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Taryba dreifuoja

Kalėdų rytą rožė 
pražydo...

Laimingų Naujųjų metų!

Apie ką kalba Lentvario 
bažnyčios sienos

Kaip rašoma naujai išleistame 
parodos apie Lentvario bažnyčią 
ir jos dekorą kataloge, „Lentvario 
bažnyčią myli ir brangina para-
pijiečiai, bet už parapijos ribų 
ji beveik nežinoma. Bažnyčios 
istorinės ir meninės reikšmės dar 
nėra tinkamai įvertinę net specia-
listai – kultūros istorikai, architek-
tūros ir dailės tyrinėtojai. 

Jurgis Hopenas Lentvario bažnyčioje 
ant vargonų balkono parapeto 
1942 m. MNW

Kaupdamas liturgijoje nebe-
naudojamus bažnytinius reikme-
nis, Vilniaus arkivyskupijos Baž-
nytinio paveldo muziejus perėmė 
iš Lentvario parapijos vertingą 
liturginės tekstilės kolekciją, keletą 
metalo dirbinių ir dailės kūrinio 
statusą turinčius dokumentus – 
bažnyčios architektūros ir dekoro 
projektus. Tyrinėjant rinkinį, iškilo 
nauji faktai, leidžiantys išsamiau 
rekonstruoti Lentvario šventovės 
istoriją, suteikiantys papildomų 
žinių apie bažnyčios fundatoriaus 
grafo Vladislovo Tiškevičiaus 
(1865–1936) ir kitų Lentvario para-
pijiečių veiklą, Vilnijos bažnytinės 
dailės istoriją. Medžiagą išanaliza-
vo ir apibendrino dailės istorikės 
prof. dr. Giedrė Jankevičiūtė, dr. 
Dalia Vasiliūnienė ir muziejininkė 
Rita Pauliukevičiūtė. 

Ir eksponatai, ir jų atnešta 
informacija prašyte prašėsi pavie-
šinami dar ir dėl to, kad skatina 
mintimis stabtelėti ties kaskart 
atsinaujinančia lietuvių ir lenkų 
sugyvenimo Vilniaus krašte tema. 
Šiuo požiūriu įsidėmėtinos bažny-
čios dekoro atsiradimo aplinkybės: 
šventovės vidus buvo išpuoštas 
1942–1943 m. – per pačius Antrojo 
pasaulinio karo baisumus – lenkų 
kilmės menininkams ir parapijos 

Tikėkite stebuklais... Patys darykite nors nedidelius, bet 
tikrus stebuklus. Nuneškite lėkštę sriubos senyvai kaimynei 
ar Jūsų kieme besišlaistančiam benamiui. Priglauskite be-
namį luošą katiną, nes jam tai gyvybiškai svarbu. Nebūkite 
abejingi nukritusiam, kad ir girtuokliui, gal Jūs jį išgelbėsite 
nuo amžino miego. Išeikite į savo daugiabučio namo kiemą 
pakviesdami ir kaimyną, su kuriuo draugiškai išvalykite 
sniegą. Pradžiuginkite artimą dėmesiu, kai jis to visai nesi-
tiki. Tikėkite žmonių gerumu, nes tik taip pralaušite ledus 
Jus supančiam abejingumui. Pasidalinkite tuo, ką turite, 
su tais, kurie neturi. Daugiau duokite, nei reikalaukite. 
Daugiau vaikščiokite, nei važiuokite, tuomet vėjas išgainios 
Jūsų blogas mintis, o gaivus oras apgyvendins Jūsų galvose 
paprastus, bet genialius sprendimus. Savo pavyzdžiu už-
krėskite ir kitus geriems darbams. 

Šitie žodžiai daug kartų girdėti, bet ar daug kartų pada-
ryti? Žinoti ir daryti – du skirtingi veiksmai. 

Taigi darykite daugiau nei manote galį padaryti. Pradė-
kite naujus metus su šiais pasižadėjimais.

Siunčiame Jums savo širdžių šilumą...
Laikraščio kolektyvo vardu redaktorė Dana Zacharevičienė

Gerame  kelyje
Maironio 150 m. atminti
Lietuvis daug išsižadės:
Tautos, kalbos, net pavardės,
Bet mėgsta šiupinį jis tirštą;
Lyg būtų išgama tikru,–
Užgautas svetimų  garų,
Net savo tėviškę užmiršta.

Iš Maironio poemos
 „Mūsų vargai“

Tai gyvena laisvi ponai,
Nusipirkę po diplomą:
Seime sąskaita didės,
Su karietom važinės.

Valdo tinklą parduotuvių,
Į Egiptą – „ant tuoktuvių“,
Kiek ten Saulės, šilumos –
Nebereikia ir žmonos...

Vaikdaržius vis remontuoja,
O kiti juos renovuoja
Įstaigos tos  – pažiūrėk,
Vis privačios, nors tu rėk...

Kai valstybė fi nansuoja,
Tai tokios ir egzistuoja:
Iš vaikelių bus ugnis,
Švies gėrovės ateitis.

Bet sargai Temidės budi,
Nebandyki jų pajudint,
Tuojau kodeksus atvers
Ir baudom tave užvers.

O gal skųstis dar norėsi?
Tai tikiu, kad nesuspėsi:
Mokestis padvigubės,
Nuo jo niekas nepabėgs.

Kainos auga vis, didėja –
Krizė irgi nemažėja...
Nes bažnyčiai nuo rudens
Trūksta švęsto vėl vandens.

Tad dalint sukruto „brangų“,
Tą „gerumą“ iš padangių,
Kad padėt dievulis jų,
Gaut dotacijų naujų?

Dar yra  Valdovų rūmai,
Valdžiai teikiantys orumo.
Formalumus tik atliks,
Pinigėliai balai tiks.

Tyli jie ausis suglaudę,
Gėrisi – visi be glaudžių,
Šoka tango ir kitus
Nuogo tarpkojo šokius.

Ir vis aiškina, ir kviečia
Tik į ateitį piliečius;
Bet kol spindinti apšvies,
Mums visiems jau bus „kapec“.

Toks gyvenimas šios „laisvės“
(Bet kokiais keliais ji vaikšto?),
Signatarai „dideli“
Džiaugias 
             Lietuva
                       geram
                                 kely.

Juozas Miglinas

Rentgeno aparatu daryta Alberto Ričardso (JAV) nuotr.

Akibrokštas, tačiau sprendimas 
dėl Lentvario miesto vandenvietės 
sanitarinių apsaugos zonų (toliau – 
SAZ) patvirtinimo (rašėme apie tai 
praėjusiame laikraščio numeryje) 
neįtrauktas į gruodžio tarybos posė-
džio dienotvarkę. Anot šio sprendimo 
teikėjo Trakų rajono savivaldybės 
administracijos Architektūros sky-
riaus specialisto Jono Kriaučiūno, 
sprendimas išbrauktas iš dienotvar-
kės, kadangi po III viešojo SAZ do-
kumento svarstymo ir po jo priimto 
sprendimo nepraėjo 30 dienų laiko-
tarpis, kuris leidžia interesantams 
apskųsti šį parengtą dokumentą. Ta-
čiau žvelgiant giliau, Trakų politikai 
ir šiaip delsia įgyvendinti Lentvario 
vandenvietės SAZ ribas, taip atriš-
dami rankas pramonininkų atėjimui 
į Lentvarį. Būsimieji fabrikai savo 
vykdoma veikla pablogintų lentvarie-
čių geriamąjį vandenį. Yra duomenų, 
jog pramonininkams jau išduotos 
techninės sąlygos statyboms (išdavė 
UAB „Trakų vandenys“) kardinaliai 
kertasi su statybos sąlygomis, kurios 
būtų po vandenvietės SAZ patvirti-
nimo, t. y. toje teritorijoje pramoninė 
veikla nebūtų galima. Valdininkai 
delsia apsaugoti Lentvariui tiekiamą 
geriamąjį vandenį.

Keisis miesto ribos 
Taryba patvirtino sprendimą 

rengti Lentvario miesto administra-
cinių ribų keitimo specialųjį planą. Ši 
procedūra užtruks keletą metų, tačiau 
jau šiandien aišku, kad griūvantis 

Įvykiai iš gruodžio mėnesio tarybos posėdžio
Lentvario Tiškevičių dvaras pateks 
į miesto ribas, o pačio miesto plėtra 
numatyta Račkūnų teritorijoje.

Turgų tvarkys
Taryba pavedė Lentvario turga-

vietės eksploatavimą perduoti savo 
biudžetinei įmonei UAB „Trakų 
paslaugos“ ir leisti jai rinkti vietinę 
rinkliavą už prekybą viešoje vietoje 
(turgavietėje), esančioje Geležinkelio 
g. 42, Lentvario mieste. Rinkliava 
patvirtinta (paskutinis pakeitimas) 
pačios tarybos 2012 m. sausio 26 dieną 
(sprendimas S1-4). Nutarta už terito-
rijos (1 kv. m 1 dienai) naudojimąsi 
turgavietėje (kioskai, autoparduotu-
vės, nuoma žaidimams ir t. t.) nuo 
sausio 1 d. iki kovo 31 d. apmokestinti 
0,5 Lt, nuo balandžio 1 d. iki gruodžio 
31 d. – 0,8 Lt.

Nerūkymo zonos
Taryba pritarė nerūkimo zonų 

patvirtinimui. Rūkyti nebus galima 
Trakų rajono savivaldybės aikštėje, 
Trakų rajono kultūros rūmų aikštėje, 
seniūnijų administracinių pastatų 
teritorijose, Trakų rajono viešosios 
bibliotekos bei jos fi lialų teritorijose.

Sparnuota frazė 
Trakų rajono savivaldybės meras 

Vincas Kapočius, replikuodamas, 
kodėl prastai išvalyti rajoniniai ke-
liai, pasakė: „Gruodis – kaip stichinė 
nelaimė.“ Anot mero, savivaldybė pa-
sikliauja Aukščiausiojo valia ir tikisi, 
jog 2013 m. daugiau nebesnigs.

Dana Zacharevičienė
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Žiemišką popietę Trakų miškų 
urėdijoje vyravo šventinės nuo-
taikos – vyko kasmetinis jaunųjų 
miško bičiulių (toliau – JMB) ren-
ginys „Nupink Kalėdų vainiką“. 
Jis susidėjo iš dviejų dalių – kalė-
dinių vainikų parodos-konkurso 
ir koncerto.

Renginiui dar neprasidėjus Tra-
kų miškų urėdijos salėje buvo gali-
ma pasigrožėti JMB darbais – rankų 
darbo kalėdiniais vainikais. Paro-
doje-konkurse dalyvavo Lentvario 
Motiejaus Šimelionio gimnazijos 
JMB „Ateitis“ (vad. Lilija Sabolevs-
kienė), Aukštadvario vidurinės 
mokyklos JMB „Verkniukai“ (vad. 
Česlova Pociūnienė), Semeliškių vi-
durinės mokyklos JMB „Geniukai“ 
(vad. Nijolė Ustilienė) ir Rūdiškių 
gimnazijos JMB „Miškiniai“ (vad. 
Michail Červiak), Keturiasdešimt 
Totorių pagrindinės mokyklos JMB 
„Jaunasis gamtininkas“, Paluknio 
„Medeinos“ vidurinės mokyklos 
JMB „Lukna“, Bijūnų pagrindinės 
mokyklos JMB „Giriukai“.

Didžiausią įspūdį renginio daly-
viams ir svečiams paliko ir pirmąją 
vietą laimėjo JMB „Ateitis“ nu-
pintas kalėdinis vainikas „Žiemos 
dovana“, dydžiu ir originalumu 
pralenkęs kitus parodos-konkurso 
dalyvius. Laimėtojai keliavo į Kau-
no miškų ir aplinkos inžinerijos 
kolegiją ir dalyvavo respubliki-

Šventės sutiktos su 
vaikišku juoku

Pirmosios vietos konkurso „Kalėdų 
vainikas“ nugalėtojai – jaunieji miško 
bičiuliai „Ateitis“ 
(vadovė Lilija Sabolevskienė)

nėje parodoje-konkurse „Žiemos 
puokštės“, kur užėmė garbingą 
3-ąją vietą.

Koncertinėje renginio dalyje 
pasirodė jaunoji menininkė, pui-
kiai smuiką valdanti Lentvario 
Motiejaus Šimelionio gimnazijos 
moksleivė Julita Filko, pirmuosius 
žingsnius žengianti, taip pat Lentva-
rio Motiejaus Šimelionio gimnazijos 
moksleivių (Gabijos, Gabrielės, 
Agnės ir Igno) šokių grupė. Lop-
šelio-darželio „Ežerėlis“ vaikučiai 
(vad. Ana Gurska) tapo mažaisiais 
nykštukais.

Didžiausia renginio staigmena – 
ypatingus magiškus triukus mokantis 
Kalėdų Senelis, tądien vaikams patei-
kęs ne vieną staigmeną. Salėje netilo 
juokas ir nuostabos šūksniai.

Evelina KISLYCH
Autorės ir Danos Buinickaitės nuotr.

Laiškas redakcijai

Ar greitoji pagalba 
žino kelią į Lentvarį?

Vieną rytą mane prikėlė iš miego skambutis. Atidariusi duris, pama-
čiau savo kaimynę, išsigandusią, išbalusią, pasimetusią... „Kas atsitiko? 
Užeikite.“„Man negerai... Galva svaigsta, o aš viena, vyras išvykęs į 
reisą“, – guodėsi ji. Pati būdama ligų puokštė, nesunkiai suvokiau, kad 
kaimynei reikalinga pagalba. Greitai pamatavusi jai spaudimą (gerai, 
kad turiu matuoklį), vos pati neapalpau: 200/100 mm Hg. Turėdama na-
muose vaistinėlę, daviau išgerti kaptoprilį – preparatą, mažinantį kraujo 
spaudimą. Po kurio laiko vėl patikrinau spaudimą – nieko gero, beveik 
toks pat.

Pagal situaciją atėjo į galvą sprendimas. „Kviesk greitąją“, – paprašiau 
savo vyro. Tą jis ir padarė. Po ilgos medikų apklausos (kas skambina, dėl 
ko, kiek susirgusiai metų ir t. t.), sužinoję, kuo mes kaimynę gydėme, išgir-
dome atsakymą, nuo kurio man pačiai spaudimas pakilo: „Viskas gerai, bet 
mes neatvažiuosime!“ „Kodėl?“ – paklausė nustebęs vyras. „Mes turime 
tik tuos pačius vaistus. Jeigu kas, skambinkite.“ „Jeigu kas“ neatsitiko, nes 
aš, tapusi apsišaukėle daktare, paskyriau gydymą vaistais, kuriuos pati 
geriu dėl aukšto spaudimo. Į darbą įsijungė ir atbėgusi kaimynės dukra, 
kuri skubiai buvo išsiųsta į vaistinę su pilna mano veiksmų ataskaita. 
Toliau – gydymas poliklinikoje ir profilaktika.

Mano kaimynei tik 50 metų, ji susirgo pirmą kartą ir greitoji pagalba 
buvo būtina! Dėl tokio medikų požiūrio retai sergantys žmonės gali tapti 
lėtinių ligų ligoniais.

Supratau, mes, seniai, lėtiniai ligoniai, paliekami be greitosios medici-
nos pagalbos, pripratome, kad esame našta valstybei, kad per ilgai užsibu-
vome (anot tokių „greitųjų pagalbų“) šitame pasaulyje. Tačiau ir atšventę 
garbingus jubiliejus, mes nepraradome noro gyventi. Be to, manome, kad 
savo darbais, atiduotais valstybei, nusipelnėme teisės į pagalbą, taigi ir į 
greitosios medicinos.

Ar Lentvario gyventojai turi teisę į greitosios pagalbos aptarnavimą, ar, 
jos prireikus, hipokratai darbuotojai gali sau leisti nieko neveikti, palikti 
be pagalbos staiga susirgusį žmogų?

Jelena Šakalienė

Žaliai baltos Kalėdos miške

Gruodžio 15 d. Lietuvos žalieji 
kartu su Trakų miškų urėdija su-
kvietė ir mažus, ir didelius į akciją 
„Saugok mišką ir per Kalėdas“. 

Gamtos mylėtojai, kurie nepa-

būgo šalčių ir prasidėjusios pūgos, 
atvyko prie Varnikų botaninio-zo-
ologinio draustinio tako. Akcijos 
dalyviai pasidalino darbus: vieni 
puošė miško eglutę, kiti pastatė  
pagamintas pilnas pašaro ėdžias, 
dar kiti, apsiginklavę kastuvais, valė 
sniegą nuo Varnikų tako. Kelias va-
landas padirbėję miške, visi akcijos 
dalyviai susirinko į poilsio aikštelę, 
kur vaišinosi kareiviška koše, arba-
ta, šildėsi prie laužo, bendravo.

Nors šis renginys turi politinį 
prieskonį, kadangi organizatoriai 
yra Lietuvos žaliųjų partija, tačiau 
jei dauguma politinių iniciatyvų 
būtų tokios paprastos (o, kaip žinia, 
paprastume ir yra visas žavesys ir 
paslaptis), tuomet ir rezultatai po-
litikoje būtų efektyvesni. Todėl tie, 
kam nesvetimos žaliosios idėjos, šios 
partijos Trakų rajono skyriaus pir-
mininkas Kęstutis Mikulskas kvietė 
prisijungti prie bendraminčių.

KA inform.
Danos Buinickaitės nuotr.

Už Kalėdų linksmą garą
skelbia tostus K. Lentvãris

Vos moteris darbui pradeda ruoštis,
Tai darbas tuojau puola ją puošti.

Te dirbt per šventes netingės,
Tai jos fizinis būvis jaunės.

Jei vyras maistą vis gamintų,
Tai kas darbštuole ją vadintų?

Šventinės kasdienybės įvairinimas,
Tai tik pardavėjų baidymas.

Talentai vėl visi sugrįžta,
Vos ji parsivelka į gryčią.

Parėdyta jau eglutė...
Lentvarytė linksma sukas
Su mažuoju broliuku.
Triūsusi mama nuo ryto
(Trūksta žodžių apsakyti),
Jau pavargo nuo darbų....

Juozas Miglinas

Laukia vyriškų balsų

Lentvario pensininkų sąjungos „Bočiai“ folklorinis ansamblis „Kle-
vynė“ (vadovė Inga Okuškienė) kviečia prie dainuojančio moteriško 
kolektyvo prisijungti ir vyrus. Norintys gali ateiti į ansamblio repeticijas 
parapijos namuose kiekvieną pirmadienį 13.30 val. 

KA inform.
Evelinos Kislych nuotr.

Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas Linas Balsys ir Trakų miškų urėdijos urėdas 
Vygantas Mierkis padirbėję ragauja gardžią kareivišką košę

Akcijos „Saugok mišką ir per Kalėdas“ dalyviai nepabūgo šalčio bei siaučiančios 
pūgos ir kelias valandas praleido Varnikų miške

Mokiniai vis dar palaiko Trakų miškų urėdijos tradiciją  sukurti kalėdines
puokštes arba vainikus

Dalyviai valė Varnikų botaninio-zoolo-
ginio draustinio taką
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Apie ką kalba Lentvario bažnyčios sienos
klebonui artimai bendradarbiau-
jant su lietuviška akcine bendrove 
„Statyba“. Ta pati garsaus Vilniaus 
dailininko Jurgio Hopeno vado-
vaujama dailininkų grupė, tarpi-
ninkaujant tam pačiam rangovui, 
baigusi darbus Lentvaryje, ištapė 
Perlojos bažnyčią. Jos dekore gau-
su lietuviško patriotizmo manifes-
tacijų. Be abejo, Lietuvos heraldi-
niai simboliai ir Vytauto Didžiojo 
atvaizdas tarp religinio turinio 
kompozicijų buvo įterpti pagei-
daujant užsakovams, bet tikėtina, 
kad karo metų sąlygomis ir lenkų 
tautybės užsakymo vykdytojams 
šie motyvai įgijo išskirtinę prasmę 
bei svarbą, teikė išsivadavimo viltį 
kaip perlojiečiams. Taigi Lentvario 
ir Perlojos bažnyčių dekoro istoriją 
galime skaityti ir kaip pasakojimą 
apie lenkų ir lietuvių vaisingą ben-
dradarbiavimą XX a. viduryje, ska-
tinantį pakoreguoti iki šiol gajus 
įsitikinimus apie sunkiai įmanomą 
šių dviejų tautinių grupių darnų 
sugyvenimą Vilniaus krašte“.

Tiesioginis Lentvario 
ir Milano ryšys

 
Dailės istorikė, prof. dr. Gie-

drė Jankevičiūtė „Klevų alėjai“ 
pasakojo, jog iš savo tėvo grafo 
Juozapo Tiškevičiaus 1891 m. 
Lentvario valdą paveldėjęs jau-
niausias sūnus Vladislovas 1897 
m. gegužės 31 d. kreipėsi į Vil-
niaus vyskupijos konsistoriją ir 
pasaulietinės valdžios atstovus 
prašydamas leisti statyti mieste 
nedidelę katalikų šventovę, kurios 
kaina neviršytų 2000 rublių. Ir tik 
praėjus aštuoneriems metams, po 
pakartotinų grafo ir miestelio gy-
ventojų prašymų, gautas oficialus 
leidimas statyti nedidelę koplytėlę 
Lentvario dvare. Tačiau nedidelė 
koplytėlė netenkino parapijiečių 
ir bendromis jėgomis buvo pa-
siekta, kad miesto centre būtų 
pradėta statyti didelė bažnyčia. 
Visais statybos reikalais užsiėmė 
grafas Vladislovas Tiškevičius, 
kurio gyvenimas dėl politinių ir 
kultūrinių priežasčių buvo susijęs 
su Italija – Milane jis itin dažnai 
lankydavosi, gyvendavo, turėjo 
nuosavą antikvariato parduotuvę. 
Tarp grafo pažįstamų buvo nema-
žai ir architektų. To meto Milane 
kilo istorizmo, susidomėjimo sa-
vuoju klasikiniu kultūros paveldu, 
pirmiausiai renesanso architek-

tūra, banga. Tai susiję ir su labai 
plačiai vykdomais restauravimo 
darbais. Nuo XIX a. vidurio Mi-
lane pradėta masiškai restauruoti 
didieji miesto renesanso architek-
tūros paminklai. Atsirado nemažai 
architektų, kuriančių imituojant 
renesanso stilių. Tarp jų – jaunas 
architektas Orsino Bongi, kuriam 
grafas V. Tiškevičius pasiūlė su-
projektuoti Lentvario bažnyčią. 
Lentvario bažnyčia projektuojama 
pasižvalgant į vieną iš garsių Mila-
no architektūros paminklų – Santa 
Maria delle Grazie (Švenčiausios 
Mergelės Marijos Maloningosios 
bažnyčia). Ji mums žinoma kaip 
Leonardo da Vinčio freskos „Pa-
skutinė vakarienė“ vieta. Taigi 
tarp Lentvario ir Milano yra tie-
sioginis kultūrinis ryšys.

Bažnyčios statyba tarp 
dviejų pasaulinių karų

1906 m. buvo įkurta Lentvario 
Viešpaties Apreiškimo Švenčiau-
siajai Mergelei Marijai parapija. 
Pirmuoju jos klebonu paskirtas 
kun. Alfredas Gžybovskis. Nauja-
jai parapijai priklausė 3998 tikin-
tieji. Bažnyčios statybos reikalams 
sudarytas komitetas ėmė rinkti 
lėšas. 1911 m. prelatas Jonas Ha-
nusovičius, įgaliotas Vilniaus vys-
kupijos valdytojo kun. Kazimiero 
Michalkevičiaus, pašventino baž-
nyčios pamatus ir kertinį akmenį. 
Grafienė Marija Kristina Tiške-
vičienė notariniu aktu dovanojo 
žemės sklypą bažnyčios statybai 
ir parapijos reikmėms. Iki Pirmojo 
pasaulinio karo išmūrytos sienos 
pasiekė šoninių navų aukštį: buvo 
nupirktos ir suvežtos pastatui 
užbaigti reikalingos medžiagos. 
Tačiau prasidėjus karui 1915 m. 
vokiečių kariuomenė išardė pas-
tolius ir karo reikmėms nusavino 
paruoštas statybines medžiagas 
(iš rekvizuotų plytų Lentvaryje 
pastatyta elektros stotis, kalvė, 
pirtis ir kiti karinei įgulai reika-
lingi pastatai).

Pirmojo pasaulinio karo ver-
petuose negrįžtamai prapuolė 
originalūs bažnyčios architektūros 
projektai. Architektas O. Bongi 
pakoregavo pirminį projektą ir 
pasiuntė kopijas užsakovams prieš 
pat savo mirtį – 1921 m. sausio 12 
d. O per karą nutrūkę statybos 
darbai buvo atnaujinti ir tęsiami, 
nors dėl pašlijusios fundatorių 

finansinės padėties jie smarkiai 
sulėtėjo. Statybos finansavimo 
naštą perėmė parapija, aktyviai 
ieškojusi finansavimo šaltinių 
įvairiose institucijose. Statybas 
rėmė ne tik vietos gyventojai, bet ir 
JAV lenkų bendruomenė. 1926 m. 
rugpjūčio 8 d. įvyko bažnyčios 
šventinimo iškilmės, kurioms va-
dovavo vyskupas augziliaras Ka-
zimieras Michalkevičius. Nuo pat 
bažnyčios įšventinimo 1926 m. iki 
1947 m. su nedidelėmis pertrau-
komis vyko Lentvario bažnyčios, 
varpinės, Tiškevičių koplyčios, 
šoninių altorių, parapijos namų 
saulės laikrodžio statybos darbai. 
Karo frontui priartėjus prie Len-
tvario į bažnyčią buvo paleisti 8 
pabūklų sviediniai, bažnyčia buvo 
užsidegusi. Tačiau karo metų su-
žalojimai buvo pataisyti ir 1955 m. 
birželio 9 d. Panevėžio vyskupas 
Kazimieras Paltarokas konsekravo 
bažnyčią. 

Paroda „Atraskime savąjį pa-
veldą: Lentvario bažnyčia ir jos 
dekoras 1905–1943“ Bažnytinio 
paveldo muziejuje veiks iki 2013 m. 
kovo 5 d., www.bpmuziejus.lt.

Aušra Virvičienė

Nuotr. iš knygos „Lentvario bažny-
čia ir jos dekoras 1905–1943“ (sud. 

Giedrė Jankevičiūtė), 2012, Vilnius: 
Bažnytinio paveldo muziejus

Jurgis Hopenas prie Lentvario 
bažnyčios durų 1943 m. MNW

Lentvario bažnyčios dekoruotojų komandos nariai Perlojos bažnyčioje 1943 m. 
Iš kairės: Ignacas Bogdanovičius, Edvardas Sinkevičius, Leonardas Torvirtas, 
Leonardas Januškevičius. MNW

Perlojos bažnyčios dekoro autoriai ir užsakovai 1943 m. Pirmoje eilėje iš kairės: 
antras Jurgis Hopenas, trečias Perlojos klebonas kun. Vincentas Andrulevičius, 
antroje eilėje iš kairės: Ignacas Bogdanovičius, Leonardas Januškevičius, penk-
tas Leonardas Torvirtas. MNW  

Kultūros paveldas

Siūlymai Lietuvos Respublikos Vyriausybės programai
<...> Vyriausybės programos 

pirmame lape perskaičius apie 
pragaištingą emigraciją, norisi ger-
biamų Ministrų kabineto narių dė-
mesį atkreipti dar į vieną valstybės 
ir jos žmonių ūkyje įsišaknijusią 
epidemiją – vėžio atmainą: šilumos 
ūkio tvarkymo, ne kosmetinių, o 
chirurginių priemonių pritaikymo 
būtinybę. Šilumos kainų našta, net 
truktelėjus už minimalaus atlygi-
nimo kapšo, išlieka beveik nepa-
keliama. Tai ypač aktualu mūsų 
kaimyniniams „dujofikuotiems“ 
rajonams (Trakams, Prienams, 
Anykščiams). Pagal šilumos kai-
nų lygį Respublikoje užtikrintai 
plaukiame tarsi sidabro ir bronzos 
aukštomis kainomis apdovanotųjų 
gretose. 36 centai už kilovatva-
landę mūsų rajonui – ne riba. 
Artimiausia riba, dėl kurios siūlė 
koncesininkas – arčiau keturias-
dešimties!

Keletą metų man asmeniškai 
buvo patikėti rajono šilumos ūkio 
tvarkymo reikalai. Dirbau, kol 
neįtikau į savivaldybę ketvirčiui 
amžiaus sugūžėjusiems koncesi-
ninkams. Per septynerius metus 
beveik nuolatos praleidžiu progą 
patylėti, kai tvirtinamos ar per-
skaičiuojamos šilumos kainos, ar 
„sudaromi“ investiciniai planai, tik 
rezultatas išlieka neperprantamas: 
visagalė ir visažinė Valstybinė 
kainų komisija (koks klasikas tai 
galėtų paneigti?) šilumos tiekėjų 
stropiai apgaubiamu rūpesčiu arba 
priima iš šilumos tiekėjų tokias kai-
nas, kurios atitinka nebūtinai svei-
ku protu grindžiamas pastovias ar 
kintamas sąnaudas, arba nustato 
savo vienašališkai suskaičiuotąsias 
kainas. O šilumos gamintojai savi-
valdybėse nebepajėgūs pasitelkti 
kvalifikuotos ir įperkamos eksper-
tų grupės ar komandos visam šiam 

balaganui iškopti.
Tvirtai tikiu, kad bus tinkamai 

išjudintas – jokiu būdu ne skandi-
namas biurokratų pelkėje ar net 
liūne – daugiabučių namų moder-
nizavimo procesas, kai pagaliau 
nuo vieno kito buvusio „eko-
nominio proveržio“ laikotarpiu 
renovuoto daugiabučio pereisime 
prie šimtų, vėliau jų tūkstančių 
modernizavimo rezultato. Kom-
pleksinį rezultatą čia įsivaizduoju 
jokiu būdu ne tik renovaciją namų 
kvartalais, gal sutvarkant vieno 
kito kiemo automobilių stovėjimo 
aikštelę, bet kompleksinį, visų 
pirma, kuo plačiau panaudojant 
atsinaujinančius energijos šalti-
nius – šilumos siurblius, saulės ko-
lektorius, biodujas ar biokurą – ir 
būtinai decentralizuojant, kur tai 
racionalu ir efektyvu, centralizuo-
tus šilumos tinklus, karšto vandens 
ruošimo sistemas. Atmosferos už-

terštumą – kuo labiausiai gąsdina 
tiekėjai – puikiausiai kompensuoja 
šilumos siurblių ar saulės energi-
jos šaltinių plėtra. Turi būti ne tik 
šalinamos, bet ryžtingai pašalintos 
daugiausia šilumos tiekėjų išgalvo-
jamos priežastys ir kliūtys nepri-
klausomiems šilumos vartotojams 
rastis visur, kur tik įmanoma „įdar-
binti“ dirvonuojančius tūkstančius 
hektarų dirvų biokurui paruošti ar 
biodujoms pagaminti. 

Šios temos pabaigai: norėčiau 
drąsiai spėti, kad šilumos ūkio 
modernizavimo, daugiabučių at-
naujinimo „įsibėgėjimo“ periodas 
iki ženklaus rezultato neužtruks nė 
pusės laiko tiek, kiek „permainų 
Vyriausybei“ užtruko vieno mili-
jardo JESSICA fondo „saugojimas“ 
komercinėse struktūrose.

Esu pasiruošęs su kuriuo nors 
ministru lažintis, kad Trakuo-
se – istorinio nacionalinio parko 

draustinyje – prieš ketverius metus 
kraštotvarkos specialistų parengta, 
visuomenės palankiai priimta stu-
dija, kurios siūlymų esmė – Trakų 
senamiesčio vizualinio įvaizdžio 
gerinimas, daugiabučių atnauji-
nimas, šlaitinių stogų virš namų 
įrengimas, miesto gyvybingumo 
gerinimas, socioekonominės gero-
vės ir šilumos taupymo galimybių 
plėtojimas – pavirs gerokai trum-
piau negu per dvejus metus specia-
liuoju Senamiesčio kraštovaizdžio 
tvarkymo planu, o namų moderni-
zavimas su kiemų aikštelių ir vaikų 
lakstymui skirtų vietų tvarkymu 
realiai prasidės pagal šio plano 
patvirtintą koncepcijos stadiją jau 
po kitų šventų Velykų. 

Romualdas Rudzys,
Trakų rajono tarybos narys, 

Kovo 11-osios akto signataras

Kalba pasakyta LSDP tarybos posėdyje Trakuose 2012 m. gruodžio 15 d.

Trakų rajono pašto skyriuose priimama laikraščio 

PRENUMERATA 2013 M.
Klevų alėja

„Klevų alėja“ (ind. 925) 
1 mėn. - 3,07 Lt
3 mėn. - 9,21 Lt
6 mėn. - 18,40 Lt
12 mėn. - 36,80 Lt

„Klevų alėja“ (ind. 926) 
(pensininkams, neįgaliesiems, 
moksleiviams, studentams, 
mokytojams)
1 mėn. - 2,56 Lt
3 mėn. - 7,67 Lt
6 mėn. -  15,33 Lt
12 mėn. - 30,67 Lt
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Užs. Nr.  11

• Gamybinių ir administracinių 
patalpų nuoma;

• Elektros instaliacijos montavimo 
darbai, matavimai;

• Prekyba elektros, santechni-
kos, statybinėmis medžiagomis, 
įrankiais, sodo, buities prekėmis 

parduotuvėje „Eniras“, 
Vokės g. �, Lentvario m.

Kęstučio g. 1, LT-25124 Lentvaris 
Tel. 8 (528) 28 468, faksas 8 (528) 28 
286. Parduotuvės tel. 8 (528) 29 041, 

el. paštas eniras@iti.lt

Parduodamos malkos (beržo, juo-
dalksnio, ąžuolo, skaldytos, kaladė-
lėmis, rąsteliais), atraižos (lapuočių, 
spygliuočių). Atvežimas nemoka-
mas Jums patogiu laiku. 
Tel.: 8 678 34 328, 8 608 31 653

Užs. Nr. 13

redaktorė Dana Zacharevičienė

BRANGIAI PERKAME MIŠKĄ (gali 
buti išverstas vėjo). ATSISKAITO-
ME IŠ KARTO. TEL. 8 659 99 9�9

Užs.Nr.40

Perku mišką su žeme. Atsiskaitau iš 
karto Jums patogiu būdu. Gali būti 
įkeistas, areštuotas. 
Tel. 8 641 91 193

Užs. Nr. 43

U
žs

. N
r. 

51

Užs. Nr. 52

Brangiai superkame 
juodųjų ir spalvotųjų 

metalų laužą. 
Dauagiau kaip � tonas galime 

išvežti, esant reikalui 
demontuojame, pjaustome. 

Kęstučio g. 1 M, Lentvaris. 

Tel.: 8 619 50 106, 
(8 5�8) �1 01�

Reklama

Parduodu skaldytas malkas su 
pristatymu, iš savo rąstų pjaunam 
statybinę medieną, pristatom, 
tel. 8 698 36 770

Užs. Nr. 64

UAB „Trakų žemė“ interneto sve-
tainėms reikalingas (-a) progra-
muotojas (-a). 
CV siųsti  trakuzeme@traku-zeme.lt, 
tel. 8 605 19 302

Užs. Nr. 74

Užs. Nr. 77

Policijos savaitė 2012 m. gruodžio 19-26 d. 

Pakabos ir variklio remontas, dus-
lintuvų virinimas, buferių, genera-
torių ir starterių taisykla. Laukiame, 
darbus vykdome greitai! Vilnius, 
Gerosios Vilties g. 32. Tel. 8 603 66 
503. Kreiptis į Andrių

Užs. Nr. 78

Parengta pagal Trakų r. PK įvykių suvestinę

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

Užs. Nr. 65

Parduodu malkas (skaldytos, kala-
dėlėmis, rąsteliais, yra ir atraižų), 
paruoštos kūrenti, kėbule tvar-
kingai sukrautos. Vežame įvairiais 
kiekiais Jums patogiu laiku. 
Tel. 8 672 51 171

Užs. Nr. 79

Telekomunikacijų bendrovei 
„Tele2“ už 1 litą pasiūlius specialiai 
senjorams skirtus mobiliuosius telefo-
nus „Huawei G 500“, jie greit sulaukė 
didelio populiarumo ir buvo išpirkti. 
Šiuo metu visus „Tele2“ salonus jau 
pasiekė nauja šių telefonų siunta, tad 
visi norintys per šventes save ar arti-
muosius nudžiuginti tokia dovana, 
dabar gali tai padaryti. Senjorų laukia 
ir specialus pokalbių planas, kuris leis 
sutaupyti ir bendrauti dar daugiau.

Galimybė bendrauti 
nevaržomai

„Žmonių susidomėjimas patvir-
tino, kad šie telefonai ir pasiūlytas 
pokalbių planas atitinka senjorų 
poreikius. Dabar, per šventes, ypač 
geras laikas pasinaudoti geru pasiū-
lymu ir sau ar artimiesiems padova-
noti galimybę kalbėtis nevaržomai ir 
skambinti ne tik, kai būtinai reikia, 
bet ir kai norisi bendrauti“, – sakė 
Tomas Burovas, „Tele2“ marketingo 
vadovas. 

Norėdami kalbėti laisvai, visi sen-
jorai gali pasinaudoti specialiai jiems 

skirtu mokėjimo planu. Jis kainuoja 8 
Lt per mėnesį ir suteikia 100 minučių 
skambučiams į visus Lietuvos mobi-
liojo ryšio tinklus. Be to, pasirašant 
sutartį su dviem pasirinktais abo-
nentiniais numeriais „Tele2“ tinkle, 
galima bendrauti visiškai nemokamai 
ir be apribojimų, už tai kas mėnesį 
mokant vos po 1 litą už kiekvieną.

Patogus ir paprastas 
telefonas

Kad skambinti būtų patogu ir 
paprasta, „Tele2“ siūlo specialiai 
senjorams skirtą mobilųjį telefoną. Pa-
sirinkus planą senjorams ir pasirašius 
18 mėn. paslaugų teikimo sutartį, toks 
telefonas kainuos vos 1 Lt be jokių 
papildomų telefono mokesčių.

Telefonu lengva naudotis – ekrane 
aiškiai matosi tekstas, o dideli mygtu-
kai leidžia lengvai surinkti numerį. 

Patogiam naudojimui pritaikytas 
„Huawei G 500“ turi du greituosius 
mygtukus, kuriuos paspaudus iš 
karto surenkamas iš anksto nustatytas 
telefono numeris. Telefone įdiegtas ir 
specialus pagalbos skambučio mygtu-
kas, kuris leidžia greitai paskambinti 
bendru pagalbos numeriu 112.

„Huawei G 500“ turi ir daugiau 
naudingų funkcijų – žibintuvėlį, radi-
ją, didinamąjį stiklą ir fotoaparatą. Be 
to, reikalingiausios funkcijos, tokios 
kaip telefono atrakinimo bei žibin-
tuvėlio mygtukai, išdėstyti telefono 
šone. Taip paskambinti ir pasinaudoti 
reikalingiausiomis funkcijomis galima 
daug greičiau ir paprasčiau.

Naujuoju pokalbių plano ir tele-
fono už 1 Lt pasiūlymu pasinaudoti 
gali ir nauji, ir esami „Tele2“ klientai. 
Tai padaryti galima visuose „Tele2“ 
salonuose ir internetu, svetainėje 
www.tele2.lt.

Bendrovės „RAIT“ rugsėjo mėn. 
atliktos apklausos duomenimis, 
„Tele2“ yra populiariausias ir labiau-
siai rekomenduojamas operatorius 
Lietuvoje. Beveik pusė apklausos 
dalyvių teigė, kad naudojasi „Tele2“ 
paslaugomis.

PR

Senjorams skirti telefonai po 
1 litą jau „Tele2“ salonuose

Senjorams sukurtą ypač patogų 
mobilųjį telefoną „Huawei G 5000“ 
„Tele2“ galima įsigyti už 1 litą be jokių 
papildomų telefono mokesčių

Trakų Vokėje įsikūrė 
„Senoji kibininė“

 2012-12-14 iš Lentvario vaikų 
globos namų išėjo į mokyklą, ta-
čiau pamokose nebuvo ir į globos 
namus negrįžo ugdytinės D. J., 
gim. 1996 m. ir I. R., gim. 1996 m. 
I. R. yra 178 cm ūgio, rusvų gar-
banotų plaukų, normalaus kūno 
sudėjimo. Buvo apsirengusi tam-
siai žalia striuke, juodom kelnėm, 
apsiavusi juodais aukštakulniais 
batais. D. J. vidutinio kūno sudė-
jimo, 160 cm ūgio, šviesių plaukų, 
buvo apsivilkusi juoda striuke, 
tamsiai mėlynais džinsais, apsia-
vusi juodais žieminiais batais su 
platforma. Mergaitės iš Lentvario 
vaikų globos namų išeina nebe 
pirmą kartą.
 2012-12-20 16 val. Lentvaryje, 
Vilniaus gatvėje, policijos tarny-
biniame automobilyje, vyriškis, 
gyvenantis Lentvaryje, siekda-
mas išvengti administracinės 
nuobaudos pagal ATPK 178 str. 1 
d., Vilniaus apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato Trakų rajono 
policijos komisariato Viešosios 
policijos skyriaus Patrulių būrio 
patruliams davė kyšį – 10 litų ir 
mobiliojo ryšio telefoną „Nokia 
3510i“ su telefono dėkliuku. Pi-
lietis sulaikytas ir uždarytas į Vil-
niaus aps. VPK areštinę. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas. 
 2012-12-21 gautas Akmenės r. 
gyvenančio vyriškio nuoširdus 
prisipažinimas, kad 2012-12-15 

•

•

•

jis kartu su pažįstamu jaunuoliu 
Lentvaryje, Geležinkelio gatvėje, 
šalia traukinių stoties, suduoda-
mi smūgius rankomis ir kojomis 
nepažįstamam vyriškiui į įvairias 
kūno vietas, pagrobė iš jo mobi-
liojo ryšio telefoną bei nešiojamąjį 
kompiuterį. Pagal vyriškio sava-
noriškai pateiktą telefoną buvo 
nustatyta, kad telefonas priklauso 
Kaune gyvenančiam jaunuoliui. 
Vyriškis  sulaikytas ir uždarytas į 
Vilniaus aps. VPK areštinę.
 2012-12-23 Lentvario k. gyvenantis 
vyriškis pranešė, kad apgadintas 
jo automobilis „Audi 80“: išdauž-
tas dešinės pusės priekinių durelių 
stiklas ir iš automobilio pavogtas 
kompaktinių diskų grotuvas JVC, 
kėliklis ir dėžė su įrankiais. Pada-
ryta 560 Lt turtinė žala.
 2012-12-24 Lentvaryje gyvenantis 
vyriškis savo namuose, būdamas 
neblaivus, kumščiu sudavė savo 
dukrai į nugarą, į veidą ir pagalve 
trenkė per galvą, o koja spyrė žmo-
nai į pilvą. Vyriškis sulaikytas ir 
uždarytas į Vilniaus m. areštinę.
 2012-12-26 Lentvaryje, bute, išger-
tuvių metu kilus konfliktui tarp 
motinos ir sūnaus, sūnus sudavė 
savo motinai smūgius į galvos 
sritį, tuo padarydamas galvos 
sumušimą. Vyriškis sulaikytas 
ir uždarytas į Vilniaus aps. VPK 
areštinę. 

•

•

•

Trakų Vokėje, prie Vilniaus–Trakų plento, „Maximos“ parduotuvės 
patalpose, duris atvėrė „Senoji kibininė“. „Tai didžiausia mūsų investicija 
į nuomojamas patalpas, nes viskas įrengta pačių lėšomis“, – sakė UAB 
„Karališka kibininė“ restoranų tinklo direktorė Daiva Žemaitienė.

Subtilų kavinės interjerą sukūrė dailininkas Sergėjus Maslovas.
Šioje „Senojoje kibininėje“ valgiaraštis toks pat, kaip ir Trakuose 

esančioje. Kavinėje įrengta 50 vietų. Joje gali lankytis ne tik „Maximos“ 
lankytojai, bet ir pro šalį važiuojantys keleiviai, poilsiautojai, nes „Senoji 
kibininė“ turi atskirą įėjimą. Čia galima rengti pobūvius, verslo pietus, 
susitikimus, šventes.

KA informacija
Juozo Vercinkevičiaus nuotr.

Kavinės interjero vaizdas

Barmenė Ana ir padavėja Jolanta visada laukia Jūsų užsakymų


