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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

Nukelta á 3 p.

Reinės dovanotas autobusas globos  
namų vaikams atveria naujų galimybių 

Akimirkos iš reiniečių dovanoto autobuso sutiktuvių Lentvario vaikų globos namuose. Sigitos Nemeikaitės nuotr.

Lentvario globos namų vaikai 
gyvena viltingais lūkesčiais – nekan-
traudami laukia rugpjūtį numatytos 
kelionės. Ji bus ypatinga: vaikai 
keliaus į Reinę (Vokietija), be to, į šia-
me mieste vyksiančią stovyklą vyks 
naujuoju – dovanų gautu  – globos 
namų autobusu.

Šį autobusą Lentvario globos 
namams neseniai padovanojo ilga-
mečiai draugai iš Reinės. Su Reinės 
miesto organizacijomis vaikų globos 
namus sieja jau dviejų dešimtmečių 
draugystė. Per šį laiką globos na-
mams buvo suteikta nemažai įvairios 
paramos, nuolat vyksta pasikeitimas 
gerąja patirtimi, plėtojamos jaunimo 
mainų programos. 

Autobuso “Fiat Dukato“, atke-
liavusio iš Reinės, sutiktuvės Lentva-
rio globos namuose tapo įspūdinga 
švente. Automobilį lentvariečiams 
už reiniečių suaukotas lėšas nupirko 
Vokietijos Raudonojo kryžiaus atstovas 
Wolfgangas Nehus bei Carito vaikų ir 
jaunimo namai (direktorius N.Dornhof, 
pavaduotojas W.Hulsbusch). 

Be to, ištikimas bičiulis W. Nehus 
Lentvario globos namų direktorei 
Vilmai Ramanauskienei įteikė ir pi-
niginę paramą – 3500 eurų, kuriuos 
surinko Reinės bažnyčios jaunimo 
bendruomenės nariai, per Kalėdas 
pardavinėdami apelsinus.

Svečius iš Reinės ir lentvarie-
čius, besidžiaugiančius jų vizitu, 
sveikino rajono savivaldybės me-
ras Vytautas Zalieckas, pabrėžęs 
ilgametės draugystės tarp miestų 
ir žmonių svarbą, ištikimybę ir 
šilumą. Iškilmėse dalyvavo rajono 
savivaldybės Socialinės paramos ir 
sveikatos apsaugos skyriaus vedėja 
Danutė Zalieckienė, vertėja Nijolė 
Miškinytė, globos namų darbuoto-
jai ir auklėtiniai. Svečiams dovanų 

buvo  įteikti globos namų vaikų ran-
komis pagaminti suvenyrai, gerumą 
simbolizuojantys angelai. Meras V. 
Zalieckas svečiams perdavė savival-
dybės atminimo dovanėles.

Globos namų auklėtiniai šios 
šventės proga ant autobuso uždėjo 
puošnų laukų žolynų vainiką. 

Trakus ir Vokietijos miestą Reinę 
sieja ilgametė bendradariavimo sutartis, 
kurios dėka nuolatos keičiamasi delega-
cijomis, įgyvendinti keli svarbūs socia-

Pamiršo sodų  
šeimininkus

Trakų rajono pakraštyje, Neries 
upės vingio apjuostame Panerių 
miške  yra kolektyvinių sodų ka-
ralystė. Čia įsikūrę daug vilniečių. 
Tik keletas iš 23 šiame vaizdingame 
Neries regioninio parko kampelyje 
esančių kolektyvinių sodų bendrijų 
buvo sukurtos mūsų rajono gy-
ventojų. Šiame krašte esančiuose 
Valų, Vosyliukų, Semeniukų, Mo-
luvėnų kaimuose įsikūrę vilniečiai 
ir mūsų rajono gyventojai sukūrė 
grožio oazę. Gaila, kad pasakišką 

Trakų krašto grožio 
kūrėjai

Sodininkė J. Kunčina sukūrė nuostabų gėlyną 

grožį mato tik čia gyvenantys ir 
plušantys sodininkai bei jų svečiai. 
Vertėtų sodininkų  veiklą skatinti 
ir propaguoti, tačiau pastaraisiais 
metais sodininkai pamiršti. Anks-
čiau grožio kūrėjais rūpinosi Aplin-
kos ministerija, buvusios Vilniaus 
apskrities administracija. Buvo 
skelbiamos gražiausios sodybos 
apžiūros. Dabar tylu. Valdinin-
kams kiti rūpesčiai...

Kasmet gražiausių kolekty-
vinių sodų ir sodybų konkursą 
skelbdavo Trakų rajono savivaldy-

Trakų aštuonkojis

Kada?
Šį kartą lankiausi Senuosiuose 

Trakuose, pagal senus kilometrų 
skaičiavimus atitolusius nuo Trakų 
keturiais kilometrais. Jau žinojau, 
kad seniai buvo ruošiamasi sujungti 
Trakų ir Senųjų Trakų seniūnijas, 
tačiau laikas bėgo, o viskas stovi 
vietoje, o jau seniai buvo kalbama, 
kad Senųjų Trakų seniūnija neturi 
nei patalpų, kur įsikurti. Dabartinė 
Senųjų Trakų būstinė – tai tikras 
pasijuokimas iš Lietuvos valdžios. 
Metai iš metų nieko geresnio ne-
randama. Pasiklausiau vietos gy-
ventojų nuomonės, ką veikia, dirba 
Senųjų Trakų seniūnija? Dauguma 
apklaustųjų tiesiai šviesiai atsakė, 
kad didžiausias seniūnijos rūpestis 
– tai balsavimai į vietos savivaldą, 
į Seimą. O praktiškai seniūnija turi 
užtikrinti, kad visi lenkai, o taip pat 
rusai, baltarusiai balsuotų  už rinki-
mų akciją. Kitas nemažiau svarbus 
darbas yra Senųjų Trakų pagrindi-
nėje mokykloje su dėstomąja lenkų 
kalba visokeriopas populiarinimas 
ir pristatymas ne Lietuvos piliečio, 
su Lietuva neturinčio nieko bendra. 
Trečia, tai įvairios Lenkų rinkimų 
akcijos priemonės, pavadintos dai-
nų , sporto ir kitokiomis šventėmis, 
finansuojamos iš rajono ir valstybės 
biudžeto.  Kodėl gi nedaryti, jei 
rajono ir savivaldybės administra-
cijos taryba dosniai administruoja 
tuos renginius? Tai kokia gi iš to 
nauda? Jei  taip trūksta lėšų rajono 
biudžetui, tai kam jas mesti į Senųjų 
Trakų seniūnijos balą?

Rimtas Nerimtas

liniai, jaunimo manų projektai. Pasta-
ruoju metu šiedu bendradarbiaujantys 
miestai kartu su Bernburgu (Vokietija), 
Borne (Olandija) ir Leirija (Portugalija) 
įgyvendina ES remiamą klimato kaitos 
problemoms skirtą projektą. Būsima 
Lentvario vaikų globos namų viešnagė 
būtent susijusi su šiuo projektu.

 Sigita Nemeikaitė, 
Trakų rajono savivaldybės 

viešųjų ryšių specialistė 

Įvadas į Vaido Povilėno 
straipsnį

Prieš keletą mėnesių UAB 
„Prienų energijos“  vadovybė Len-
tvario šiaurės katilinėje surengė 
dalykinį pasimatymą su  „Trakų 
žemės“  ir ypač miesto savaitraščio 
„Klevų alėjos“ žurnalistais. 2013 07 
23 toje pačioje vietoje,  konkrečiai 
minėtos įmonės direktorius Vaidas 
Povilėnas ir jo patarėjas viešumai 
Vytautas Šulcas bendravo su Trakų 
rajono meru Vytautu Zaliecku, Tra-
kų rajono savivaldybės ryšių su vi-
suomene atstove Sigita Nemeikaite 
ir, aišku, šių eilučių rinkėju bei 
pasimatymo dalyviu J.P. Kitame 
numeryje plačiai pasisakyti apie 
renovuojamą Lentvario šilumos 

ūkį sutiko Vaidas Povilėnas. Lauk-
sime jo rašinio, kuriame Lentvario 
daugiabučių gyvenamųjų namų sa-
vininkai bus informuoti oficialaus 
asmens, kuris tiesiogiai vadovauja, 
pasak „Lentvario kronikos“, apsigy-
venusios „Klevų alėjos“ 2 puslapyje, 
vamzdžių revoliucijai ir t.t.

 Sigitos Nemeikaitės nuotrau-
koje svečiai apžiūri būsimą naują 
katilinę, kuri pradės veikti jau šį 
apšildymo sezoną ir ekonomiškai 
dirbs visam miestui, tuo būdu 
sumažinusi atitinkamas šilumos  
kainas. Bet apie tai ir dar daugiau 
Vaido Povilėno rašinyje. 

„K. A.“ inform.

Susitikimo dalyviai prie rekonstruojamos katilinės. Sigitos Nemeikaitės nuotr. 
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Liūdna. Pikta. Ir griaudu.
O nėra tačiau viaduko
Vietoj pervažos senos?
Visos valdžios nusisuko.
Nuo problemos tos opios.

Vėl prie pervažos dejonės.
Vėl prie pervažos keiksmai.
Pakentėkit, mieli žmonės,
Guodžia valdiški namai.

Nina Derman apie 1949 metus 
ir vėliau dirbo Lentvario geležin-
kelio pervažos dispečere.

 Pranciškus Seibutonis,
„Klevų alėjos“ korespondentas

1949-2013 m.m.

Lentvario kronika

* Puslapį parengė Jonas Počepavičius

Miesto buitinės ir dvasinės 
nuotaikos prieš 6 metus

Lentvariečio  J.P. telepatinė-
išskirtinė telegrama rašytojui, tra-
kiečiui ir bičiuliui Algiui Šumskui: 
„Tavo mini romanas „Kai lietumis 
skambėjo vasara“, keliaujantis 
mandagiai nuogas „Trakų žemės“ 
garbiais puslapiais, plunksnos 
broli, grožine ir erotine ugnimi 
– dinamiškai kūningas ir patyrimą 
veikoja. Nedelsiant visam laikui 
savo gadynių tarkuotame viduje 
likviduok neretai užsitęsusias dva-
sines slogas, metafiziškai  laistomas 
linksmo, bet tragiško, kipšioko 
vandenėliu“.

X
Jei Lentvaryje gyvena 12000, o 

Trakuose – 8000 gyventojų, tai su-
daro per  20000. Trakų rajono savi-
valdybėje kartą per mėnesį susiren-
ka  jos 25 tarybos nariai. Vadinasi, 
(mūsų) palyginus su jais daugiau 
kaip 800 kartų. Na atmeskime 1-2 
proc. šešėlinių turtukų, tarkime, 
kad ir raščiauskų-karnilų-petkevi-
čių „mostės“ (dėl teisinio saugumo 
Lentvario griežtas social-dienoraš-
tis būdvardėliais kad patratina!) 
nedaug kas pasikeis? Taryboje du 
socialdemokratai – Kęstutis Rama-
nauskas ir Asta Kandratavičienė. 
Skaičiuojant Trakų rajono kaimų 
ir kitų miestelio gyventojus, Kęstui 
ir Astai – kiekvienam „ant kairuo-
liškos dūšios“ tenka maždaug  po 
10000 vargininkų. 

Taigop: mažylė opozicija, labiau-
siai saugok paprastus žmones!

X
Tyrėme Lentvario ir Trakų 

politinių kalinių, tremtinių, di-
sidentų,  o ir Lietuvos partizanų 
tylinčią senatvę. Regis, jau nėra 
Sibiro užtaiso, nes laikas įnirtingai 
užsipuolė žilą atmintį.

X
Prieš rinkimus į Trakų rajono 

savivaldybės tarybą Lentvario 
seniūnas Jonas Kietavičius organi-
zavo prie daugiabučių gyvenamų-
jų namų vaikų žaidimo aikštelių 
statybą ir dygo mažiukai mediniai 
nameliai su vaikeliukų-užpakaliu-
kų čiuožyklomis metaliniu loviu 
žemyn  bei sūpynėmis į viršų. (2013 
07 22: nedaug jų užsiliko. Seniūnija 
vis stato  naujas, o raudona miesto 
neapykanta, atsibasčiusi iš rytų, 
jas laužo.Ypač Šiaurės miesto 
rajone.)  

X
Trakų rajono Tiltų kaimui – 230 

metų. Jam veikia kultūros namai 
ir biblioteka. Ten gyvena padorūs 
ir ištvermingi lietuvaičiai, tauriai 
saugojantys protėvių atmintį it 
tiltą į kitą laiko pakrantę. O kiek 
metų Lentvariui vis be kultūros 
namų, istorikai ir istorinio regiono 
varguomenės  liokajai?

X
Vokiečių tautos atstovai – Klaus 

Giesenkirchen ir Engelbert Na-

Kas nerašė dienoraščio, tas negyveno, 
tarkime,  Lentvaryje... (2)

gelschmidt iš Rheinės – dviračiais 
rieda per miestus-partnerius. Ir 
per Rheinės giminingą miestelį 
–Trakus. Jie užsuko ir į Lentvarį, 
bet neturėjo kuomi dviračius pri-
rakinti.

X
Naujų globos namų statybai 

Trakuose paaukojo lentvariškiai: 
socialinės globos darbuotoja Eglė 
Jasiukevičienė, seniūnijos darbuo-
toja Jadvyga Baranauskienė ir Len-
tvario policijos nuovados vadovas 
Tadas Burba. 

X
Trakų seniūnas yra patyręs len-

tvarietis Kęstutis Vilkauskas.
X
Neseniai bendrovė „Gerva“ 

Lentvaryje išplatino informaciją ant 
daugiabučių sienų, prieš tai nuodu-
gniai ištyrusi Trakų rajono vanden-
tiekio geriamą vandenį. Pasirodo, jis 
užterštas nitratais iki ausų. 

X
Plaus auksą ežere? Trakų ra-

jono savivaldybės administracijos 
direktorius Leonardas Karnila 
ir UAB „Kamesta“ ekonomikos 
direktorius V.U. pasirašė sutartį 
dėl Didžiulio ir Lentvario ežerų 
valymų.

X
Iš Raseinių ir Tytuvėnų nese-

niai Romos katalikai patraukė link 
Šiluvos. Jie vadinami piligrimais ir 
gerais žmonėmis, nes blogi pėsčia 
nevaikšto. Tarp jų ir keletas len-
tvariečių, kurie karštai meldėsi: 
„Gelbėk, Skaisčiausioji Dangaus 
Karaliene ir Moterie, Vytauto 
Didžiojo tėvoniją, dar vadinamą 
Trakų rajonu.  Ir ypač Lentvarį. 
Nuo kleptomanų“.

 X
Seniausias regiono dalyvis  

– Stanislava Pleskienė. 2007 05 08 
jai sukako 105 metai.

X
Jei Lentvario Andrė parke 

pasirodytų grafas Vladislovas 
Tiškevičius:

„Buvau šio dvaro šeimininkas. 
Turtą mums sukrovė baudžiau-
ninkai, kumečiai, o vėliau laisvai 
samdomi valstiečiai. Mes su jais 
elgėmės kitaip negu dabar su Jumis 
Trakų rajono „velmožai, jasno?“ 
Todėl –„uwaga!“ – buvome labai 
turtingi, tačiau žemojo luomo ger-
biami, todėl nei vienas Tiškevičių 
grafas neįsitaisė, „pszepraszam, 
w pekle“, nes dar mokėjome ir 
lietuvaičių kalbą, išlikę „lentva-
rowcy!“

X
2006 03 29 18 val. 27 min. Len-

tvario daugiabučių gyvenamųjų 
namų savininkų įgaliotinių (buvo 
Onos Stanulionienės vadovaujama 
jų taryba ir jos nėra?) susirinkime 
miesto nuosavas raštininkas tasai 
J.P. žemgrobystės ir šilumos tieki-
mo bėdų viešomis temomis gavo 
vienbalsius įgaliojimus. Patikrin-
kite tų metų minėto susirinkimo 

Lentvario gyventojus džiugina įrengta vaikų žaidimo aikštelė prie 
Konduktorių g. 6A daugiabučio. 

Bambėti ir keikti savivaldybę ar patiems imtis iniciatyvos ir ką nors 
keisti?

Valentinas Olševskij susirado įrankius, lentų ir ėmėsi darbo. Iš pra-
džių ketino įrengti tik smėliadėžę ir pastatyti suoliuką. Tačiau įrengus 
smėlio dėžę ir pastačius suoliuką, kilo noras žaidimų erdvę praplėsti. 
Taip iškilo namelis ant kojelės, kuris sukiojasi į visas puses, suręstos 
tvirtos medinės supynės su dvigubomis sėdynėmis.

Valentinas dirbo neskaičiuodamas laiko. Net surinktus akmenis 
panaudojo tikslingai – papuošė gėlyną ir  sudėjo kaip atitvarą aplink 
vaikų žaidimų aikštelę.

Naujai įrengtą vaikų žaidimų aikštelę pamėgo vaikai. Dabar aikštelė 
būna pilna vaikų: ryte žaidžia mažyliai, po pietų susirenka didesni vaikai. 
Visiems yra ką veikti.

Su gyventojų ir Trakų rajono administracijos pagalba Lentvario 
mieste jau įrengtos 4 vaikų žaidimų aikštelės.

Kviečiame naudotis ir saugoti, nes tai – visų mūsų turtas.

Lentvario gyventojai išpažįsta 
savo kiemo grožį

Naujas miesto rūbas
Kiekvienais metais atželdiname mūsų Lentvario herbą. Ne kiekvienas 

miestas gali pasigrožėti  rankų darbo žaliuojančiu herbu, kuris puikuojasi 
šalia seniūnijos.

Prie geležinkelio stoties pasodintos 25 kalninės pušys. Jos didelės 
neužauga, daugiau kerojasi į šonus, todėl neužgoš Lentvario miesto 
geležinkelio stoties fasado. Pušų skleidžiama gaiva maloniai gaivins 
miestiečius ir svečius.

Vida Brazionienė,
Lentvario seniūnijos vyriausiojo specialistė.

Autorės nuotr. 

protokolą Nr. 2, kuriame iš karto 
J.P. ,aišku, neįrašė, bet tik po jo lieso 
asmens sukilimo.

X
2006 03 03 dieną Trakų rajono 

apylinkės teismas nagrinėjo len-
tvariškių ieškovų S. ir R. Sajavičių 
ir atsakovų S. ir J. Čekavičių bylą. 
Teismas nekreipė dėmesio į pateik-
tą  konflikto tiesą, skelbtą  „Vilnijos 
kronikos”, 2005 07  01–07 pirmo 
puslapio straipsniu „Okupacija 
Lentvaryje”  ir ,regis, neskaitė „Lie-
tuvos aido“ 2005 Nr. 160, 7  ir 2005 
Nr.177, 4 puslapius. 2006 03 10 vėl 
skausmingai 4 valdžios advokatu 
aiškiname (o dabarties net ir „Kle-
vų alėjos“ ): Lentvaryje, glaudžioje 
kaimynystėje, Stadiono gatvėje, 
gyvena Romos katalikai – Sajavičiai 
ir Čekavičiai.Tarp jų asmeninių 
sodybų Trakų rajono vyriausioji 
architektė Audronė Kapočienė, 
geodezininkas Henrikas Kalenda 
ir Vilniaus apskrities Trakų rajono 
žemėtvarkos skyriaus vedėjas Al-
gis Podrezas prieštaringai padalino 
minėtų piliečių valdomą žemę. 
Apie tai žinojo Lentvario seniūnas 
Leonardas  Karnila ir žemėtvarki-
ninkas Vladimiras Volčiokas.

X
Manome, kad Lentvario žurna-

listas Antanas Dovydaitis atgaivins 
trumpą feljetoną. Pirmasis vadinsis 
taip: „Lentvario paaugliai gėrė ir 
gers, kol grobstoma žemelė apsi-
vers…“

X
Prieš 10000 metų! Ruošiami au-

tentiški ir originalūs lentvariškio, 
docento Juozo Rakausko pasakoji-
mai apie mūsų regiono priešistorę, 
kuri Trakų rajone ir Respublikoje 
niekam nerūpi. Ar mes esame iš 
niekur ir niekais pavirtę? 

X
„Lietuvos žinių“ vyriausiajai 

finansininkei, Mokesčių inspek-
cijai ir Vilniaus archyvui E paštu 
siuntėme  po 2 paklausimus, ar 
1991–1994 darbininkų, mažažemių 
ir inteligentų minėtame leidinyje 
nurodytais metais buvo vedama 
buhalterija? Atsakė visi: ne. Bet 
tadop, vadinasi, nėjo ir „Lietuvos 
žinios“? Bet ji pėdino į vargo gry-
čias ir į tolimų išeivių trobas užsuk-
davo tai – faktas, o tąją oficialiąją 
buhalteriją vedė  gyviausias tasai 
lentvarietis, J. P., 2007 metų vidu-
ryje išėjęs į pensiją, kurios darbo 
stažui negražiai, netgi amoraliai, 
pritrūko keleto metelių (?).

X
Dabar Lentvaris 2013 07 22 die-

nos akimirką žavią: vieni paseno, 
kiti išėjo į Anapilį, labai sumažėjo 
pensininkų ir tremtinių sąrašas, 
nuotaikos žmoniškai keitėsi, o 
faktai ir jų priežastys palengvėle 
slinko link miesto liaudies teisybės, 
kurią ne tik dienoraštis žino.

Jonas Lokėnas

Rankenėlę suko Nina.
Kylo užtvarų galai.
Darda vieniša mašina.
Dar vežimą pamatai.

Tie laikai seniai praėjo.
Nėra Ninos.
Jos  kėdės.
Tik mašinų padaugėjo.
Jų daugėja ir daugės.
Audi,Volvai, Mersedesai.
Visokiausių dar kitų.
Zvimbt! – eilutėms skuodžia 

priešais.
Iš šiaurės ir vakarų.

Pasenai, Klevų alėja!
Medžiais nyksta. Negražu.
Nes mašinų padaugėja.
Oro trūksta pamažu?

Štai ir pervaža žymioji.
Du dryžuoti užtvarai.
Mašinas gražiai rikiuoja.
Stabdo kelią – va – skersai.
Aš vėluoju.Vos nebliaunu.
Ak – rimta – rimta – kliūtis.
Pasirodo... kad iš Kauno
Išriedėjo traukinys.
Pervaža tarytum voras
Riša keturius kelius.
Blizga visos bėgių poros.
Mazgas šitas gan svarbus.
Tu esi man aštunkojis.
Prie tavęs ilgai budžiu.
Naktimis tave sapnuoju.
Tie sapnai ne iš saldžių.

Drebia rusai baisų „matą“.
Aš prisidedu prie jų.
Traukinio vis nesimato.

Darsyk apie geležinkelio išdykėlę pervažą
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Visą savaitę Telšiuose stovykla-
vę per 2000 skautų po įspūdingos 
uždarymo ceremonijos išsiskirstė 
namo. Šiais metais skautai Lietu-
voje švenčia 95-ąjį savo gimtadienį. 
Jubiliejinė skautų stovykla „Gėrio 
pėdomis” skautams buvo ypatinga 
ne tik dėl svarbios datos, bet ir dėl 
savo masto. Skautų renginį globojo 
Lietuvos Respublikos Prezidentė 
Dalia Grybauskaitė. 

Telšiuose aštuonias dienas šur-
muliavo tikras skautiškas miestelis 
su daugiau nei 700 palapinių, kino 
teatru bei skautišku restoranu. 
Skautai iš keturių žemynų laiką 
leido keliaudami po Žemaitijos 
regioną, darė geruosius darbus 
vietos bendruomenei, sportavo, 
mokėsi menų, amatų, išgyvenimo 
gamtoje paslapčių. Ant Masčio eže-
ro kranto buvo įsikūręs jūrų skautų 
uostas, kuriame buvo mokomasi 
irklavimo, buriavimo, žaidžiami 
žaidimai vandenyje. Stovykloje su 
jaunuoliais dirbo ir 500 savanorių 
skautų vadovų.

Telšiuose pasibaigė didžiausia 
Lietuvoje skautų stovykla

Skautai Jubiliejinėje stovykloje. Daivos Šarėjienės nuotr.

Skautai Jubiliejinėje stovykloje. Giedriaus Masalskio nuotr.

Trakų krašto grožio kūrėjai
bė. Komisijos nariai važinėdavo ir 
išaiškindavo konkurso nugalėto-
jus. Rudenį surengdavo nugalė-
tojų apdovanojimo ir pagerbimo 
šventę. Dėmesys grožio kūrėjams 
skatindavo ir kitus gyventojus 

Grožio puoselėtojas sodininkas A. Malžinskas aplinką puošia ir savo paties 
sukurtomis skulptūromis

Jauku Almos ir Vyginto Vasiliauskų sode 

Žurnalo „Sodo kraitė“ redaktorė (iš kairės) K. Černiauskienė, sodininkė S. Ra-
džiuvienė ir sodininkų bendrijos „Vilnius“ pirmininkas V. Radžius

Kiekvieną dieną renginio aktu-
alijas nušviesdavo pačių dalyvių 
kurta stovyklos TV laida. Buvo 
leidžiamas stovyklos laikraštis ir 
veikė radijo mėgėjų stotis. Stovyklą 
aplankė ir apžiūrėjo per 400 svečių 
– visuomenės veikėjų, jaunimo 
politikos atstovų, telšiškių. 

„Šios stovyklos pabaiga mums 
žymi naują pradžią – mes prade-
dame ruoštis skautybės Lietuvoje 
šimtmečio paminėjimui, vyksian-
čiam po penkerių metų – 2018-ai-
siais”, sakė stovyklos viršininkas 
Vilius Viktoravičius. Skautams 
ypatingas Jubiliejines stovyklas 
pradedama organizuoti daugiau 
nei prieš du metus.

Skautai yra visuomeninis, ne-
politinis, ne pelno siekiantis, sa-
vanoriškas jaunimo judėjimas, 
kurio pagrindinis siekis – išugdyti 
jauną žmogų pilietišku ir atsakingu 
nacionalinės ir tarptautinės visuo-
menės nariu. Skautų judėjimas yra 
progresyvios saviauklos sistema, 
veikianti per įžodį ir priesakus, 

mokymąsi per veiklą, patyrimo 
laipsnius, specialybių programas 
ir mažų grupių narystę. 

Padedant suaugusiems sava-
noriams, skautai yra skatinami 
atrasti naujus dalykus, įgyti pasi-
tikėjimo savimi bei kitais, sugebėti 
bendradarbiauti, būti atsakingais, 
mokytis vadovauti sau ir kitiems. 
Taip ugdomas jaunuolių cha-
rakteris ir kompetencija. Tai yra 
didžiausias jaunimo judėjimas 
pasaulyje – jame veikia daugiau 
nei 30 milijonų skautų ir skaučių, 
jaunimo ir suaugusiųjų, 160-yje 
šalių ir vietovių. Per visą skautų 
istoriją judėjimui priklausė per 580 
milijonų žmonių. 

Jubiliejinė skautų stovykla 
iš dalies finansuojama Europos 
socialinio fondo lėšomis pagal 
žmogiškųjų išteklių plėtros veiks-
mų programą. Projektas “Dievui. 
Tėvynei. Artimui.”, kodas VP1-2.2-
ŠMM-10-V-02-015.

Laima Dagytė

tvarkyti ir puošti savo sodybas, 
kolektyvinius sodus.

Kai pasiteiravome apie gra-
žiausių sodų ir sodybų apžiūras 
Trakų rajono savivaldybėje, ryšių 
su visuomene specialistė Sigita 
Nemeikaitė patvirtino, kad toks 

konkursas praėjusiais metais tikrai 
nebuvo surengtas, tačiau paguodė, 
kad šiais metais ketinama surengti. 
Kaip tai bus padaryta – nežinia, nes 
vasara jau įpusėjo, o konkursas ir 
jo sąlygos viešai dar nepaskelbtos. 
Bet kaip sakoma: „Geriau vėliau, 
negu niekad“.

Grožį kuria
 ne dėl laurų

Praėjusią savaitę Trakų rajono 
sodininkus ir gražiausių sody-
bų šeimininkus aplankė žurnalo 
„Sodo kraitė“ vyriausioji redaktorė 
Kristina Černiauskienė. Šis ilius-
truotas žurnalas nuolat populiari-
na Lietuvos gražiausias sodybas ir 
kolektyvinius sodus. Artimiausia-
me žurnalo numeryje bus pagerbti 
ir mūsų rajono grožio kūrėjai.

Sodininkų bendrijoje „Užuo-
vėja“ K. Černiauskienė apsilankė 
pas nenuilstantį kūrėją Algirdą 
Malžinską, kuris iš apleisto, miš-
ko pakraštyje esančio sklypelio, 
įkūrė įspūdingą sodą su jaukiu 
gyvenamuoju namu, su mažosios 
architektūros elementais, jo paties 
iš medžio ir akmens sukurtomis 
skulptūromis. A. Malžinskas rū-
pinasi ir šalia jo sklypo ošiančiu 
mišku, pastato iš medžio drožtų 
skulptūrų, pakabina inkilų. 2008 
metais A. Malžinsko sodas buvo 
tarp  geriausiai tvarkomų sodų.

Nepavargsta ir gražios aplin-
kos gerbėjai, sodininkai Laimutė 
ir Algis Samuoliai taip pat gyve-
nantys šalia miško ir savo būstą bei 
želdinius  pritaikę šiai aplinkai.

Sodininkų bendrijos „Vilnius“ 
vairą iš ilgamečio pirmininko 
Albino Aužbikavičiaus perimęs 
Vytautas Radžius ne tik gražiai 
tvarko savo sodą, bet ir rūpinasi, 
kad savo sklypus puoštų ir visi 
bendrijos nariai.

„Vilniaus“ bendrijos sodininkų 
Janinos ir Vladimiro Kunčinų so-
das spindi nuo įspūdingo gėlyno. 
Žvilgsnį traukia gausiai žydinčios 

Užs. Nr. 760

auksinės spalvos lelijos. Gėlės 
pasodintos ant šlaito prieš namą, 
todėl  atrodo tarsi namas plauktų 
gėlių jūroje.

Didžiausią įspūdį palieka so-
dininkų bendrijos „Pasaka“ narių 
Vyginto ir Almos Vasiliauskų so-
das, sumaniai pritaikytas prie na-
tūralios aplinkos. Sodo puošmena 
– tvenkinys apsuptas išlakių beržų 
ir kitų medžių. Šalia tvenkinio akį 
traukia skulptūros, kiti mažosios 

architektūros elementai. Priešais, 
lyg žalia siena dunkso tankus 
miškas, o netoliese sodybą saugo 
galingas ąžuolas. 

2009 metais Almą ir Vygintą 
Vasiliauskus Trakų rajono savi-
valdybė apdovanojo geriausiai 
tvarkomo sodo prizu.

Kęstutis Petkūnas, 
autoriaus nuotr.

Atkelta iš 1 p.
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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

Užs.Nr. 730

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

Užs. Nr. 146

Užs. Nr. 85

Brangiai superkame 
juodųjų ir spalvotųjų 

metalų laužą. 
Daugiau kaip � tonas galime 

išvežti, esant reikalui 
demontuojame, pjaustome. 

Kęstučio g. 1 M, Lentvaris. 

Tel.: 8 619 50 106, 
(8 5�8) �1 01�

Statome krosnis, židinius, lauko 
židinius, kaminus. Remontuoju, 
išvalau kaminus, krosnis. 
Tel. 8 650 86 943

Užs. Nr. 162

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

Brangieji,                                                                                 
Norime pasiūlyti dalį savo rūpesčių patikėti mums ir leisti 

organizuoti gedulingus pietus ar metines mūsų jaukio-
je 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

Parduodamas 2 a 8 butų name 2 
kambarių 48 kv. m. butas pirmame 
aukšte Trakuose, Naujosios sody-
bos gatvėje. Tel. 8 672 74 704

Užs. Nr. 186

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

Gal kas gali padovanoti telyčaitę 
daugiavaikei šeimai? 
Tel. 8 684 65 798

Užs. Nr. 189

UAB „Global Solution“ dideliais 
kiekiais superka spygliuočių 
medieną (eglę, pušį, popiermedį 
ir kt.). Kontaktiniai duomenys: 
tel. 8 604 80 655; Jolanta
el. p. jolia64@gmail.com

Užs. Nr. 190

Parduodamas 2-jų kambarių butas 
Lentvario mieste. Bendras plotas 34 
kv. m. Kaina 50 tūkst. Lt. Skambinti 
nuo 18 iki 20 val. 8 528 52 188

Užs. Nr. 191

Parduodamas žemės sklypas 12,80 
ha (6 ha žemės ir 6 ha miško) Beižo-
nių sen. Elektrėnų sav. Kaina 80 tūkst. 
Lt. Skambinti tel. 8 646 85 545

Užs. Nr. 192

Keičiu 2 kambarių butą su visais 
patogumais Jiezne (Prienų r.) į 1 
kambario butą Lentvaryje, taip pat 
su visais patogumais. Siūlyti įvai-
rius variantus. Tel. 8 650 11 206.

Užs. Nr. 194

Trakų rajono Sąjūdžio laikraštis „Trakų žemė“, įsteigtas 1988 m. rugsėjo 12 
d. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Trakų r. tarybos nutarimu, norėtų parengti 
knygą apie Trakų r. Sąjūdį, jo veiklą ir sąjūdininkų likimus. Todėl maloniai pra-
šome parašyti savo prisiminimus ir atsiųsti į „Trakų žemės“ redakciją el. paštu 
trakuzeme@traku-zeme.lt arba paštu Naujoji g. 16, Trakai.

Tie, kurie negali patys parašyti, jų prisiminimus užrašysime į diktofoną.
Taip pat prašome Sąjūdžio laikų nuotraukų, dokumentų, kuriuos turite. 

Visa tai reikalinga istorijai.
Maloniai laukiame ir skambučių tel.: 8 528 51 266, 8 605 11 117

Pagarbiai Irma STADALNyKAITė,
rengiamos knygos „Trakų rajono sąjūdis“ redaktorė

Mieli Trakų rajono sąjūdininkai,

Onuškio miestelyje prie bažnyčios 
parduodama sodyba. Yra 10 arų 
žemės. 
Kreiptis telefonu 8 611 92302

Užs. Nr. 787

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

Užs. Nr. 134

PR

Parengta pagal Trakų r. PK įvykių suvestinę

Policijos savaitė 
2013 m. liepos 17-23 d. 

• 2013-07-18 Lentvaryje gy-
venantis vyriškis sudavė kelis 
smūgius rankomis ir kojomis į 
galvos sritį savo sugyventinei, tuo 
sukeldamas jai fizinį skausmą. 
Vyriškis sulaikytas ir uždarytas į 
Vilniaus aps. VPK areštinę.

• 2013-07-19 Lentvaryje gyvenan-
tis vyriškis pranešė, kad pavogta jam 

priklausanti vibroplokštė ,,Bogamas”, 
kuri stovėjo prie jo statomo namo. 
Padaryta 1500 litų turtinė žala. 

• 2013-07-19 gautas praneši-
mas, kad padegta kavinė ,,Namu-
kas”, esanti Lentvario sen., Dedė-
liškių k. Nuostolis tikslinamas. 

• 2013-07-16 Lentvario sen., 
Valų k., s/b ,,Neris” gyvenantis 
vyriškis pranešė, kad pavogtas jam 
priklausantis telefonas Samsung 
GALAXY ACE WHLF, kuris gulėjo 

prie namo lauke ant stalo. Padaryta 
540 litų turtinė žala. 

• 2013-07-22 gautas pranešimas, 
kad Lentvaryje gyvenanti moteris 
bute platino narkotines medžiagas.

• 2013-07-23 Lentvaryje apvog-
tas butas, pavogtas mobiliojo ryšio 
telefonas, nešiojamas kompiuteris, 
2 TV tiuneriai ir 9 kg cukraus. Pa-
daryta apie 2307 Lt turtinė žala.

Parduodama mažai naudota pu-
siau dujinė-elektrinė 4-ių kaitvie-
čių su elektrine orkaite firmos 
„Hansa“ viryklė, tinkanti prisijun-
gimui prie dujų tinklo arba su-
skystintų dujų balionų. Kaina 200 
Lt. Tel. 8 673 45 663

Užs. Nr. 793

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

Užs. Nr. 794

Trakų salos pilyje – parodos „Trakai numizma-
tikoje“ atidarymas ir G. Kazimierėno paveikslo 

„Vytautas, laukiantis karūnos“ pristatymas

Liepos 26 d., penktadienį, 18 
val. Trakų salos pilyje vyks parodos 
Trakai numizmatikoje atidarymas ir 
G. Kazimierėno paveikslo Vytautas, 
laukiantis karūnos pristatymas. 
Renginys organizuojamas minint 
Trakų istorijos muziejaus įkūrimo 
65 jubiliejų.  

„Trakai – nedidelis, bet labai 
svarbus Lietuvos istorijai ir kul-
tūrai miestas – yra gan plačiai at-
spindėtas medaliuose, ženkluose, 
žetonuose, plombose ir ženkliu-
kuose, – pasakoja Virgilijus Povi-
liūnas, Trakų istorijos muziejaus 

Vasarą norisi mėgautis poil-
siu ir bendravimu su draugais. 
„Pildyk“ pasirūpino, kad bent dėl 
ryšio išlaidų galvos tikrai nereiks 
sukti, o sutaupytus pinigus bus 
galima skirti linksmybėms. Planas 
„Visiems 300“ dabar siūlomas už 
dar patrauklesnę kainą ir pokalbiai 
kainuos vos nuo 2 ct už minutę.

Bendrauti ir naršyti bus 
pigiau

Atpigintas planas „Visiems 
300“ „Pildyk“ vartotojams dabar 
tekainuos 6 Lt per mėnesį.

Už juos suteikiama 300 min 
pokalbių ir 1500 nemokamų SMS 
į visus Lietuvos tinklus. SMS ži-
nutės „Tele2“ ir „Pildyk“ tinkle 
nekainuoja nieko ir jų kiekis neri-
bojamas.

Užsisakius planą „Visiems 
300“, papildoma nuolaida suteikia-
ma ir mobiliajam internetui – 1 GB 
vietoj 5 Lt kainuos tik 3 Lt/mėn. 

„Tiesiai šviesiai sakome, kad 
kaina tikrai juokingai maža. Skam-
bučiai ir SMS – beveik už dyką, nar-
šymas internete – smarkiai pigiau. 
Linkime, kad bendravimas būtų 
smagus ir nevaržomas“, – sakė Do-
minyka Jonušienė, „Pildyk“ prekės 
ženklo vadovė.

Planą „Visiems 300“ galima 

Pokalbiai „Pildyk“ vartotojams – vos nuo 
2 ct už minutę
užsisakyti nusiuntus SMS su tekstu 
VISIEMS300 numeriu 1556. Piges-
nis internetas po „Visiems 300” 
užsakymo gaunamas žinutę su 
tekstu „N30“ nusiuntus numeriu 
1556. Paslaugų užsakymo žinučių 
kainą – 0,15 Lt. Paslaugos galios 30 
dienų nuo užsakymo pradžios.

Internetas naktimis 
tebėra nemokamas

Užsisakius planą „Visiems 
300”, bus galima ir toliau naudotis 
pagrindine šios vasaros „Pildyk” 
dovana. Paslaugos klientai visą va-
sarą, naktimis nuo 23.00 iki 06.00, 
Lietuvoje mobiliuoju internetu 
naudojasi visiškai nemokamai, taip 
pat nemokamai skambina ir rašo 
SMS žinutes „Pildyk“ tinkle. 

Norint nevaržomai bendrauti 
vasaros naktimis, pakanka sąskaitą 
papildyti bet kokia suma ir nemo-
kamos paslaugos bus aktyvuotos 
30 dienų. Šis pasiūlymas „Pildyk“ 
vartojus džiugins iki pat rugpjūčio 
31 dienos.

Nemokamas bendravimas sa-
vame tinkle „Pildyk“ vartotojams 
itin naudingas, juk jų Lietuvoje 
daugiausia – jau daugiau nei mi-
lijonas. O kai aplink daug žmonių 
tame pačiame tinkle, skambinda-
mas sutaupai. 

„Pildyk“ yra populiariausia 
išankstinio mokėjimo paslauga 
Lietuvoje. Ryšių reguliavimo tar-
nybos (RRT) duomenimis, „Pildyk“ 
paslaugomis naudojasi beveik 1,13 
mln. išankstinio mokėjimo mobiliojo 
ryšio paslaugų vartotojų šalyje.

direktorius. – Džiugu, kad daug 
faleristikos ir numizmatikos eks-
ponatų, kuriuose vienaip ar kitaip 
atspindimi Trakai, saugomi Trakų 
istorijos muziejaus rinkiniuose. Jų 
pagrindu surengta paroda Trakai 
numizmatikoje, rengiamas katalo-
gas, kuriame užfiksuota daugiau 
kaip 800 monetų, banknotų, meda-
lių, apdovanojimų, ženkliukų, že-
tonų, plombų ir mokėjimo kortelių 
su žodžiu Trakai, Trakų vaizdais ar 
Trakų herbu. Seniausias ekspona-
tas – XVII amžiaus švininė plomba 
su Vyčiu ir lotyniškomis raidėmis 
WT, naujausi – medaliai ir ženkle-
liai, išleisti 2013 metais.“

2013 metai Trakų istorijos mu-
ziejui išskirtiniai – liepos 28 d. 
sukanka 65 metai. Lietuvos mu-
ziejininkystės istorijoje muziejus 
pasižymi sena ir turtinga praeitimi, 
gausiais rinkiniais, aktyvia veikla, 
dinamiškomis ekspozicijomis, gy-
vosios istorijos renginiais, dideliu 
mūsų šalies bei užsienio turistų su-
sidomėjimu. Jubiliejaus išvakarėse 
vieno iš muziejaus objektų, Trakų 
salos pilies, ekspozicija pasipildė 
dar vienu unikaliu eksponatu – ta-
pytojo Giedriaus Kazimierėno do-
vanota drobe Vytautas, laukiantis 
karūnos (250 x 300, drobė, aliejus, 
auksas, 2013). 

Vytautas Didysis, gimęs Senuo-
siuose Trakuose apie 1350 metus, 

tapęs Lietuvos valdovu 1392 me-
tais,  Trakų salos pilyje reziduo-
davo dažniausiai. Pilis ir miestas 
klestėjo. 1430 metų spalio 27 dieną 
Trakuose kunigaikštis mirė, taip ir 
nesulaukęs vainikavimo Lietuvos 
karaliumi. 

„Prie stalo tarsi prie altoriaus 
stovinčio Vytauto figūrą gaubia 
raudona mantija – visas gyvenimas 
paaukotas Lietuvai, tačiau viltys 
matyti savarankišką ir galingą 
savo valstybę žlunga, – taip pasa-
kojimą apie savo kūrinį pradeda 
tapytojas Giedrius Kazimierėnas. 
– Vytauto likimo katastrofą išreiš-
kia liepsnojanti Trakų Madona.“ 
Pristatydamas paveikslą renginyje, 
dailininkas plačiau kalbės  apie šio 
istorinio įvykio atspindžio viziją. 

Tapytojo Giedriaus Kazimie-
rėno drobė Vytautas, laukiantis 
karūnos tampa nuolatinės Trakų 
salos pilies ekspozicijos dalimi. 

Trakų salos pilyje paroda „Trakai 
numizmatikoje“ bus eksponuojama 
iki 2013 m. spalio 30 d.

Informaciją apie Trakų istorijos 
muziejaus ekspozicijas ir darbo lai-
ką rasite: www.trakaimuziejus.lt

Dėl papildomos informacijos 
prašome kreiptis: 

Virgilijus Poviliūnas, Trakų 
istorijos muziejaus direktorius, tel. + 

370 528 539 41, 
el. paštas info@trakaimuziejus.lt


