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Lentvario automobilių vaistinė
Tarybos narė: savivalda turi 

spragų, kurias reikia užpildyti
Prieš kelis mėnesius Darbo partijos 

narę Anželiką Vunš pakeitė politikos 
naujokė lentvarietė Jolita Matusevi-
čiūtė. Ji pasirinko būti rajono tarybos 
Švietimo, kultūros, turizmo, sveikatos ir 
socialinių reikalų komiteto nare. 31-erių 
metų mergina, baigusi Lentvario M. Ši-
melionio mokyklą (dabar jau gimnazija), 
studijavo teisę Utenos kolegijoje, turi 
patirties vykdant viešuosius pirkimus. 
Kalbiname jauną politikę, kad ji nors šiek 
tiek atsiskleistų mūsų skaitytojams, kol 
dar nespėjo įsilieti į patyrusių politikos 
vilkų gaują. 

Kas iš viso Jus paskatino būti 
partijos nare? Kaip taip nutiko, kad 
susidomėjote politika?

Politika mane domino visada. Esu 
aktyvi, turiu idėjų, o jas įgyvendinti 
visada lengviau ne vienai, būtent dėl 
to nusprendžiau prisijungti prie kitų 
bendraminčių ir tapti partijos nare. 

Kodėl pasirinkote būtent Darbo 
partijos gretas?

Iš prigimties esu veiklus žmogus. 
Gimiau ir užaugau Trakų rajone, to-
dėl esu neabejinga ir kaip kiekvienas 
Trakų rajono gyventojas jaučiu atsa-
komybę dėl Trakų rajono puoselėjimo 
ir norą prisidėti prie teigiamų pokyčių 
Trakų rajone. Šių idėjų vedama, 
atradau šiuos siekius Darbo partijos 
gretose. 

Jūs esate labai jauna, pati jau-
niausia šiuo mete taryboje narė. 
Jūsų pažiūras formavo jau Lietuvos 
nepriklausomybės laikmetis. Ar tai 
pati jaučiate?

Žinoma, tai jaučiu. Nemanau, kad 
būtų teisinga vertinti žmogaus veiklą 
pagal jo amžiaus prizmę. Anaiptol, 
manau, turiu kuo pasidžiaugti ir 

pasididžiuoti, kad prie mano pažiūrų 
formavimo prisidėjo pati Lietuvos is-
torija – nepriklausomybės laikmetis.

Šiuo metu taryboje esate partijų 
koalicijos narė. O kokiu atveju nepa-
laikytumėte politinio sprendimo? 

Nepalaikyčiau tarybos sprendi-
mo, jei manyčiau, kad jis nenaudingas 
Trakų rajono gyventojams, Trakų 
rajonui. 

Kokia Jūsų nuomonė apie savi-
valdos sistemą – reikėtų ją keisti ar 
ne? Jei keistumėte, tai kaip?

Tai labai plati ir aktuali tema, ku-
ria tiek pasisakyti, tiek padiskutuoti 
yra apie ką. Manyčiau, kad sistemos 
iš esmės keisti nereikia, tačiau ji tikrai 
turi spragų, kurias reikėtų užpildyti. 

Kalbino Dana Zacharevičienė
Nuotr. iš asmeninio 

J. Matusevičiutės archyvo

Tarybos narė Jolita Matusevičiūtė

Šokių fi esta
Balandžio 30 d. 17.00 val. 

Lentvario jaunimas jau trečius 
metus minės Tarptautinę šokio 
dieną. Visi šokių mėgėjai kviečiami 
į senąją Lentvario kino salę. Čia 
pasirodys šokių grupės iš Trakų, 
Vilniaus bei Lentvario: „Legenda“, 
„A tm“, „Yzy“, „You New“, 
„Gintautės group“, „Spindulėlis“. 
Renginio vedėjas DJ Eugutinho.

Tarptautinė šokio diena (ba-
landžio 29 d.) švenčiama nuo 1982 
metų. Šokio menas išsirutuliojo iš 
liaudiškų apeigų – šokių, skirtų 
padėkoti dievams ir juos pagar-
binti. Vėliau šokis išsiskyrė į dvi 
funkcijas – tapo tiesiog malonu-
mas, pramoga ir scenos menas, 
skirtas išreikšti emocijas, bei kūno 
plastikos ir lankstumo pademons-
travimas.

Visus šokti kartu kviečia Trakų 
rajono kultūros rūmų Lentvario pa-
dalinys bei Trakų r. JTLC Lentvario 
jaunimo centras. 

Publikacijų pėdsakais

Judinamas iš sąstingio 
kelio tarp Lentvario ir 

Kariotiškių rekonstravimas
Rajono savivaldybės adminis-

tracija surengė pasitarimą, kuriame 
buvo aptartas valstybinės reikšmės 
rajoninio kelio Nr. 4729 Lentva-
ris–Kariotiškės– Raudonė I ruožo 
tarp Lentvario ir Kariotiškių kaimo 
rekonstravimas.

Šis projektas, kurį rengiasi įgy-
vendinti valstybės įmonė „Vilniaus 
regiono keliai“, susiduria su proble-
momis, kurios apsunkina numatytus 
vykdyti darbus. Kelio rekonstravimo 
projektas buvo parengtas prieš 
kelerius metus, tačiau jis jau pase-
no, todėl numatytus darbus reikia 
koreguoti. Pirmiausia, pagal Kelių 
įstatymo reikalavimus, keliui turi 
būti numatyta minimali 18 m pločio 
juosta, o dabar ji tėra 12 m.

Pasitarime įmonė „Vilniaus 
regiono keliai“ buvo įpareigota 
atlikti kelio kadastrinius mata-
vimus ir iki š. m. liepos mėnesio 
juos pateikti Nacionalinės žemės 
tarnybos Trakų skyriui. Gavusi 
šios tarnybos išvadas Trakų rajono 
savivaldybės administracija rengs 
naują pasitarimą.

„Kontroliuosime, kad kelio 
rekonstrukcija greičiau judėtų iš 
sąstingio, nes dėl to nukenčia ra-
jono gyventojai“, – tvirtino rajono 
savivaldybės adminsitracijos di-
rektorė Asta Kandratavičienė.

Trakų rajono savivaldybės 
informacija

Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo ingresas

Iškilmingas Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo ingresas

Vilniaus arkivyskupo metropolito 
Gintaro Grušo ingresui skirtas Trakų 
Dievo Motinos – Lietuvos Globėjos – 
paveikslėlis ir vyskupo herbas, tekstas

Vilniaus arkivyskupi-
jos kurija informuoja, kad 
2013 m. balandžio 23 d., 
minint šv. Jurgį, Vilniaus 
arkivyskupijos globėją, 
J. E. vyskupas Gintaras 
Grušas, vadovaudamasis 
Katalikų Bažnyčios Kano-
nų teisės kodekso kan. 382 
§ 3, Vilniaus arkivyskupi-
jos Konsultorių kolegijai 
pateikė Popiežiaus Pran-
ciškaus 2013 m. balandžio 
5 d. bulę, kuria jis yra ski-
riamas Vilniaus arkivys-
kupu metropolitu. Vėliau 
vykusių iškilmingų šv. Mi-
šių Vilniaus arkikatedroje 
bazilikoje metu bulė buvo 
perskaityta viešai.

Nuo Popiežiaus bulės 
p a t e i k i m o  K o n s u l t o r i ų 
kolegijai momento Vilniaus 
arkivyskupi jos  valdymą 
p e r ė m ė  J .  E .  G i n t a r a s 
Grušas, tapdamas Vilniaus 
arkivyskupu metropolitu. 
O J. Em. kardinolas Audrys 
Juozas Bačkis paliko Vilniaus 
arkivyskupu emeritu. Tai 
niekaip nepakeitė jo kaip 

Šventosios Romos Bažnyčios 
kardinolo statuso.

Ingreso iškilmėse dalyva-
vo J. Em. kardinolas Audrys 
Juozas Bačkis, J. E. Apaštališ-
kasis nuncijus arkivyskupas 
Luigi Bonazzi, J. E. Kauno ar-
kivyskupas metropolitas Sigi-
tas Tamkevičius, J. E. Vilniaus 
arkivyskupijos vyskupas aug-
ziliaras Arūnas Poniškaitis, 

kiti Lietuvos, Latvijos, Estijos, 
Baltarusijos, Lenkijos vysku-
pai, Vilniaus ir kitų vyskupijų 
kunigai, pašvęstojo gyvenimo 
asmenys, broliškų krikščionių 
Bažnyčių vadovai, valstybės 
valdžios atstovai bei gausiai 
susirinkę tikintieji.

Vilniaus arkivyskupijos kurija
Klaudijaus Driskiaus nuotr.

Miesto įmonės

Tėvas ir sūnus – Algimantas ir 
Ignas Česoniai – yra UAB „Tuklė“ 
šeimininkai. Įmonės parduotuvės 
pavadinimas praktiškas – „Auto-
detalės“, bet mes, padėvėtų auto-
mobilių vairuotojai, ją vienu metu 
lyriškai, o ir ūkiškai, pavadiname 
automobilių vaistine, kuri taip pat 
miestui reikalinga kaip, sakykime, 
„Eeurovaistinė“ ar kita. Mat čia 
bet kokią ir bet kokios markės 
automoboliui detalę gausime po 
paros ir nereikės maltis po Vilnių 
ar kitur jos nervingai ieškant, beje, 
su savo automobiliu, kuriam yra 
pažeista toji ar anoji keistina detalė. 
Labai nesveika nuotaika ant keturių 
nuosavų ratų, tiesa!?

Primename, kad ten aptarnaujama 
profesionaliai, greitai ir, palyginti, 
nebrangiai. Na ir, aišku, pridėkime 
paieškos neišeikvotą energiją ir laiką, 

kurių už pinigus niekur neįsigysime.
Gerbiami Česoniai – žmoniškos 

prigimties lentvariečiai – darbuojasi 
nuo pirmadienio iki penktadienio 
8-18 val., o kiekvieną šeštadienį – 9-
14 val. ir yra įsikūrę Geležinkelio g. 
34, Lentvaris. Norite informacijos? 
Maloniai prašome 8 528 28 579,8 655 
00 269, 8 699 56 212.

Nagi, lentvarieti, o ir senas bei 
užkietėjęs vairuotojau, iki naudingo 
pasimatymo su Ignu ar Algimantu 
Česoniais, kurių įkurtai įmonei rudenį 
sukanka 20 metų.

Taigi, pagarbūs Lietuvos Seime 
ir Vyriausybe, atidaryk žalią gatvę 
nacionaliniam smulkiam, vidutiniam 
ir stambiam verslui – krašto eko-
nomikos fundamentui! Ir naujoms 
darbo vietoms!

Jonas Počepavičius
Autoriaus nuotr.

Sugedus jūsų automobiliui prireiks Algimanto Česonio patarimo
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Vilnietis Andžej Zinkevič atsikėlė 
į Lentvarį dar 2004 metais ir per de-
vynerius metus jau spėjo pritapti prie 
mūsų miesto gyvenimo. Laisvalaikiu 
vyriškis filmuoja kultūrinius, proginius 
renginius, fotografuoja savo malo-
numui, turbūt todėl buvo pastebėtas 
aplinkinių ir pirmą kartą išrinktas Len-
tvario seniūnijos Bažnyčios seniūnaitijos 
seniūnaičiu. 

„Klevų alėjos“ Nr. 15, 2013 m. ba-
landžio 12 d., spausdinome pokalbį su 
seniūnaičiu Valdomiru Zinkevič, tačiau 
abu vyriškiai teigė esantys ne giminės, 
vienas kito nepažįsta, jie tiesiog bendra-
pavardžiai. 

Gyventojai nežino
„Pakviestas dalyvauti seniūnaičių 

rinkimuose, net neįsivaizdavau, kas 
tai per pareigos. Praėjus metams, jau 
pastebiu, jog man, kaip dirbančiam 
žmogui, sudėtinga dirbti visuomeniniais 
pagrindais, kadangi visą savo laisvalaikį 
skiriu šeimynai“, – sakė neilgą 
seniūnaičio patirtį turintis A. Zinkevič. 
Vyras pasakojo,  jog sutvarkyti 
daugiabučio namo, kuriame jis pats 
gyvena, problemas sugeba puikiausiai, 
tačiau bendrauti su jam paskirtos 
teritorijos gyventojais nesiseka. 

„Aplinkiniai gyventojai užsidarę, 
pašalinių neįsileidžia, be to, daugelis 
visai nežino apie seniūnaičių egzista-
vimą, net parodžius seniūnaičio pažy-
mėjimą, bendrauti nelabai nori“, – pa-
sakojo vyriškis. 

Seniūnaičiams ypatingų reikalavi-
mų, funkcijų kol kas nėra numatyta, jie 
tiesiog yra bendruomenės dalis, tarytum 

Andžej Zinkevič: gyventojai 
nežino, kad yra seniūnaičiai

Bažnyčios seniūnaitijos seniūnaitis 
Andžej Zinkevič

Moksleivės – „Biplan“ vaizdo klipo herojės
Nuo 2012 m. rugsėjo mėnesio 

Lentvario Motiejaus Šimelionio 
gimnazijoje pradėjusi veikti šiuo-
laikinio šokio grupė „You New“ 
buvo pakviesta filmuotis vienos 
populiariausių Lietuvos lengvojo 
roko grupių „Biplan“ vaizdo klipe 
„Poslednij den na lune“ (vert. „Pa-
skutinė diena Mėnulyje“). Neįkai-
nojama patirtis, išvydus muzikos 
pasaulio užkulisius, dar labiau 
motyvavo jaunąsias šokėjas siekti 
savo tikslų. 

Šiuolaikinių šokių vaikus moki-
nanti Lietuvos edukologijos univer-
siteto šokio edukologijos magistrantė 
Aistė Aleknavičiūtė netikėjo, jog 
darbas su gimnazistais bus toks malo-
nus ir rezultatyvus. A. Aleknavičiūtė 
teigia esanti pakankamai drovi, todėl 
imtis pedagoginio darbo jai nebuvo 
lengva. Tačiau jau daugiau nei pusę 
metų šiuolaikinio šokio subtilybių 
vaikus mokanti vadovė džiaugiasi 
patekusi į „auksinį“ vaikų būrį. „Mes 
esame nuostabi komanda“, – sako ji.

Šiuo metu būrelį lanko daugiau 
kaip 15 6-9 klasės gimnazijos moki-
nių. Jie teigia, jog dažniausiai savo 
išmoktas pamokas demonstruoja 
per įvairius gimnazijoje vykstančius 
renginius.

„You New“ yra laukiama ir miesto 
renginiuose. Vadovė A. Aleknavičiūtė 
pasakojo, jog artimiausiu metu šokių 
grupė planuoja dalyvauti Lentvario 
mieste organizuojamame vaikų ir 
jaunimo šokių renginyje. 

Paklaustos, kaip grupei „You 
New“ pavyko nusifilmuoti žymių 
Lietuvos muzikantų klipe, Brigita 
Danilovaitė ir Ieva Citrinavičiūtė 
prasitarė, jog tai vadovės A. Alekna-
vičiūtės nuopelnai. Sulaukusios neti-
kėto vadovės kvietimo šokti planuo-
jamame filmuoti vaizdo klipe grupės 
narės – L. Kačėnaitė, B. Danilovaitė, 
I. Citrinavičiūtė – pasijauto pakylėtai. 
„Filmavimas nenuvargino, bendra 

trukmė siekė apie 1 valandą. Buvo 
labai įdomu. Iki tol nepasiekiamai 
atrodžiusi grupė „Biplan“ pasižymėjo 
draugiškumu, nuoširdumu – bendra-
vo kaip su sau lygiais. Viso filmavimo-
si metu supo tik geros emocijos“, – tei-
gė B. Danilovaitė. „Tuo pačiu vienas 
iš grupės narių Olegas Aleksejevas 
surengė mums fotosesiją. Neįprasta 
buvo vilkėti žymios jaunosios kartos 
dizainerės Janinos Zibirevos specialiai 
mums pasiūtus drabužius, tačiau 
mums jie puikiai tiko“, – komentavo 
I. Citrinavičiūtė.

Paklaustos, kaip į šį įvykį reagavo 
draugai ir artimieji, mokinės teigė iki 

paskutinės minutės slėpusios apie 
gautą pasiūlymą. Apie tai prabilo tik 
darbams pasibaigus – vaizdo klipui 
pasirodžius viešojoje erdvėje. Mer-
ginės teigė, jog aplinkinių reakcija 
buvo maloni.

„Ketiname įsitraukti į Trakų ra-
jono jaunimo organizacijų projektinę 
veiklą. Mintyse bręsta šokio stovyklos 
su psichologiniais elementais orga-
nizavimas rajono jaunimui“, – apie 
ateities planus puse lūpų kalbėjo 
vadovė A. Aleknavičiūtė. 

Evelina Kislych
Olego Aleksejevo nuotr. 

Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje pradėjusi veikti šiuolaikinio šokio 
grupė „You New“ 

Kol miega dukrytė…
„ K a r t a i s  ž m o g u i  n o r i s i 

pabėgti nuo kasdienių rūpesčių, 
atsipalaiduoti ir nors kelioms 
akimirkoms nuklysti ten, kur sielai 
miela ir ramu“, – kalbėjo Jevgenija 
Julmasova per savo darbų parodos 
,,Kol miega dukrytė…“ atidarymą, 
kuris vyko balandžio 16 dieną 
Lentvario miesto bibliotekoje. Čia 
eksponuojami jos kryželiu siuvinėti 
paveikslai „Afrikietė. Auksinis 
smėlis“, „Dievo gėlė“, „Pavasaris“, 
„Saulės gėlės“, „Sielos harmonija“, 
„Olandijos namukai“, „Dukrytė“ ir 
kiti darbai. Aplankyti parodą atėjo 
autorės bendradarbiai, draugai, 
pažįstami, bendruomenės nariai. 

J. Julmasova gimė Kaliningrade. 
Nuo trejų metukų su šeima apsigy-
veno Lietuvoje. Čia užaugo, baigė 
Trakų vidurinę mokyklą. Lietuva 
tapo jos antrąja tėvyne. Šiuo metu 
Jevgenija gyvena Jovariškėse, Trakų 
rajone, apsupta nuostabios gamtos, 
ant ežero kranto. Visa tai įkvepia 
ją kurti tokius pasakiškai gražius 
darbus, reikalaujančius nepaprasto 
kruopštumo ir kantrybės. Į kiekvie-
ną paveikslą ji įdeda dalelę savo sie-
los ir rankų šilumos. Nuo vaikystės 
Jevgenija mėgsta rankdarbius, ji ne 
tik siuvinėja, bet ir namus puošia 
savo siūtomis užuolaidomis, rankš-
luosčiais, pagalvėlėmis. Laisvalaikio 
turi labai mažai, todėl stengiasi 
kuo daugiau laiko praleisti su savo 
mažąja dukryte Anastasija. Siuvi-
nėjimu kryželiu pradėjo domėtis, 
kai laukėsi dukrytės, o išėjus moti-
nystės atostogų atsirado daug laisvo 
laiko. Visą šiam pomėgiui reikalin-
gą medžiagą ji surado internete: 
schemas siuvinėjimui, kur nupirkti 
reikalingas priemones, patarimus, 
bendraminčius ir t. t. 

Šiuo metu Jevgenija dalyvauja 
siuvinėjimo projekte – žaidime, 
kuris vadinasi Round Robin. Jame 
gali dalyvauti bet koks dalyvių skai-
čius. Dalyviai kartu nusprendžia, 
kokią temą pasirinkti, kokio dydžio 

paveiksliukus siuvinėti, ant kokio 
audinio, koks vieno paveiksliuko 
siuvinėjimo terminas, koks perda-
vimo (siuntimo) kitiems dalyviams 
eiliškumas. Tas, kuris pradeda siuvi-
nėjimą, nusprendžia, ar kiti dalyviai 
po savo išsiuvinėtu darbu pasirašys 
ar ne. Galutinis variantas apsigyvena 
pas tą, kuris jį pradėjo. Jevgenija susi-
domėjo šiuo projektu ir jau turi vieną 
išsiuvinėtą paveikslą, kuris vadinasi 
„Dievo gėlė“.

Per renginį Jevgenija parodė 
darbą, kurį turi užbaigti ir siųsti 
projekto dalyvei iš Amerikos. Šį 
kartą projekte dalyvauja rankdarbių 
mėgėjos iš penkių šalių: Amerikos, 
Anglijos, Rusijos, Latvijos ir Lietuvos. 
Jevgenija džiaugiasi šiuo projektu, 
nes turi galimybę bendrauti su 
bendraminčiais iš kitų šalių, dalintis 
patirtimi ir kūryba. 

Parodos atidarymo metu auk-
sarankė mielai bendravo su lanky-
tojais, atsakinėjo į klausimus, rodė 
savo nebaigtus darbus, aiškino, kaip 
pasirinkti siūlus, medžiagas ir kitas 
priemones. Paklausta, ką reikia tu-
rėti norint sukurti tokius paveikslus, 

Jevgenija šypsodamasi atsakė: ,,Visų 
pirma kruopštumo, kantrybės, dide-
lio noro ir dar pinigų, nes šis pomėgis 
nemažai kainuoja.“

Vieno paveikslo siuvinėjimas 
užtrunka apie tris mėnesius. Visi 
darbai autorei brangūs. Pats bran-
giausias paveikslas „Dukrytė“, išsiu-
vinėtas pagal schemą, kurią sukūrė 
dizainerė pagal dukros Anastasijos 
fotografiją.

Šiuo metu Jevgenija apie savo 
darbų pardavimą negalvoja, gal kada 
nors… Siuvinėjimas jai teikia emo-
cinį pasitenkinimą ir sielos atgaivą. 
Tai užsiėmimas, kuriam negaila nei 
akių, nei pirštų, nei laiko. „Jei prieš 
eidama miegoti nepadaryčiau nors 
kelių dygsnelių, turbūt neužmig-
čiau“, – juokavo Jevgenija. 

Autorės darbų paroda vyks iki 
gegužės 20 d. Maloniai kviečiame 
apsilankyti ir pasigrožėti nuostabiais 
darbais.

Vilma Kmitienė,
Trakų rajono savivaldybės viešosios 

bibliotekos Lentvario filialo 
vyr. bibliotekininkė

Autorės nuotr. 

Jevgenija Julmasova savo darbų – paveikslų, siuvinėtų kryželiu, parodos 
atidaryme Lentvario bilbliotekoje

savarankiški tarpininkai tarp visuome-
nės ir valdžios, gebantys komunikuoti 
su aplinkiniais, matantys, kas dedasi jų 
gyvenamojoje teritorijoje.

Mažai informacijos
Seniūnaitis A. Zinkevič minėjo, jog 

visus seniūnaičius vienoje krūvoje teko 
matyti tik per seniūnaičio pažymėjimo 
įteikimą seniūnijoje, kadangi susirinki-
muose dalyvauja ne visi seniūnaičiai. 
„Kaip kas gali, taip ir dalyvauja šioje 
veikloje. Tačiau yra problemų su infor-
macijos pateikimu: gaunu informaciją 
apie susirinkimus, dar šį bei tą, tačiau 
man, kaip naujokui, vis tiek trūksta in-
formacijos, kas vyksta seniūnijoje“, – ko-
mentavo A. Zinkevič.

Neūkiškumas
Bažnyčios seniūnaitijos seniūnaičiui 

priklausanti teritorija yra Atgimimo g., 
Aušrinės g., Bažnyčios g., Geležinkelio 
g. iki Trumposios g., Obelių g., Pa-
kraščio g., Lauko g. iki Trumposios g., 
Konduktorių g., Vokės g., Sodų g. iki 
Trumposios g., Pietų g. iki Trumposios 
g., Pakalnės g. Pakalnės skg., Mokyklos 
g. iki Trumposios g., Fabriko g., Fabriko 
skg., Naujosios Sodybos g., Statybinin-
kų g., Garvežių g. Anot A. Zinkevič, 
pagrindinė šių dienų seniūnaitijos pro-
blema – gatvių rekonstrukcija. Tačiau 
gyventojus piktina ne kertami medžiai, 
o projekto organizaciniai darbai. „Staty-
bininkai išdarkė kelius prieš pat žiemą 
ir viską šitaip paliko iki pavasario. Jūs 
net neįsivaizduojate, su kokiais nepato-
gumais susidūrė aplinkiniai gyventojai, 
žmones piktina neūkiški sprendimai. 
Net Lentvario seniūnas pripažino, jog 
projekto subrangovai neturėjo palikti 
tokios netvarkos“, – apie nūdienos pro-
blemas pasiguodė seniūnaitis.

Savybės
A. Zinkevič, susidūręs su tokiu 

naujadaru „seniūnaitis“, neįsitikinęs, ar 
kitą kadenciją kandidatuos į šias parei-
gas. Anot jo, seniūnaičiu turi būti gerai 
visiems žinomas, gerbiamas asmuo, 
nedirbantis, kad galėtų skirti daug 
laiko reikalaujančioms visuomeninėms 
pareigoms, asmuo turėtų turėti šiek 
tiek psichologo ar diplomato savybių, 
kurios būtinos buitinių konfliktų tarp 
kaimynų sprendimui. 

Dana Zacharevičienė
A. Zinkevič archyvo nuotr. 

PR

„Pildyk“ vartotojai galės rinktis iš 100 
mobiliųjų telefonų

„Pildyk“ vartotojai pirmieji tarp išankstinio 
mokėjimo paslaugų vartotojų galės telefoną rink-
tis iš visų operatoriaus parduodamų modelių. 
Jie galės įsigyti bet kurį savo svajonių telefoną, 
o rinktis tikrai yra iš ko – „Tele2“ dabar siūlo 
beveik 100 skirtingų telefonų.

Didesnė pasirinkimo laisvė
„Pildyk“ vartotojai galės be jokių apribojimų 

rinktis naujausius ir pažangiausius išmaniuosius 
telefonus. Visų „Tele2“ jiems parduodamų tele-
fonų pradinė kaina bus 1 Lt, už juos atsiskaityti 
bus galima dalimis per 2 metus.

„Pildyk“ klientai turės daugiausiai pasirinki-
mo tarp išankstinio mokėjimo paslaugų vartotojų 
ir galės įsigyti bet kurį „Tele2“ parduodamą 
telefoną“, – sakė Dominyka Jonušienė, „Pildyk“ 
prekės ženklo vadovė.

Pasako jos, „Pildyk“ naujiena yra palanki 
vartotojams, kadangi telefono aparatą bus galima lanksčiau priderinti pagal asmeninius 
poreikius – pasiimti mėgstamo gamintojo telefoną, išsirinkti norimą pigesnį ar, priešin-
gai, pažangiausią išmanųjį. Tai leis per milijoną vartotojų turinčiame „Pildyk“ tinkle 
bendrauti dar patogiau.

Iki šiol išankstinio mokėjimo paslaugų vartotojai naują telefoną galėjo nusipirkti tiktai 
dviem būdais – mokėdami pilną kainą ar pasinaudoję akcijų pasiūlymais.

„Pildyk“ yra populiariausia išankstinio mokėjimo paslauga Lietuvoje. Ryšių regulia-
vimo tarnybos (RRT) duomenimis, „Pildyk“ paslaugomis naudojasi daugiau nei milijonas 
išankstinio mokėjimo mobiliojo ryšio paslaugų vartotojų šalyje.

Tarpusavyje jie kalba pigiau, o pasinaudodami papildomomis „Pildyk“ paslaugomis, 
net ir už 0 ct/min. 

Daugiau telefonų už gerą „Tele2“ kainą
„Tele2“ siūlomas mobiliojo ryšio telefonų pasirinkimas yra didžiausias tarp mobiliojo 

ryšio operatorių. Interneto parduotuvėje www.tele2.lt balandžio viduryje buvo apie 100 
skirtingų telefonų.

Šiuo metu „Tele2“ daugiausia siūlo „Nokia“ ir „Samsung“ telefonų, tarp kurių ir 
„Samsung Galaxy S III“. Taip pat parduodami „BlackBerry“, „LG“, „HTC“, „Motorola“, 
„Huawei“, „Sony“ ir „Sony Ericsson“ mobilieji telefonai. 

Salonuose netrukus taip pat pasirodys „Nokia Lumia 920“, „Samsung Galaxy S4“ 
ir labai lauktas „Google“ telefonas „Nexus 4“, kurį „Tele2“ ir „Pildyk“ vartotojai galės 
įsigyti už mažiausią kainą lyginant su kitais mobiliojo ryšio operatoriais. 

Didindamas išmaniųjų telefonų pasirinkimą, „Pildyk“ kartu pigina ir mobilųjį 
internetą. 1 Mb vartotojams dabar kainuoja nuo pusės cento – 1 GB duomenų naršymui 
„Pildyk“ vartotojai gauna už 5 Lt.

Daugiau apie „Pildyk“ planus bei specialias akcijas galima sužinoti interneto svetai-
nėje www.pildyk.lt, o sužinoti apie telefonus ir už gerą kainą nusipirkti patinkantį galima 
bet kuriame „Tele2“ salone ar interneto parduotuvėje www.tele2.lt.

„Pildyk“ vartotojai galės įsigyti ir 
„Google“ telefoną „Nexus 4“
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*Puslapį remia  Spaudos, radijo  ir televizijos rėmimo fondas

Geležinkelis Peterburgas–Varšuva užaugino Lentvario miestą
Visame pasaulyje geležinkelio 

tiesimas atvėrė ekonominio pro-
greso vartus, šalimais būrė naujas 
gyvenvietes, užaugino miestus. Ne 
išimtis ir mūsų Lentvario miestas, 
kuris iki geležinkelio nutiesimo buvo 
tik nedidelis kaimas – Gaidiškės 
(Petuchavas). 

Pirmasis traukinys
Negalime pasakojimo pradėti 

nepaminėję svarbiausio geležinkelių 
istorinio įvykio mūsų šalyje – pirmo-
jo traukinio atvykimo.

Pirmųjų Lietuvos geležinkelių 
pradžia datuojama nuo 1851 metų, 
kai Rusijos Vyriausybė priėmė nuta-
rimą tiesti Sankt Peterburgo–Varšu-
vos geležinkelį. Kelio, kuris priklau-
sė Rusijos geležinkelių bendrovei, 
tiesimas pradėtas tų pačių metų 
vasario 15 d. Pirmasis traukinys iš 
Dinaburgo, Daugpilio pusės į Vilnių 
atvyko 1860 metų rugsėjo 4 dieną. 
Įvykis užrašytas Vilniaus guber-
nijos metraštyje. Ši medžiaga taip 
pat saugoma Lietuvos geležinkelių 
muziejuje. Knygoje parašyta, kad tą 
dieną buvo puikus rudeninis oras, į 
Vilniaus geležinkelio stotį susirinko 
gausybė žmonių. Atvykstančio 
transporto garsas ir kamuoliniai dū-
mai susipynė su susirinkusių smal-
suolių švilpavimu, šūksniais „ūra“. 
Sutikimo kalbą Vilniaus laikinosios 
archeologinės komisijos vardu sakė 
komisijos pirmininkas grafas Eusta-
chijus Tiškevičius. Tuometiniai švie-
suomenės pasisakymai buvo neilgi, 
tad grafas pirmiausia pasveikino 
garvežio vyriausiąjį inžinierių bei jo 
komandą ir pabaigoje išrėžė: „Kai 
mus išskirs laikas ir erdvė, lai jūsų 
atmintyje išlieka prisiminimas, jog 
prie puikios Vilnelės krantų yra tie, 
kurie moka vertinti talentą, darbą ir 
progresą.“ (vertimas iš rusų kalbos 
gali būti ne visiškai tikslus dėl pras-
tos rankraščio kopijos kokybės)

Aukščiausia klasė
Geležinkelio bėgių tiesimo dar-

bai per Gaidiškes vyko 1857–1859 
m., o geležinkelio stoties statybos – 
1861–1862 metais. Stotis gavo Len-
tvario vardą nuo Tiškevičių dvaro 
pavadinimo. Stotis pastatyta Sankt 
Peterburgo–Varšuvos geležinkelio 
linijos atsišakojimo į Kauną–Virbalį 
vietoje. Tik Lentvario geležinkelio 
stotis kartu su Virbalio (iš viso šalyje 
buvo 21 stotis) turėjo aukščiausios 
klasės statusą. Stotyje buvo įrengtos 
įvairios salės ir apartamentai carui. 
Kaip rašoma Liubomiro Viktoro Žei-
manto knygoje („Sankt Peterburgo–
Varšuvos geležinkelis 1858–1915“), 
mūsų miesto stotyje buvo įrengta 

Vilniaus pirklio Anatolijaus Livšico 
bufetas, kuriame 1863 metų sukilimo 
metu apsigyveno kareiviai. Pirklys 
dėl to netgi prašėsi būti atleidžia-
mas nuo mokesčių. Sukilimo metu 
kareiviai dirbo net miško kirtimo 
darbus. Stoties teritorijoje buvo 
keleivių namas su gyvenamosio-
mis patalpomis (namą šildė net 39 
krosnys), tarp namo ir geležinkelio 
kelių buvo keturi grįsti keleivių 
peronai. Teritorijoje buvo du mū-
riniai angarai, sandėlys ugniagesių 
įrangai laikyti, buvo pastatyti trys 
dideli darbininkų namai (šildė 24 
krosnys), vienas kelio sargo namelis, 
aukštesnio rango tarnautojams skirti 
atskiri du namai (juos šildė 10 kros-
nių). Geležinkelininkų asmeniniam 
ūkiui buvo skirti 7 mediniai tvarteliai 
malkoms, 2 medinės ledainės-rūsiai 
ir du specialiai iškasti šuliniai. Buvo 
įrengta vandens siurblinė, vanduo 
buvo tiekiamas iš ežero, pakeliamas į 
16 sieksnių (maždaug 31 m) aukštį ir 
tekėjo į 7 čiaupus, kurių keturi pildė 
garvežio talpas, vienas buvo naudo-
jamas garvežių plovimui. Lentvario 
vandentiekis per parą galėjo patiekti 
24 kub. sieksnių vandens. 

Stotis jungėsi su kaimyninėmis 
stotimis 3 telegrafo laidais, turėjo 4 
telegrafo aparatus. 

Traukinių gausa
Rusijos valstybė, norėdama 

pradėti eksportuoti Ukrainos grūdus 
per Liepojos uostą, paruošė ir pa-
tvirtino naujo geležinkelio projektą 
Lentvaris–Romnai (Ukraina). Tai 
įvyko XIX a pab. Lentvario stotyje 
vyko dažni krovinių perkrovimai: 
per metus buvo perkraunama dau-
giau kaip 200, iškraunama apie 800 
vagonų. 

Iš Lentvario į Varšuvą per sa-

vaitę vykdavo du keleiviniai (iš-
vykdavo pirmadienį ir penktadienį, 
atvykdavo sekmadienį, ketvirtadie-
nį) ir vienas prekinis (išvykdavo 
šeštadienį, atvykdavo trečiadienį) 
traukiniai. Netrukus traukiniai į 
Varšuvą pradėjo kursuoti kasdien. 
Sankt Peterburgo–Virbalio keleivi-
nių traukinių sąstatai dažniausiai 
buvo performuojami į Varšuvą. 
1871 m. stotis jau priimdavo 3 trau-
kinius (kurjerių ir 2 keleivinius), 
vykstančius iš Peterburgo. Vėliau, 
pertvarkius pasienio žandarų polici-
jos darbą, Sankt Peterburgo–Virbalio 
traukiniai, kaip rodo tvarkaraščiai, 
šioje stotyje net nesustodavo. L. V. 
Žeimantas rašo, kad nuo 1885 m. 
Lentvaris aptarnavo 2 Varšuvos, 2 
Virbalio ir po vieną Liepojos keleivi-
nių traukinių porą. 1889 m. atsirado 
nauja Virbalio–Sankt Peterburgo 
traukinių pora. Nuo 1901 m. į Kauną 
per Lentvarį važiavo jau 6 trauki-
niai, iš kurių 5 – iki Prūsijos sienos. 
Varšuvos kryptimi tuomet važiavo 
4 keleivinių traukinių poros. Nuo 
1912 m. Lentvarį kirto 5 Varšuvos, 6 
Virbalio, 3 Liepojos keleivinių trau-
kinių poros. Nuo 1914 m. Varšuvos 
ir Virbalio traukinių grupės padidėjo 
dar po vieną traukinių porą. 

Stotyje vyko aktyvus traukinių 
judėjimas, eismo nelaimių čia beveik 
nebuvo įvykę. Minimas tik ne pačioje 
stotyje, bet už semaforų užmuštas 
Lentvario apylinkėse atostogavęs 
puskarininkis Antanas Savickis.

Stoties viršininkai
L. V. Žeimantas knygoje mini 

pirmuosius stoties viršininkus: iki 
1863 m. – Vladimiras Ščepovskis, 
nuo 1863 m. – Leonidas Heincas, nuo 
1865 m. – Albertas Michelskas, nuo 
1866 m. – Liudvikas Kilijanas. Šiam 
darbe 1872 m. numirus, jo vietą užė-
mė Piotras Reinje. Po kelių mėnesių jį 
pakeitė Ivanas Kutuzovas. Nuo 1875 
m. stoties viršininku dirbo Vikenti-
jus Sipaila, nuo 1886 m. – Julijanas 
Fišeris, nuo 1887 m. – Aleksandras 
Michejevas, nuo 1889 m. – Fiodoras 
Kočerginas, nuo 1890 m. – Piotras 
Zimarevas, nuo 1891 m. – Dimitri-
jus Konopkinas, 1901 m. – Antanas 
Juščackis, čia dirbęs iki kaizerinės 
okupacijos. Stoties viršininkai tu-
rėjo padėjėją (nuo 1890 m. net du), 
ne mažiau kaip du iešmininkus, 
vandentiekio prievaizdą. Nuo 1890 
m. stotyje dirbo bilietų kasininkas, o 
nuo 1893 m. – krovinių kasininkas. 
Toliau duomenų apie Lentvario sto-
ties personalą rasti nepavyko.  

Šiuo metu Lentvario geležinke-
lio stoties viršininkė yra Eugenija 
Tuba. 

XX a. laikotarpis
Karų laikotarpio informacijos 

apie Lentvario stotį praktiškai neiš-
likę. Tokių duomenų neturi ir Lie-
tuvos geležinkelių muziejus. Tačiau 
neabejotina yra tai, kad toks svarbus 
geležinkelio mazgas tikrai buvo nau-
dojamas kariniams tikslams. 

Vienas reikšmingiausių sovie-

tmečio (1945–1991 m.) darbų, vys-
tant Lietuvos geležinkelius, buvo 
Naujosios Vilnios– Kauno ir Lentva-
rio–Trakų linijų elektrifikavimas. 

Geležinkelis atvėrė kelius žmo-
nių migracijai, tad prie jo ir išaugo 
mūsų Lentvaris. Remiantis literatū-
riniais duomenimis, 1866 m. mieste-
lyje gyveno 162 gyventojai, 1897 m. 
– 300, 1923 m. – 2000, 1948 m. (kai 
kur nurodoma 1949 m.), kai Len-
tvariui buvo suteiktos miesto teisės, 
– 2500. Tačiau redakcija po straipsnio 
„Vonių gamykla „Kaitra“: pramonės 
giganto griūtis“ (2013 m. kovo 1 d. 
Nr.9 (26)) sulaukė garbaus amžiaus 
gyventojo V. Perematko skambu-
čio, jog XX a. viduryje Lentvaryje 
negalėjo gyventi tiek gyventojų ir 
naudojami literatūroje duomenys 
apie miestą nėra tikslūs. Jis remiasi 
savo prisiminimais ir dėstė, jog dar 
anuomet vyko natūriniai mainai, 
būdingi kaimui. Tad ar atsirastų dar 
daugiau senųjų miesto gyventojų, 
kurie patvirtintų lentvariečio prisi-
minimus? O mes kol kas remiamės 
išspausdinta literatūra. 

Senovė
Kaip rašė savo moksliniame 

darbe apie Lentvarį „Lietuvos me-
trikos“ tyrinėtojas, miestų urbanis-
tikos specialistas hum. mokslų dr. 

Lentvario geležinkelio stotis apie 1915 m. 

Šiandieninis Lentvario geležinkelio stoties vaizdas. Šis objektas yra vienas 
iš tų, kuriam išnykimas negresia, priešingai, stoties pastatų kompleksas 
restauruojamas, prižiūrimas įmonės „Lietuvos geležinkeliai“

Iliustracija iš L. V. Žeimanto knygos

Algirdas Baliulis, visa Lentvario 
teritorija, kuri buvo tarp dviejų LDK 
sostinių, turėtų būti vertingesnė ne 
istoriniu, bet archeologiniu požiūriu, 
nes šaltiniuose beveik nieko vertinga 
nėra, viskas slypi po žeme ir laukia 
archeologų kastuvo. 

Lentvario gyventojai, pasako-
dami apie senąsias kapines (tarp 
geležinkelio ir ežero) mini, jog, tie-
siant geležinkelį, rasti palaikai buvo 
perkelti būtent į minėtas kapines, 
tačiau rašytinių šaltinių apie tai 
nerasta. Net garsūs architektai, tyri-
nėtojai Vaiva ir Steponas Deveikos, 
laikraščio užklausti apie senąsias 
kapines, rašė, kad apie jas sužinojo 
tik iš mūsų. 

Kas žino, ar mes sulauksime 
archeologų, kurie mums daugiau 
papasakotų apie mūsų žemelę?..

Dana Zacharevičienė
Autorės ir „Lietuva senosiose 
fotografijose“ archyvo nuotr. 

Literatūra:
L.V. Žeimantas „Sankt Peterburgo–Varšuvos 
geležinkelis 1858–1915“ (189-192 p.)
Hum. dr. A. Baliulio mokslinis darbas apie 
Lentvarį
Lietuvos geležinkelių muziejaus turima 
medžiaga.

Geležinkelio stotis. Metai ir autorius nežinomi

Lietuvos karininkai su Lentvario vaikais, 1939 10 28. S. Kolupailos nuotr.

Lentvario geležinkelio stotyje, bilietų kasos salėje, sieninės tapybos vaizdas 
žymi 1825 metų datą, kuomet Dž. Britanijoje tarp Darlingtono ir Stoktono 
(21 km) miestų pradėjo veikti geležinkelis, kuriuo riedėjo garvežys. Iki tol 
mediniais, akmeniniais, o vėliau ir plieniniais bėgiais krovininius vagonėlius 
traukdavo arkliai arba sukamos gervės lynai
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Skelbimai

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

2013 m.

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

Užs. Nr. 102

redaktorė Dana Zacharevičienė

Kiekvieną penktadienioir šeštadienio vakarą nuo 20.00 val.
staliukų rezervacija: 8659 08454

Užs. Nr. 105

Visi elektros instaliacijos darbai. 
Dokumentų tvarkymas. 
Tel. 8 685 71 591

Užs. Nr. 120

Proginių suknelių nuoma
S. Trakai, Trakų g. 4A
tel. 8 612 24 310

 Užs. Nr. 119

Trakuose ir Lentvaryje ar kitur ieš-
kome vertėjo (-s) iš lenkų į lietuvių 
kalbą ir atvirkščiai – iš lietuvių į 
lenkų kalbą.
Būtinas vertėjo kvalifikaciją patvir-
tinantis dokumentas. 
Teirautis: VšĮ „Vorutos“ fondas, CV 
siųsti el. paštu voruta@voruta.lt, tel. 
8 603 11117

Užs. Nr. 152

Ieškomas(-a) kebabų pardavėjas(-
a). Darbas Lentvaryje.
Tel. 8 673 96 218 

Užs. Nr. 128

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

Užs. Nr. 134

Užs. Nr. 135

Parduodu karvę (9 m.) ir arklį (3 m.) 
Tel. 860701251

Užs.Nr.137

Autoservisas ieško autoelektriko-
automechaniko darbui Trakuose. 
Reikalavimai: darbo patirtis su 
krovininiu transportu; gebėjimas 
sąžiningai ir kokybiškai atlikti dar-
bus. Tel. 8 685 67 897

Užs. Nr. 138

Patyręs meistras greitai ir kokybiš-
kai atlieka vidaus apdailos darbus. 
Tel. 8 610 15 936

Užs. Nr. 139

Parduodamas 0,45 ha žemės skly-
pas Čižiūnų kaime, besiribojantis 
su Mošos ežeru. Sklype yra buvę 
3 statiniai, šalia sklypo yra elektros 
linija ir komunalinis vandentiekis. 
Tel. 8 656 09 481

Užs. Nr. 141

GRYNO  AUKSO
  G

RAMO  KAINA

141 Lt
Dėmesio!  Nauja supirktuvė-lombardas!

Atsiskaitome iš karto!!!
S u P E r k A m E :

Aukso laužą ir dirbinius;
Dantų karūnėles (perkame 

ir neišardytas); 
Auksinius ir sidabrinius 

laikrodžius; 
Sidabrą (laužas, dirbiniai, 

stalo įrankiai, indai); 
Techninį sidabrą; 

•
•

•

•

•

Gintarą;  
Ikonas, ordinus, 

medalius, apdovanojimus; 
Auksines ir sidabrines monetas;
Porceliano ir molines figūrėles; 
Senus dokumentus (iki 1940 m.)  
Vertingus paveikslus;
Antikvariatą ir kitus vertingus 

daiktus.

•
•

•
•
•
•
•

muS rASiTE:
Vytauto g. 90, Trakai 
(Autobusų stoties laukiamojoje salėje)
Ežero g. 5, Vievis
Klevų al. 4, Lentvaris (PC Norfa)
i-V 9-18 val. Vi 9-1� val.

Sodų g. 22, Vilniuje 
(Autobusų stoties laukiamojoje salėje); 

i-V 8-18 val. Vi-Vii 8-15val.      

Mob. tel. + 370 682 33 507
Užs. Nr. 140

Reikalingi miško pjovėjai (su kvali-
fikacijos pažymėjimu). 
Tel. 8 674 24 464

Užs. Nr. 142

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�

Užs.Nr. 118

Išnuomojama kavinė-baras su tera-
somis ant Totoriškių ežero kranto 
Trakuose. Tel. 8 682 21 445

Užs. Nr. 143

Viešbučiui „Margis“ (7 km už Trakų 
Aukštadvario link) reikalingi:
PADAVĖJAI (-os);
VIRĖJAI (-os);
KAMBARINĖS
Tel. 8 685 57 555

Užs. Nr. 144

T e i k i a m e  m i š k i n i n -
kystės  pas laugas .
*  P e r k a m e  a p v a l i ą 
medieną.
*  M i š k ą  s u  ž e m e  i r 
i šs ik i r t imui .
*  A t l i e k a m e  m i š k o 
traukimo paslaugas .
Tel .  Nr .  8  683 68 497

Užs. Nr. 388

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

Užs. Nr. 64

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 9-18 val., VI-9-15 val, 
VII-nedirba

Parduodu žemės ūkio paskirties 
žemę Trakų rajone, Dambravos k., 
12.400 ha, 1.00 ha ir 1.05 ha.
Tel. 8 699 24 588

Užs. Nr. 147
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. 17

Parduodu sodybą Trakuose, Žaiz-
drių soduose.  Tel. 8 623 08 388

Užs. Nr. 149

Parduodu sodybą Onuškio sen. 
Rami vieta. Tinka poilsiui ir ūkinin-
kauti. Tel. 8 685 37 485

Užs. Nr. 148

Praleiskime gegužės
 1-ąją ant dviračių!

Gegužės 1 d. (trečiadienį) 
minėsime Tarptautinę darbo 
dieną. Šia proga visus kviečiame 
į dviračių žygį vaizdingomis 
Trakų apylinkėmis.

Maršrutas: nuo Šv. Jono Ne-
pomuko koplytstulpio, Lukos 
(Bernardinų) ežero pakrante 
link autobusų stoties, dviračių 
taku iki Žaizdrių, per Žaizdrius 
į Jovariškes, (Jovariškėse susto-
jimas ir pasistiprinimas savo 
sumuštiniais), iš Jovariškių link 
Kudrionių, aplink Akmenos 
ežerą į Rakalnį. Žygio ilgis apie 
24 km., trukmė 3-4 val.

Pabaigoje dalyviai Rakalny-
je bus vaišinami ant laužo virta 
sočia sriuba.

Registracija el. paštu 
zygiaitrakuose@gmail.com iki 

balandžio 30 d. 12.00 val.
Išvykimas 11.00 val. 

Skubiai parduodamas 2 kamba-
rių, 43 kv. m ploto butas, esantis 
mūriniame name, Pakalnės g., 
Lentvaryje, 55 000 Lt. Daugiau in-
formacijos telefonu 8 684 67 043

Užs. Nr. 151


