišką 
laisvų dienų vergovę. Iki šiolei to 
nesuvokiate?
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mokytojai ir mokiniai bendrauja 
ir bendradarbiauja su buvusiais 
mokyklos mokytojais. Pasidomėjus 
paaiškėjo, kad trečdalis gimnazijos 
mokytojų įvairiu laiku patys yra baigę 
šią ugdymo įstaigą, dažnai dar tuome-
tinę vidurinę mokyklą. Gimnazija vie-
nija visų kartų Lentvario mokytojus, 
sutelkia įvairias gyventojų kartas. Juk 
dabartinėje gimnazijoje besimokančių 
mokinių tėvai dažnai taip pat yra baigę 
šią mokyklą, jų vaikus moko tie patys 
mokytojai. Vyresnio amžiaus žmo-
nės, kažkada leidę čia mokytis savo 
vaikus, dabar lūkuriuoja iš tos pačios 
mokyklos grįžtančių vaikaičių. Taip 
sukasi kartų ratas. Ratas, sukuriantis 
savotišką respubliką. Kalbėdami apie 
mokyklinius metus, bendrą kalbą ran-
da įvairių kartų atstovai, nes daugybė 
sąsajų suartina ir leidžia pajusti laiko 
tėkmę bei nenutrūkstamą pokyčių 
gimimą. Bendravimas su kitomis 
kartomis leidžia žmogui pamatyti 
savo istoriją visą – tokią, kokia ji yra 
gyva, kokia yra iš tikrųjų. Pažindami 
praeitį, matome visumą – kas svarbu, 
kokios vertybės išaugino tai, ką dabar 
turime. Gyvenimas šalia vyresnės 
kartos suteikia unikalią galimybę 
praplėsti socialinius, emocinius ryšius, 
pažinti ir suprasti, iš kur atėjome ir 
kur einame.

Projektuko sprendžiama proble-
ma – kartų bendravimas, tarpusavio 
supratimas, sąsajos tarp praeities, 
dabarties ir ateities. Daug šurmulio 
ir įspūdžių sukėlė baigiamasis rengi-
nys – fotografijų paroda, sudominusi ir 
įvairių kartų mokytojus, ir mokinius.

Senųjų Trakų Kęstučio pagrin-
dinės mokyklos bendruomenė kūrė 
respubliką pasitelkusi bendravimą 
ir bendradarbiavimą neformaliose 

parodos lankytojus atlikdama keletą 
gražių muzikinių kūrinių.

Raisa pristatė savo darbų paro-
dą, mielai atsakė į visus klausimus. 
Tapyti pradėjo prieš šešis metus. 
Kaip nepamirštamas atradimas 
Raisai buvo pažintis su lentvariete 
dailininke Ana Kudriašova, kuri 
supažindino ją su aliejine tapyba, pa-
sidalino tapymo, gruntavimo, dažų 
paruošimo įgūdžiais ir ypatybėmis. 
Raisa suprato: „Jeigu žmoguje yra 
kūrybos daigas, tai jis anksčiau ar 
vėliau išsiskleis. Tačiau tam reikia 
pasiryžimo, atkaklumo ir pasišven-
tusio darbo“.

Nemaža dalis jos paveikslų nu-
tapyta floristine tematika. Tai sodo ir 
lauko gėlės, natiurmortai: „Pražydo 
žibuoklės“, „Septyniolika rožių“, 
„Gėlių fiesta“, „Violetinė rapsodi-
ja“, „Rudens gėlės“. Kaip sako pati 
parodos autorė, gėlių pasaulis – ste-
buklingas pasaulis, įtraukiantis į save 
gausybę spalvų, formų ir derinių. 

Gėlių pasaulyje galima įžvelgti įvairių 
nuotaikų ir prasmių. 

Nesunku pastebėti, kad meni-
ninkės paveiksluose beveik vien 
gamtos vaizdai. Ji yra sukūrusi 
keletą nuostabių peizažų: „Vėlyvas 
ruduo“, „Krioklys – karalius“, „Tyli 
naktis“, „Miško pasaka“ ir kt. Jos dar-
buose matyti ir išgyventi daiktai bei 
vietovės, teptuku išreikštos emocijos, 
sapnai, prisiminimai, nuotaikos bei 
baimės. Autorė bando parodyti mums, 
kokia graži yra žemė, jos gamta ir paža-
dinti mumyse geresnius jausmus.

Raisa visada svajojo, kad jos pir-
moji autorinė paroda vyktų gimtaja-
me Lentvaryje ir jos svajonė išsipildė. 
Lentvario biblioteka laukia parodos 
lankytojų iki gruodžio 1 dienos. 

Kristina Mečkovska,
Trakų rajono savivaldybės 

viešosios bibliotekos
Lentvario filialo vedėja 

R. Minkevičienės nuotr.

Gėlėmis pražydusi biblioteka
Atkelta iš 1 p.

aplinkose. Mokyklos projektukui 
vadovavo šios mokyklos mokytoja 
Laura Stankaitienė. Pagal galimybes 
ir bendruomenės pomėgius buvo 
rengiami teminiai vakarai, daug 
dėmesio buvo skiriama Velykinėms 
tradicijoms, drauge sportuojama, 
mokomasi naujų darbelių atlikimo 
bei maisto gaminimo technologijų. 
Kaip baigiamasis projektuko akcen-
tas buvo kuriamas Bendruomenės 
bendrystės simbolis, kuris dar ilgai 
simbolizuos bendruomenės vienybę 
mokyklos kieme.

Rūdiškių gimnazija, dalyvavusi 
projekte „Kuriame respubliką“, pasi-
naudojusi suteiktomis galimybėmis, 
nusprendė sukurti mokinių klubą. 
Projekto eigoje kilo daug minčių 
dėl pasirenkamos srities – kinas po 
atviru dangumi, rampos įrengimas 
miestelyje. Po ilgų diskusijų buvo 
suprasta, kad reikia institucijos, kuri 
padėtų vykdyti įvairias mokiniams 
aktualias veiklas gimnazijoje. Į 
projekto veiklą pirmieji įsitraukė ir 
iniciatyvinę grupę subūrė mokyklos 
pavaduotojas Leonard Tunevič, 
gimnazijos mokytoja Elena Červiak 
ir gimnazistai Laura Virpšaitė, Gre-
ta Vaisėtaitė, Solveiga Krivickaitė, 
Kristina Markevičiūtė ir Silvestras 
Mečkovskis. Vėliau prisijungė dar 
daugiau bendraminčių. Projekto 
pabaigoje aktyvistų grupė jungė 
daugiau nei penkiasdešimt žmonių. 
Tikimasi, kad pasibaigus projektu-
kui šie bendraminčiai toliau tęs savo 
veiklas ir kurs respubliką gimnazijoje.

Spalio 19 d. projekto „Kuriame 
respubliką“ organizatoriai Kauno 
Vytauto Didžiojo universitete suren-
gė baigiamąją konferenciją. Renginio 
metu buvo apžvelgtos metų veiklos, 

„Kuriame respubliką“ trijose rajono mokyklose
Atkelta iš 1 p.

Tautinė mažuma ar tautinė bendrija?
Partija, pasivadinusi Lietuvos 

lenkų rinkimų akcija (LLRA) (lenk. 
Akcja Wyborcza Polaków na Litwie, 
AWPL) – Lietuvos politinė partija 
skelbiasi atstovaujanti tautinių 
mažumų interesams, todėl preten-
zingai kišasi į LR Tautinių mažumų 
įstatymo pakeitimą. Tokią gali-
mybę ji mato dėl įstatymo leidėjo 
klaidingai traktuojamų sąvokų. 

Paskelbtame Lietuvos Respubli-
kos tautinių mažumų įstatymo pakei-
timo įstatymo projekte (Žin., 1989, Nr. 
34-485; 1991, Nr. 4-117) vartojamos 
sąvokos:

1. Tautinė (etninė) mažuma – 
grupė asmenų, gyvenančių Lietu-
vos Respublikoje bei laisva valia 
pasirinkusių priklausomybę ne 
lietuvių, o kitai tautai ar kuriai nors 
etninei grupei.

2. Asmuo, priklausantis tautinei 
(etninei) mažumai – asmuo, laisva 
valia pasirinkęs priklausomybę 

kuriai nors tautinei mažumai ar 
etninei grupei ir siekiantis išsaugoti 
savo tautos ar etninės grupės kul-
tūrą – kalbą, tradicijas, papročius, 
tautinę ar etninę savimonę.

Iš tikrųjų tautinė mažuma 
valstybėje yra tautinė-etninė 
grupė, kuri neturi pasaulyje savo 
tautinės valstybės (Lietuvoje – ka-
raimai, totoriai, romai ir kt.), o 
tautinė bendrija valstybėje yra 
tautinė-etninė grupė, kuri už 
valstybės ribų turi savo tautinę 
valstybę (Lietuvoje – rusai, lenkai, 
žydai, vokiečiai, ukrainiečiai ir kt.). 
Todėl pastarosioms tautybėms 
taikytini Tautinių bendrijų įstatai, o 
ne Tautinių mažumų įstatymas. 

Asmens priklausomybę tauti-
nei bendrijai ar tautinei mažumai 
apsprendžia tautinės mažumos ar 
tautinės bendrijos apibrėžimas.

Civilizuotas pasaulis, vertin-
damas tautines mažumas bei 

saugodamas kaip tautinės kultūros 
reliktą nuo išnykimo, joms taiko 
tautinių mažumų įstatymus. Tau-
tinėms bendrijoms toks įstatymas 
netaikomas, jų kultūrinio paveldo 
(pav. kalbos) išnykimui joks pa-
vojus negresia, nes yra to paveldo 
saugotojos – tautinės valstybės 
už tos valstybės, kurioje gyvena 
bendrija, ribų.

Tiek tautinių mažumų, tiek 
tautinių bendrijų nariai, jei jie yra 
Lietuvos piliečiai, yra lietuviai, 
lietuvių pilietinės tautos atstovai, 
nors ir yra kitokios kilmės.

Lietuvos lenkų pretenzijos sau 
taikyti Tautinių mažumų įstatymą 
ir tuo pelnyti išskirtines privilegijas 
yra absurdiškas nesusipratimas. Tai 
turėtų suvokti ir įsisąmoninti įstaty-
mų leidėjai ir įstatymų vykdytojai.

Algimantas Zobulas
Vilnius, 2013-10-31

PR

Nauji, pigesni planai „Tele2“ 
ir „Pildyk“ vartotojams

Europos komisija nese-
niai oficialiai patvirtino, kad 
mobilusis ryšys Lietuvoje yra 
pigiausias tarp visų ES šalių. 
O Lietuvoje dauguma žmonių 
teigia, kad pigiausią mobilųjį 
ryšį siūlo „Tele2“ ir „Pildyk“. 
Ar kainos mažės ir toliau?

„Taip!”, – patvirtina 
Tomas Burovas, „Tele2“ 
rinkodaros vadovas. „Mes 
buvome, esame ir būsime 
kainos lyderis, todėl kainas 
mažinam visą laiką. Svariai 
sutaupyti padės nauji, ką tik 
pristatyti mokėjimo planai 
„Pildyk“ ir „Tele2” paslau-
gų vartotojams“, – sakė jis. 

Visos reikalingos paslaugos – 
viename plane

Naujas „Tele2“ mokėjimo planas 
suteiks visas vartotojams reikalingas 
mobiliojo ryšio paslaugas.

Klientai už 15 Lt per mėnesį gaus 
net 300 minučių pokalbiams ir 5000 
SMS į visus Lietuvos tinklus. Be to, 
bus galima į valias naudotis mobiliuoju 
internetu, nes už tą patį mokestį duo-
damas ir 1 GB duomenų naršymui.

Naują planą galima užsisakyti bet 
kuriame „Tele2“ salone visoje Lietu-
voje. Tai galima padaryti sudarius 
neterminuotą sutartį. 15 Lt mėnesio 
mokestis galios dvylika mėnesių.

Esami klientai savo turimą planą 
gali pasikeisti pagal sutartyje aprašy-
tas plano keitimo sąlygas. Jas galima 
susižinoti ir „Tele2“ salonuose ar 
nemokamu telefonu 117.

Pasirinkus sudaryti 24 mėn. termi-
nuotą sutartį, kartu su planu galima 
už ypatingą kainą pasiimti ir išmanųjį 
telefoną. 

Už gerą kainą siūlomi du aukštos 
klasės išmanieji telefonai – „Samsung 
Galaxy S2 Plius“ su pradine 219 Lt 
įmoka ir 25 Lt mėnesio įmoka arba 
„LG L7II su pradine 99 Lt įmoka ir 
20 Lt mėnesio įmoka. 

Pasirinkus sudaryti 24 mėn. terminuotą sutartį, 
kartu su nauju „Tele2“ mokėjimo planu galima už 
ypatingą kainą pasiimti ir išmanųjį telefoną – 
„Samsung Galaxy S2 Plius“ arba „LG L7II“

„Pildyk“ atpigino planą „Visiems“

Atpigintas planas „Visiems“ „Pil-
dyk“ vartotojams dabar tekainuos vos 
4,5 Lt per mėnesį.

Už juos suteikiama 170 min. 
pokalbių ir net 10000 nemokamų 
SMS į visus Lietuvos tinklus (į „Bitė 
Lietuva“ tinklą – ne daugiau kaip 100 
nemokamų SMS žinučių per dieną). 

Planą „Visiems“ galima užsisaky-
ti nusiuntus SMS su tekstu VISIEMS 
numeriu 1556. Paslaugų užsakymo 
žinutės kaina – 0,15 Lt. Planas galios 
30 dienų nuo užsakymo pradžios.

Apklausos rodo, kas pigiausia

Didžioji dalis Lietuvos gyventojų 
nurodo, kad pigiausias operatorius 
šalyje yra „Tele2“. Taip mano 57,5 
proc. 2013 m. rugsėjo mėn. atliktos 
„RAIT“ apklausos dalyvių. 

Pigiausia išankstinio mokėjimo 
mobiliojo ryšio paslauga šalyje 
laikoma „Pildyk“. Taip nurodė dau-
guma – 44,3 proc. minėtos apklausos 
dalyvių.

Užs. Nr. 279

analizuoti pasiekimai, pristatyta 
filmuota medžiaga iš įvairių Lietu-
vos mokyklų. 25 geriausiai pavykę 
projektai bei jų idėjos buvo plačiau 
pristatytos visiems dalyviams. Trakų 
rajonui atstovavo Lentvario Motie-
jaus Šimelionio gimnazija, kurios 
projektas „Kartų bendravimas: tu 
ir aš – mano mokykla“ pateko tarp 
geriausiųjų. Iniciatyvinė projekto 
kūrimo grupė – gimnazistai Greta 
Batarlaitė, Justina Vaitkūnskytė, 
Tomas Misiukas, mokytoja Rasa 
Bliujūtė, direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui Giedrė Širinskienė projek-
to idėją pristatė projektukų mugėje 
Kauno Vytauto Didžiojo universitete 
susirinkusiems visiems 120 Lietuvos 
mokyklų dalyviams. Vykdant pro-
jektuko veiklas dalyvavo gimnazijos 
bendruomenė, pensininkų bendrija 
„Bočiai“, jaunimo centro nariai, 
miesto bendruomenė. Vykdydami 
šį projektą supratome, kad tinkamai 
pasirinkome problemą, kuri yra aktu-
ali ne vien iniciatyvinei grupei ar tik 
mūsų gimnazijai. Kartų bendravimas 
ir bendradarbiavimas padeda ne tik 
perduoti patirtį, bet ir geriau pažinti 
vieniems kitus, suprasti laiko tėkmę, 
kaitą ir pastovumo svarbą. Projekto 
veiklos ugdo pagarbą vyresniam 
žmogui, toleranciją, vienas kito su-
pratimą, tai taip pat gyvosios istorijos 
pažinimas bei pagarba jai. Projektas 
tapo vienu iš pilietinio ugdymo ini-
ciatyvų gimnazijoje. Belieka tikėtis, 
kad graži pilietinė idėja ras atgarsį ir 
kitose mokyklų bendruomenėse. 

Giedrė Širinskienė,
Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos

direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
D. Vizmanaitės nuotr.

aktorė-šokėja, šiuolaikinio šokio 
laboratorijos „Baltas vėjas“ vadovė. 
Dirba Lietuvoje, Jekaterinburge 
bei kitur. Sukūrė daugelio pasta-
tymų choreografiją. Nuo 2011 m. 
Jekaterina dirba šiuolaikinio šokio 
mokytoja (moko šiuolaikinio šo-
kio technikos ir improvizacijos) 
Nacionalinėje M. K. Čiurlionio 
menų mokykloje. Teatrinio meno 
laboratorijai vadovavo Mantas 
Cegelskas – aktorius, vaidinantis 
Nacionalinio Kauno dramos teatro 
spektakliuose, Lietuvos filmuose, 
savo patirtimi dalinasi seminaruo-
se, nuo 2013 m. yra Trakų kultūros 
rūmų režisierius, renginių organi-
zatorius bei vedėjas. Laboratorijų 
vadovai nuoširdžiai dalinosi savo 
žiniomis, patirtimi, gyvenimiška 
išmintimi. Jauni dalyviai džiau-
gėsi susitikimasis su Jekaterina ir 

„Laisvalaikio akademija“ 
Mantu, kurių metu vyko betarpiški 
pokalbiai, gebėjimų tobulinimas 
bei dalinimasis ne tik žiniomis, 
bet ir gera, pozityvia nuotaika, 
vyraujančia Laisvalaikio akade-
mijos metu.

Baigiamajame projekto rengi-
nyje „Laisvalaikis kitaip – gatvės 
ritmu“ akademijos dalyviai gavo 
pažymėjimus apie dalyvavimą 
menų laboratorijose. Taip pat 
šventėje koncertavo daug jaunimo, 
kuris leidžia laisvalaikį kitaip – tu-
riningai, aktyviai, įdomiai. Jaunieji 
lentvariečiai pamatė Vilniaus šiuo-
laikinio šokio grupę „Legenda“, 
Trakų šokių grupę „YZY“, Lentva-
rio globos namų šokių grupę „Ka-
lifornija“ bei grupę „M2“, klausėsi 
Vytauto Glinevičiaus, Karolinos 
Dausinaitės, Eugenijos Snitkovos 
ir Stylianos atliekamų dainų, Ar-

tūro Youngster repavimo bei kitų 
atlikėjų. Kūrybinėse dirbtuvėse 
jaunimas mokėsi mušti afrikietiš-
kais būgneliais, vandens piešimo, 
šoko afrikietiškus šokius. Šventę 
užbaigė puiki jauna grupė „Alive 
Way“, kuri visus sužavėjo savo 
profesionaliu grojimu bei vokalu.

Projekto rengėjai – Trakų r. 
kultūros rūmų Lentvario padalinys, 
Lentvario miesto bendruomenė 
nuoširdžiai dėkoja už paramą Tra-
kų rajono savivaldybei, PC „Norfa“, 
už aktyvų bendradarbiavimą Svei-
katos mokymų centrui, Trakų r. jau-
nimo turizmo ir laisvalaikio centrui, 
Lentvario jaunimo centrui.

Viktorija Šamatovičienė,
Projekto „Laisvalaikio

 akademija“ vadovė
Autorės nuotr.

Atkelta iš 1 p.

Gaisrai
2013-11-01 Trakų r. sav. Lentvario 
sen. Valų k. atviroje teritorijoje 
degė šiukšlės, padangos. Gesino 
1 gaisrinis automobilis. Įvykis 
tiriamas.
2013-11-04 Trakų r. sav., Trakų 
sen. ties Anupriškių k., nuo 
važiuojamosios kelio dalies pa-
šalintas nuvirtęs medis.

 Trakų priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos inform.

•

•

 

Policijos savaitė 
2013 m. rugpjūčio 13–21 d. 

  2013-10-30 gautas pranešimas, 
kad Lentvaryje, Geležinkelio g. 
nestojo stabdomas automobilis 
Audi. Pasivijus jį automobilio 
vairuotojas, kuriam nustatytas 
3.69 prom. girtumas, vengdamas 
administracinės atsakomybės, 
bandė papirkti Vilniaus aps. 
VPK Trakų r. PK VPS PB patru-
lius, siūlydamas 600 Lt kyšį. 
   2013-11-02 Lentvaryje gyvenan-
tis vyriškis pranešė, kad 2013-10-
25 vykstant iš Vilniaus į Lentvarį 
viešajame transporte iš striukės 

•

•

 

Parengta pagal Trakų r. PK įvykių suvestinę

kišenės pavogtas jam priklausan-
tis mobiliojo ryšio telefonas LG-P 
700. Padaryta žala 700 Lt. 
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Lentvario miesto laikraštis

2013 m.

Nestandartinių baldų projekta-
vimas ir gamyba. Gera kokybė, 
patraukli kaina. 
Tel. 8 65� �5 �1�

Užs. Nr. 102

Vyr. redaktorius Juozas Vercinkevičius

Brangiai perkame įvairų 
mišką su žeme arba iškirs-
ti. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 61� 97 7��

Užs. Nr. 146

Nemokamai sutvarkome apleistą 
žemę. Iškertame krūmus ir išveža-
me. Turime galimybę kelmus su-
smulkinti specialia freza. Tel. 8 617 
21 600, www.miskoprojektai.lt

Užs. Nr. 173

Skelbimai, reklama

Parduodamas 10 a namų valdos 
sklypas Trakų rajone. Sklypas ribo-
jasi su pušynu. Kaina 35 000 Lt. 
Tel.: 8 600 87 513, 8 673 77 770

Užs. Nr. 185

Parduodu skaldytas malkas, kala-
des, rąstukus, atraižas, tvarkingai 
sukrautos. Tel. 8 672 51 171

Užs. Nr. 134

Parduodama dvivietė mažai nau-
dota baidarė. Kaina 900 Lt. 
Tel. 8 673 45 663

Užs. Nr. 794

Parduodu 2 naujus „Cross“ dvira-
čius. Tel. 8 659 17 771

Užs. Nr. 201

Užs. Nr. 4

Trakų baldaiTrakų baldai

Vytauto g. 4, Trakai
Tel. faks. 8 528 51 044

el. paštas: trakubaldai@gmail.com
Darbo laikas: 

I–V 9-–8 val., VI 9–15 val, 
VII nedirba

Brangieji,                                                                                 
Norime pasiūlyti dalį savo rūpesčių patikėti mums ir leisti organizuoti gedulingus 
pietus ar metines mūsų jaukioje kibininėje, esančioje MAXIMA patalpose, adresu:                                                                                       

Tiškevičiaus g. 22; Trakų Vokė 
(darbo laikas 9.00-24.00val.) 

Jūsų paslaugoms: laiko patikrinta virtuvės kokybė, šiltas                                                                                            
aptarnavimas ir prieinama kaina (1 asm.- 20.00 – 25.00 Lt).

Privati erdvė su atskiru įėjimu.                                                                                            
Telefonas pasiteirauti 8 659  39 549

Gera žinoti, kad esate visada laukiami!   
wwww.kibinas.lt     

Užs. Nr. 105

Ūkininkas išsinuomotų žemę dirb-
ti. Domina plotas nuo 5 ha. Trakų, 
Senųjų Trakų, Rūdiškių, Paluknio 
seniūnijose. Tel. 8 615 45 410

Užs. Nr. 203

Nestandartinių baldų gamyba. 
Tel. 8 621 01 462

Užs. Nr. 210

Užs. Nr. 7

Užs. Nr. 17

Brangiai perkame 
arklius ,  taip pat 
traumuotas karves, 
telyčias, bulius. At-
siskaitome iš karto. 
Teikiame gyvulių pervežimo pas-
laugas. Tel. 8 621 34 123

Užs. Nr. 215

Žemės ūkio bendrovė brangiai su-
perka žemės ūkio paskirties žemę. 
Žemė gali būti apleista. 
Tel. 8 600 87 513 

Užs. Nr. 223

Bendrovė brangiai perka miško 
paskirties žemę. Tel. 8 600 87 513

Užs. Nr. 224

Superka išvadas – žemės ir miško 
grąžinimo dokumentus.
Tel. 8 600 87 513

Užs. Nr. 225

Parduodamas 10 arų sklypas 
Vievyje su statybos leidimu. 
Kaina 25 000 Lt. Tel. 8 600 87 513

Užs. Nr. 226

Parduodama 3, 7 ha žemė. Žemės 
ūkio paskirties sklypas Onuškio 
seniūnijoje netoli Dusmenų. 300 
m. nuo pagrindinio kelio Alytus-
Vilnius. Yra tvenkinys. Su žeme 
ribojasi elektros linija. Padaryti 
geodeziniai matavimai. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 687 89 757

Užs. Nr. 231

Parduodamas tvarkingas 2 kam-
barių butas, Aukštadvario mstl., 
Technikumo g., bendras plotas 
42 kv. m., 1 aukštas, statybos metai 
1963. Kaina 45000,00 Lt. Išsamesnė 
informacija 8 620 57 490

Užs. Nr. 233

Parduodu vienuolikos metų karvę. 
Tel. 8 650 13 862

Užs. Nr. 237

Reikalingi staliai-staklininkai, stalių 
mokiniai. 8 698 85 948

Užs. Nr. 238

Klojame trinkeles, klinkerį ir akme-
nis savo medžiagomis ir užsakovo.  
Suteikiame 5 metų garantiją.
Tel. 8 685 55 539
www.trinkeliudelione.lt

Užs. Nr. 240

Superkame senus automobilius 
(gali buti daužti, po avarijos, 
surūdiję ar nevažiuojantys),
padedame sutvarkyti  doku-
mentus, atsiskaitome iš karto, 
pasiimame patys. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 607 97663

Užs.Nr. 244

Parduodamas 3-jų kambarių butas 
Jovariškių k. Butas 2-jų aukštų, 
atskiras kiemas, garažas. Domina 
keitimas į 3-4 kambarių butą Tra-
kuose. Tel.: 8 637 46 115, 
8 650 69 732.

Užs. Nr. 214

Perku mišką (jauną, seną, raistą, 
žemės ūkio paskirties žemę apau-
gusią mišku; gali būti neatidalinta 
iš bendraturčių; tinka įvairūs plo-
tai). Sutvarkau dokumentus. Moku 
grynaisiais. Tel. 8 644 55 355

Užs. Nr. 241

Parduodu malkas
• skaldytos, kaladėmis, rąs-
teliais
• kėbule tvarkingai sukrautos 
• gaminame nurodytais išma-
tavimais
• vežame įvairiais kiekiais
• pristatymas patogiu laiku
Tel. 860�8�8�8 

Užs. Nr. 251

Parduodu 9 mėnesių žalmargę 
telyčią. Tel. 8 611 21 319

Užs. Nr. 273

Parduodami 2 nauji alyviniai su 
termostatais „Riwa“ elektriniai 
radiatoriai. Kiekvienas 1,500 w ga-
lingumo. Kaina vieno radiatoriaus 
100 Lt. Tel. 8 673 45 663

Užs. Nr. 252

Trakų neįgaliųjų 
užimtumo centras 
parduoda išskirti-
nės kokybės grikių 
bei miško medų. 
Kaina – 20 Lt/kg.

Užs. Nr. 255

G. Pažereckienės svečių namai
Svečių namai Trakuose: nakvynė, 
apgyvendinimas, kambarių nuo-
ma. S. Mikulionio g. 7-1, 21118 
Trakai. Tel. (8 528) 52 644

Užs. Nr. 254

Užs. Nr. 17

Brangiai superkame 
juodųjų ir spalvotųjų 

metalų laužą. 
Galime išvežti, esant reikalui 
demontuojame, pjaustome. 

Kęstučio g. 1 M, Lentvaris. 

Tel. 8 66� 56 051

Siuvimo įmonei Vilniuje, esančiai 
Vilkpėdės rajone, reikalingos kvalifi-
kuotos siuvėjos (-ai) atlikti individu-
alius ir masinius užsakymus. Darbas 
viena pamaina. Išdirbus metus 
laiko, įmonė kompensuoja kelionės 
išlaidas. Tel. 8 685 65 501

Užs. Nr. 257

Parduodamas 94 kv. pasyvus na-
mas netoli Trakų. Kaina 255 000 Lt. 
Tel. 8 600 87 513 
www.trakustatyba.lt

Užs. Nr. 262

Skubiai parduodu 1k. (30,16 m²) 
butą Trakuose (Vienuolyno g.) su 
dalimi baldų. Butas tvarkingas, 
suremontuotas. Plastikiniai langai, 
naujai įstiklintas balkonas. 
Tel. 8 671 51 345

Užs. Nr. 264

Atliekame apdailos darbus. Gipso 
montavimas, dažymas, tapetavimas 
ir kitus darbus. Tel. 8 610 15 936

Užs. Nr. 220

Ūkininkas išsinuomotų žemės ūkio 
paskirties žemės sklypą (sklypus) 
nuo 2 ha ir daugiau Rūdiškių se-
niūnijoje. Tel. 8 641 04 962

Užs. Nr. 268

Užs.Nr. 272

Dėmesio!!!! Dėvėtų 
rūbų parduotuvė-
je „Mados kam-
pas“ Bažnyčios g. 
5, Lentvaryje JAU 
ŠĮ  PIRMADIENĮ 
50% NUOLAIDOS VISOMS PRE-
KĖMS!!!! PASKUBĖKITE!!!!

Užs. Nr. 274

Parduodamas didelis sodas Vosy-
liukuose, Trakų r. sav. (14.8 a., 50 kv. 
m., 3 sklypai, nuolatos gyvenantys 
kaimynai, trifazė elektra, vaizdinga 
vietovė, šalia miškas, Neries upė). 
„Exclusivus“, tel. 8 650 69 007

Užs. Nr. 234

101 kepyklėlei Lentvaryje reikalin-
ga kepėja. Turintiems patirtį pir-
menybė. Kreiptis tel. 8 655 25 628.

Užs. Nr. 271

Ūkininkas išsinuomotų žemės ūkio 
paskirties žemės sklypą (sklypus) nuo 
2 ha Trakų rajone. Tel. 8 614 93 416

Užs. Nr. 275

Parduodamas 2 ha. Žemės sklypas 
Trakų raj. su 150 m. ežero pakrante 
Strėvininkų km. Asfaltuotas priva-
žiavimas. Tel. 8 620 41 963

Užs. Nr. 276

Parduodamas 11 arų namų valdos 
žemės sklypas su patvirtintu deta-
liuoju planu. Lentvaryje, Pievų g. 25 
Kaina 45,000 Lt Tel. 8 620 41 963

Užs. Nr. 277

Parduodamas 3 k. butas Lentva-
ryje Vytauto g. 8, plotas 68 kv. m. 
2 aukštas iš 5, plastikiniai langai, 
įstiklintas balkonas, yra didelis 
rūsys. Tel. 8 620 41 963

Užs. Nr. 278

Gerbiamieji, 
Š. m. lapkričio 8-17 dienomis 

Trakų r. kultūros rūmuose bus 
eksponuojama paroda ,,Liudy-
kite Kristų“, skirta Popiežiaus 
Jono Pauliaus II apsilankymo 
Lietuvoje dvidešimtosioms meti-
nėms paminėti. Maloniai kviečiu 
Jus į parodos ,,Liudykite Kristų“, 
pristatymą, kuris vyks š. m. 
lapkričio 10 dieną, 11:30 val. 
Trakų r. kultūros rūmuose. 

Kviečiu aplankyti parodą, 
kuri pristato ne tik istorinių aki-
mirkų nuotraukas, bet ir mums, 
Lietuvos žmonėms, adresuotų 

Popiežiaus žodžių citatas, skatinančias prisiminti mums visiems 
ištartus žodžius: ,,Nebijokite! Plačiai atverkite duris Kristui! 

Pagarbiai
Jaroslav Narkevič,

 LR Seimo Pirmininko pavaduotojas

Trakų rajono kultūros rūmai
maloniai kviečia: 

į parodos „Liudykite Kristų“ atidarymą
Š.m. lapkričio 10 d. 11:30 val. Trakų rajono kultūros rūmuose.

12:00 val. į dainos ir šokio ansamblio „Suwalszczyzna“ iš Lenkijos
spektaklį „Užeigoje prie Suvalkų“

  XIX ir XX a. daugiakultūrinių Suvalkų pristatymas

Renginio metu eiles skaitys poetas Aleksander Śnieżko 
bei romansus atliks Wiktor Dulko.

Perkame, išpjauname ir išvežame 
senas obelis, vyšnias, slyvas. 
Tel. 8 699 74 608

Užs. Nr. 507

A. A  KVIETIMAS 
Jei turi problemų dėl alkoholio ir 

nori mesti gerti, ateik. Tik tu pats (pati) 
gali nuspręsti, ar nori turėti tai, ką mes 
turime. Mums buvo suteikta galimybė 
nemirti ir tapti blaiviais. 

Adresas: Bažnyčios g. 18, Lentvario 
klebonija, 2 aukšto salytė. Renkamės 
antradieniais 19 val. Tel. 8 607 60 356


