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Klevų alėja

Čia gali 
būti Jūsų
reklama
reklama
reklama

Vietoj protokolo: sena 
žaizda vėl kraujuoja
Lentvario seniūnijoje „Trakų 

žemės“ redakcijos atstovai susitiko 
su seniūnu Vytu Rukšėnu, miesto  
Motiejaus Šimelionio gimnazijos 
diretoriumi Jonu Kietavičiumi, Len-
tvario daugiabučių namų seniūnaite 
Ona Staniulioniene dėl savaran-
kiško leidinio Lentvariui „Klevų 
alėja“ starto į viešumą.  Bet apie tai 
mažai kalbėta, nes minėti lentva-
riečiai dėstė seną miesto bėdą, kuri, 
pasirodo, prieš kiekvienus rinkimus 
ir vėl „pasrūva kraujais“.

Šį kartą ją plėtoja Lenkų rinkimų 
akcija, pasigavusi Lentvario pri-
jungimo prie Vilniaus idėją, kurios 
vinis – Trakų rajono aukštos šilu-
mos kainos. Ir tik tai kol kas Seimo 
nariui Jaroslavui Narkevič leidžia 
puoselėti Seime, regis, registruotą 
mintį apie atskiros Lentvario savi-
valdybės kūrimą.

J. Kietavičius karštai pasakojo, 
kad gimnazijos dešimtokas socialinia-
me tinkle „Facebook’e“ jo klausė: „Ar 
dabar jau pusė gimnazijos mokinių 
bus perkelta į miesto lenkų vidurinę 
mokyklą?“ (Nieko sau!)

O. Staniulionienė į šį pasimaty-

mą atridino ratuotą sakvojažą, ku-
riame daug segtuvų apie Lentvario 
skriaudų epopėją (tik dešimtadalis 
tų problemų). Seniūnaitė pastebėjo 
ir akcentavo: „Skirkime paprastą 
lenką nuo Lenkų rinkimų akcijos.“ 
Trakų rajone minėtą akciją įžūliai 
degioja pats Seimo narys, per savo 
kadenciją Seime piršto nepajudinęs 
dėl Lentvario piliečių, o ir lenkų, 
šiandien prigąsdintų rinkimų kam-
panijos ir paliktų be kitos politinės 

Jus sveikina Lentvario miesto laikraštis
Mieli 

skaitytojai,
Jūsų rankose pirmasis lai-

kraščio „Klevų alėja“ nume-
ris. 

Nors šiandien popierinė 
spauda vis mažiau skaitoma, 
tačiau šio laikraščio tai negąs-
dina. Kas savaitę kreipsimės 
į savo skaitytojus narplioda-
mi jų problemas, šturmuo-
sime savivaldybės mūrus ir 
klausime valdininkų, kodėl 
pats didžiausias Trakų rajono 
miestas nesulaukia tinkamų 
investicijų, kodėl lentvariečių 
gyvenimo kokybė negerėja, o 
mokesčiai už nepatogumus tik 
auga. Raginame ir Jus, mieli 
skaitytojai, netylėti: rašykite 
ir diktuokite mums temas, 
kurių atsakymus norite išvysti 
„Klevų alėjos“ popieriniuose 
lapuose, rašykite savo nuomo-
nes (tik padorias ir nepažei-
džiančias žmogaus orumo), 
diskutuokite. Pradžiuginkite 
savo artimus skirdami jiems 
nuoširdžiausius sveikinimus. 
Praneškite apie paprastus, 
tačiau ypatingus reiškinius, 
kurie liečia Jūsų kasdienybę. 

Taip pat nepamirškite savosios 
kūrybos vaisių: eilių, prozos, 
dienoraščių, nuotraukų. Tik 
kartu galime kurti pilietišką 
visuomenę, kuri tokia nepatogi 
valdininkams.

Labiausiai laikraščio gimi-
mui turėjo įtakos faktas, jog 
prieš eilinius rinkimus politi-
kai nenustoja maitinti lentva-
riečius populistiniais pažadais, 
nuolat kėsinasi prijungti mies-
tą prie didmiesčio – sostinės 
Vilniaus, o ar to reikia, niekas 
gyventojų neklausia. Niekas 
neatlieka analizės, ar šis siekis 
pasiteisins, ar prives prie dar 
didesnės socialinės duobės.

Kiti politikai užsimojo Len-
tvarį paskelbti atskira savi-
valdybe, bet ar tai realu atsi-
žvelgiant į valstybės finansinę 
situaciją, valstybės teritorijų 
suskirstymo koncepciją? Po-
litikai veikia lengviausiu ir 
gyventojams skausmingiausiu 
būdu – sąmyšio principu. Kol 
visi gyventojai šurmuliuos, 
aiškinsis, kas „už“, kas „prieš“, 
čia, žiūrėk, ir rinkimai ateis. 
Tuomet apniks pasimetimas, 
jog nesupranti, ar politikas 
pasakojo, kokius darbus atliks 
ateinančią kadenciją, ar ne. O 

balsuoti reikia! 20 proc. balsų 
nusipirkti dar galima, tačiau jei 
rinkimuose savo valią išreikštų 
60 procentų rinkėjų, tuomet ir 
mūsų valia būtų aiški, galėtu-
me tvirtai reikalauti politikų 
atstovavimo.

Mūsų laikraščio komanda 
tikisi sujaukti valdininkų ramų 
gyvenimą ir įnešti aiškumo į 
mums visiems rūpimus klau-
simus.

Dana Zacharevičienė,
„Klevų alėjos“ redaktorė

Lentvaryje nesibaigia 
medžių niokojimas

Apie Lentvario miesto želdinių apsaugos problemas spaudoje buvo 
rašoma daug kartų, tačiau padėtis ne gerėja, o atvirkščiai – želdiniai 
naikinami vis dažniau ir įžūliau. Keista, kad masiškai želdiniai kertami 
vykdant projektus, finansuojamus ES lėšomis. Lentvariečiams pavyko 
sustabdyti Lentvario pelkės, esančios šalia geležinkelio stoties, valymo ir 
aplink ją augančių želdinių kirtimo projektą, tačiau savivaldybės klerkai, 
tarsi keršydami, suniokojo želdinius renovuojamo darželio „Svajonėlė“ 
teritorijoje, o dabar ruošiasi iškirsti medžius Bažnyčios gatvėje.

Mielieji,
Galite siųsti 
sveikinimus, 

reklamas, 
skelbimus, 
užuojautas 

elektroniniu adresu
klevualeja@klevualeja.lt

Prekiaujame daugiamečiais
dekoratyviniais augalais,
projektuojame ir įrengiame
želdinius, konsultuojame
sodybų želdinimo klausimais.
Tel. 8 659 39 551

Užs. Nr. 3

Augalai
Užs. Nr. 2

Brangiai superkame 
juodųjų ir spalvotųjų 

metalų laužą. 
Dauagiau kaip 2 tonas galime 

išvežti, esant reikalui 
demontuojame, pjaustome. 

Kęstučio g. 1 M, Lentvaris. 

Tel.: 8 619 50 106, 
(8 528) 21 012

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

Jonas Počepavičius, nepriklausomas 
Lentvario balsas

Šalia naujojo darželio „Svajonėlė“ medžių nebeliko

Dana Zacharevičienė
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Lentvario kronika

„Lentvario kronikos“ 
virsmo istorija

kronika“ ir „Lentvario žinios“. Iš to 
patriotinio informacinio ežerėlio iš-
tekėjo 4 internetinės erdvės upeliai: 
„Lentvario kronika“– 2006 metais 
Trakų rajono kriminalisto Ernesto 
Lenkausko vieno rašinio pagrindu 
apie Lentvario kriminologinę padė-
tį, „Vytauto Didžiojo tėvonijos me-
trika“, „lt.netlog.com/lokenas“ ir 
„Facebook’e“ – Jonas Davydonis.

Tai atviri socialiniai – su tam 
tikru nacionaliu atspalviu – dieno-
raščiai, liaudies lūpų atgarsiai, kurie 
vis slepiasi už kažkieno sumeistrau-
tos baimės.

Ar bus galima tai įtekinti į „KLE-

VŲ ALĖJĄ?“ Nes šią ir kitas „Len-
tvario kronikas“ bei atskirus rašinė-
lius globos autonomiška „KLEVŲ 
ALĖJA“, kuri dėl viso nepikto retro 
atmintimi pakartoja jos vieną 2001 
01 20 Nr.3(6) „Lentvario kronikos“ 
punktą: Kaip pranešė seniūnijos 
darbuotojai, prieš kurį laiką šioje įs-
taigoje lankėsi buvusi M. Šimelionio 
vidurinės mokyklos mokytoja, da-
bar pensininkė Emilija Veršelienė. 
Ji pasiskundė, kad kasdien maistui 
teišleidžia tris litus – tik tiek lieka iš 
pensijos, atėmus mokestį už būstą, 
telefoną ir vaistus.

Klevų alėja šiandien, kur girdėsime 
įvairias nuomones, paprastų 
lentvariečių atodūsius ir džiaugsmus

O ši nuotrauka 
šitaip porino

Jei į seniūniją 
vienu metu surink-
tų šie lenvariečiai – 
Jadvyga Voitinovič, 
Aldona Stankūnie-
nė, Ona Staniulio-
nienė, Albina ir 
Konstantas Januliai, 
Kristina Užumec-
kienė, Boleslovas 
Juodka, Jonas Poče-
pavičius, Alfredas 
Girdziušas, Kęstu-
tis Petkūnas, Vytas 
Rukšėnas, Jonas Kietavičius, Romualdas Rudzys, Asta Kandratavičienė, 
Antanas Dovydaitis, Eglė Jasiukevičienė, Leonardas Karnila, Gintaras Pe-
tronis, Alfonsas Kacėnas, Alfonsas Dauda, Ona Čirienė, Kostas Žukauskas, 
Česlovas Žukauskas, Adomas Dumalakas, Stasys Kuodzevičius ir kiti, tai 
kas atsitiktų? Kas? Tegu jie patys ir pasisako, nes politinis kalinys A. Du-
malakas ir Lietuvos partizanas „K.A“ jau tarė nuosavą žodį, kurį atskirai 
šiame puslapyje ir pridėsiu.

Žibutė

Tai parduotuvės, kuri platina „Trakų žemę“, pavadinimas. Ji žiemą 
primena pavasarį. Beje, seniai, labai seniai šiuo pavadinimu taip pat Klevų 
alėjoje vadinosi kita maisto parduotuvė, kurioje galėjome nusipirkti didelį 
juodos duonos kepalą už 40 kapeikų.

Turgus

Statomas ir laukiamas. O gatvėje prekiaujančios bobulės baiminasi 
mokesčių ir visų kitų naujovių. Anot jų, „mums visada blogai bus“. Ką 
gi, „biedna“ inercija labai ilgai rieda į ateitį.

„Dinozauras“

Jo adresas – Klevų alėja 30. Jis ša-
lia būsimo vaikų darželio 30 A. Bu-
vęs „Kaitros“ gamyklos bendrabu-
tis, dabar absoliutus šilumos ir elek-
tros skolininkas. „Istorinis“objektas 
apleistas iki beprotybės, nes jame 
gyvena daug klajoklinės sąmonės 
žmonių, kurie taip ir pasiliko „išsi-
vysčiusiame socializme“.

Kiti, kuriuos regite nuotrauko-
je, važinėja brangiu benzinu ir to 
fenomeno priežasties jokia politinė 
ekonomija neatspės. 

Vietoje meninio vaizdo

Ji, jaunutė šiaurietė, lipo tarsi meridiano kopėčiomis link mūsiškio 
ašigalio dėl Lentvario ateities šaltai apgalvotų minčių ir veiksmų. 

Šitaip sakė politinis kalinys 
Adomas Dumalakas. Ir pridėjo, jog 
šių metų sodų derlius labai geras, 
todėl jis sukūrė medinį spaustuvą ir 
pasidarė jau 120 litrų obuolių sulčių. 
Pasak vyro, Rytų Lietuvoje nėra 
galvoto verslininko, kuris pastatytų 
didelę gamyklą gausiam šio krašto 
obuolių derliaus apdorojimui, tai 
dabar soduose kasamos duobės 
ir laidojami obuoliai. Pašnekovas 
liūdnai pridūrė:„Bent nelaidokime 
iškovotos laisvės.“

Adomas Dumalakas buvo su-
imtas 1946 07 01. Kalėjo iki 1951 
06 25. Tremtinyje išbuvo 17 metų. 
Magadane Tarybų Sąjungai kasė 
auksą. Į Lietuvą grįžo 1964 metais. 
Žmona Janina ištremta 1941 metais. 
Porą sujungė tolimi Sibiro laiškai, 

Obelys rauda, kai 
laidojamos jų dovanos

Adomas Dumalakas savo sode

2001 metais Ji vadinosi „Klevų 
alėja“ laikraščio „Trakų žemė“ prie-
das Lentvariui. Vėliau – „Lentvario 

nors abu buvo paskaičiuoti lėtai 
likvidacijai, bet čia įsikišo Dievas, 
kuris šitaip pasielgė ir 1990 03 11.

Lietuvos partizano 
Stasio Kuodzevičiaus pareiškimas 

Nuoširdžiausiai prašau Jūsų pa-
ramos, kad išleistumėte mano rūs-
taus gyvenimo aidą poezijos forma, 
ir tai būtų knyga apie tikėjimą Lietu-
vos laisve ir nepriklausomybe.

Man – 87 metai. Baigiasi svei-
kata. Visais savo sunkiais metais 
imdavau popieriaus lapą ir ištikima 
plunksna dėdavau į jį savo jausmus, 
kad po manęs žmonės suvoktų, 
kaip mus naikino svetimas smurtas, 
melas ir klasta. Esu genocido gyvas 
liudininkas, todėl mano tikslas buvo 
sakyti tiesą, kurios net ir dabar 
trūksta.

Manau, jog mano kūryba su-
lauks tinkamo dėmesio, nes lietuviai 
mielai ją skaitė legeryje ir tremtyje.

Būsimą knygą prašau pavadinti 
„KIRČIUOTAS VORKUTOS DIE-
NORAŠTIS“.

P. S. 2012 03 17 devynioliktame 
LPKTS suvažiavime Lentvario 
tremtinių įgaliotinis Jonas Počepa-
vičius tribūnoje oficialiai kreipėsi į 
suvažiavimo delegatus ir konkrečiai 
į profesorių Dumčių dėl Lietuvos 

Stasys Kuodzevičius

Ar žinote 
geležinkelio istoriją?

Gyvename šalia nacionalinės ir 
netgi tarptautinės reikšmės geležin-
kelio magistralės. Lentvario stoties 
vidus gražiai restauruotas. Ant 
sienos moderniškai pavaizduotas 
garvežio gimimas devyniolikto 
amžiaus pradžioje, bet tai netiesa, 
nes garo motorą aštuonioliktojo 
amžiaus pabaigoje išrado Uralo 
kalvis Polzunovas, o ne anglas 
Stivensonas.

O buvo taip. Sykį minėtas kal-
vis virė sriubą, kietai uždengęs 
puodą. Staiga dangtį garai išmetė 
lauk. Rusų kalvis suvokė, kad tai 
ateities jėga, kuri bus pakinkyta į 
garo vežimą.

Senų automobilių apsuptyje – 
Lentvario geležinkelio stotis

Puslapį parengė Jonas Počepavičius
Autoriaus nuotr.

partizano S. Kuodzevičiaus poezijos 
knygos išleidimo. Beje, S. Kuodzevi-
čius – LPKTS Lentvario filialo gar-
bės narys. „KLEVŲ ALĖJA“ skelbia 
jo vieną dabarties eilėraštį.

LIETUVA, PRISIMINK MUS!

Pavasaris. Gal dar ne paskutinis?
Vilties nedaug!
Jau dirbti negaliu.
Ką sugebėčiau dar vardan Tėvynės?
Nebent tik pasiguosti žodeliu.

Jai skirčiau, jei mokėčiau, žodį švelnų.
Sakyčiau:
Būk laiminga ir gyva.
Nes man nereikia turto ir kažkokio pelno.
Kad tik atgimtų mano Lietuva.

Aukščiausiojo prašyčiau ją paremti
Siekimuose teisybės ir doros.
Padovanok jai išmintingą lemtį.
Ir su krize pati susidoros.

Kad nestokotų ji kasdienės duonos.
Kaimynai nebaugintų jos karais.
Kad jos žmonių negundytų šėtonas
Pasiūlymais labai jau negerais.

Padėk suvokti kiekvienam lietuviui,
Kad čia jo žemė, tėviškė, namai.
Kad jos vaikai dėl jo kovoje žuvę 
mylėjo, gynė ją ištikimai!

Tegu kolaborantai atgailauja.
Gal savo kaltę pagaliau pajus
Dėl nekaltų žmonių pralieto kraujo?
Partizanus prisimenate JŪS?

Lentvaris
2012 08 31–1993 08 31 
be sovietų kariuomenės
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Lentvaryje nesibaigia medžių niokojimas
Mažyliams paukšteliai 

nečiulbės

Antai prieš porą mėnesių Klevų 
alėjos gatvėje, renovuojamo vaikų 
darželio „Svajonėlė“  teritorijoje, 
buvo iškirsta keturios dešimtys 
saugotinų medžių. Liko tik keletas. 
Gyventojai piktinosi vasaros vidu-
ryje žaliuojančių ir aplinką puošian-
čių medžių kirtimu, nesuprasdami, 
kas ir kodėl sumanė sunaikinti 
darželio teritorijoje augančius me-
džius: išlakias, sveikutėles liepas, 
klevus, kaštonus, kitus medžius, 
kurie buvo pasodinti prieš keturias 
dešimtis metų, kai čia Lentvario 
kilimų fabrikas pastatė ir atidarė 
vaikų darželį. Po medžių iškirtimo 
darželio teritorija atrodo lyg po 
žemės drebėjimo. Gyventojai keiks-
nojo valdžios pareigūnus, bet nieko 
negalėjo pakeisti. Vis dėlto buvo 
pranešta Vilniaus regiono aplinkos 
apsaugos departamento Trakų 
rajono agentūrai. Šios agentūros 
valstybiniai inspektoriai Vilmantas 
Musnikas ir Tomas Petrokas atvykę 
stebėjosi, kodėl buvo iškirsti sveiki 
medžiai. Jie suskaičiavo net 18 liepų, 
klevų, kaštonų, tujų ir kitokių rūšių 
medžių kelmų. Jie neskaičiavo kelių 
dešimčių iškirstų tuopų, gluosnių 
ir kitų ligotų, džiūstančių medžių. 
Po mėnesio šios agentūros parei-
gūnai nustatė, kad leidimas kirsti 
medžius išrašytas pažeidžiant me-
džių kirtimo taisykles, nes nebuvo 
numatyta, kaip bus kompensuota 
miesto želdynams padaryta žala ir 
paskaičiavo, kad savivaldybė priva-
lo atsodinti želdinius už 51333 litus. 
Kadangi Lentvario seniūnas Vytas 
Rukšėnas pažeidė medžių kirtimo 
tvarką, Trakų r. aplinkos apsaugos 
agentūra ketina jam skirti piniginę 
baudą.

Ne visi darželio teritorijoje nu-
kirsti medžiai nurodyti Lentvario 
seniūno V. Rukšėno išrašytame 
leidime, vadinasi, kai kurie nukirsti 
be leidimo. Kai medžiai nukirsti be 
leidimo, tuomet didėja padarytos 
žalos gamtai suma ir, aišku, baudos 
dydis. Tokiu atveju bauda skiriama 
konkrečiai įmonei ar asmeniui, ku-
ris be leidimo kirto medžius. Tačiau 
kol kas Trakų r. aplinkos apsaugos 
agentūra šios medžių kirtimo akci-
jos tyrimo nebaigė.

Lentvario miesto seniūnas 
V. Rukšėnas, paklaustas, kodėl 
iškirsti medžiai, teigė, kad  nuro-
dymas kirsti želdinius darželio 
teritorijoje buvo gautas iš Trakų 
rajono savivaldybės, tačiau Trakų 
rajono savivaldybės administracijos 
direktorės Astos Kandratavičienės 
rašte nebuvo nurodyta iškirsti visus 
medžius. Medžių kirtimą vykdė 
Lentvario seniūnijos darbuotojai.

Pakalbintas Trakų rajono savi-
valdybės Statybos ir ūkio plėtros 
skyriaus vedėjas Romualdas Zvia-
ginas, kuris yra šio darželio reno-
vacijos projekto koordinatorius, 
teigė, kad medžiai buvo iškirsti, 
vadovaujantis higienos normomis. 
Paklaustas, kokie medžiai pagal 
higienos normas negali augti dar-
želio teritorijoje, vedėjas atsakė, 
jog darželio teritorija nėra parkas, 
todėl čia medžiai nereikalingi. Be to, 
pakomentavo, kad medžiai iškirsti 
ir todėl, jog vaikų darželio teritori-
joje vakarais nesirinktų pašaliniai 
asmenys. 

Nežinia, kokiomis higienos nor-
momis vadovaujasi R. Zviaginas. 
Antai Vilniaus visuomenės sveika-
tos centro Trakų skyriaus vedėjas 
Alvydas Milinavičius patikino, kad 
dabar galiojanti higienos norma 
„Įstaiga vykdanti ikimokyklinio ir 
(ar) priešmokyklinio ugdymo pro-
gramą. Bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“ nedraudžia auginti 
vaikų darželio teritorijoje liepas, 
klevus, kaštonus), o tik draudžia-
ma sodinti ir auginti želdinius, 
kurie brandina nuodingus vaisius 
arba turi aštrius spyglius ar kitaip 
pavojingi. Dar gali būti pašalinami 
medžiai, trukdantys patekti šviesai 
pro langus.

Bažnyčios gatvėje neliks 
šimtamečių medžių

Lentvario miesto centre pluša 
darbininkai. Ppagal savivaldybės 
užsakytą ir ES lėšomis finansuojamą 
Bažnyčios, Lauko ir Geležinkelių 
gatvių renovacijos projektą  rekons-
truojamos trys gatvės ir ten esančios 
komunikacijos. Pagrindinėje Baž-
nyčios gatvėje numatyta nutiesti 
lietaus, komunalinių nuotekų, 
vandentiekio ir šilumos tiekimo tin-
klus, du elektros kabelius. Svarbus 
projektas džiugintų miesto gyvento-
jus, jeigu nekeltų nerimo ketinimai 
iškirsti beveik visus šios gatvės me-
džius: penkis klevus ir penkiolika 
liepų (vienos liepos diametras siekia 
net vieną metrą). Visi šie, Lentvario 
senamiestį puošiantys, medžiai jau 
pažymėti kirtimui.

Pagal projektuotojų ir savival-
dybės klerkų sumanymą nebus pa-
gailėta net prie Lentvario bažnyčios, 
kurią pastatė grafas Tiškevičius, 
skvere augančių šimtamečių liepų. 
Ir nors iškirtus šiuos medžius bus 
sudarkytas istorinės bažnyčios 
skvero želdinių ansamblis, niekam 
tai nerūpi. 

Kultūros paveldo departamento 
Vilniaus teritorinio padalinio vedė-
jas Vitas Karčiauskas, paklaustas, 
ar negali padėti išsaugoti prie Len-
tvario bažnyčios augančių medžių, 
teigė, kad jis gali uždrausti kirsti 
tik bažnyčios šventoriuje esančius 
želdinius.

Kaupiasi lentvariečių 
rūstybė biurokratams

Daugelis lentvariečių piktinasi 
valdininkų abejingumu ir sunkiai 
įsivaizduoja, kaip atrodys senoji 
miesto dalis be jį puošusių ir gyven-
tojų sveikatą saugojusių medžių.

Pakalbinti Bažnyčios gatvės 
gyventojai gaili numatytų kirsti 
medžių ir stebisi, kodėl jie su to-
kiu projektu nebuvo supažindinti 
anksčiau.

Šalia Bažnyčios gyvenanti Nijolė 
Jakštienė sakė, kad jai labai gaila 
medžių, liepos kvepia, jų tankmėje 
gausu paukštelių, smagu klausytis 
jų čiulbėjimo. Šią nuomonę pa-
laiko ir jos kaimynai Stanislovas 
Saladžius, Regina Žilinskienė. 
Šios gatvės gyventojas Kazys Pe-
travičius, tik dabar sužinojęs, kad 
netrukus pro savo buto langą ne-
matys šimtamečių liepų, pasipik-
tinęs valdininkais, sakė, kad tokie 
projektai – absurdas.

Prie bažnyčios gyvenanti Nijolė 
Zakarevičienė kalbėjo, kad skauda 
širdį, sužinojus, kad bus kertami 
skvero medžiai. Ji nuo mažens čia 
gyvena ir vaikystėje žaisdavo šiame 
skvere, kuris dabar pasmerktas.

Smerkia tokių projektų užsa-
kytojus ir Lentvario pensininkų 
bendrijos „Bočiai“ pirmininkė 
Kristina Užumeckienė. Ji kritikavo 
savivaldybę, kad daug medžių 
mieste iškerta, o naujų nesodina. 
Medžių kirtimui Bažnyčios gatvėje 
prieštarauja žurnalistas, „Lentvario 
kronikos“ leidėjas Jonas Počepavi-
čius, lentvarietės Danutė Baublytė, 
Onutė Bumblauskaitė. O šit len-
tvarietės Rūtos M. laiško redakcijai 
ištrauka: „...Mes, lentvariečiai, 

pasipiktinę žalumos naikinimu, 
nenorime kvėpuoti vien dulkėmis. 
Medžiai – ir grožis, ir jų pavėsio tei-
kiama atgaiva per vasaros karščius, 
ir teigiamas poveikis sveikatai. Koks 
čia projektas, kur nėra vietos kaž-
kada lentvariečių (ačiū jiems) pa-
sodintiems medžiams, pagrindinei 
miesto gatvių vertybei? Gal medžiai 
projekto autoriams „nesiderina“ 
su būsimomis šaligatvio plytelė-
mis? Lentvariečiams nereikia tokių 
projektų, kuriančių miesto ateitį be 
medžių.“ Laiško autorė siūlo iškirsti 
tik ligotus, keliančius pavojų, bet ne 
visus medžius.

Tačiau yra ir abejingų, kuriems 
nerūpi medžių likimas. Dvi Bažny-
čios gatvės gyventojos sakė, kad te-
gul skvero prie Bažnyčios medžius 
kerta, kadangi skvere vakarais 
nuolat renkasi jaunuoliai, geria 
alkoholinius gėrimus, triukšmauja.

Apsilankymas pas
projekto užsakovus

Aplinkos ministerijai lentvarie-
čiai nusiuntė skundą, o šios minis-
terijos pareigūnai pasiūlė kreiptis į 
Trakų rajono savivaldybės valdžią 
su prašymu dėl vertingų želdinių 
išsaugojimo.

Apsilankėme Trakų rajono sa-
vivaldybėje pas Statybos ir ūkio 
plėtros skyriaus vedėją R. Zviaginą, 
tačiau šį kartą jis neatsakinėjo į 
klausimus, net nenorėjo pasakyti, 
kas rengė Lentvario gatvių rekons-
trukcijos projektą ir siūlė kreiptis į 
atstovą spaudai. Tuomet užsuko-
me pas administracijos direktorę 
A. Kandratavičienę ir klausėme, ko-
dėl numatyta sunaikinti Bažnyčios 
gatvėje pora dešimčių medžių, taip 
pat norėjome sužinoti, ar negalima 
renovacijos projekto pakoreguoti, 
kad išliktų nors medžiai, augantys 
skvere prie bažnyčios. A. Kandrata-
vičienė pasiūlė klausimus pateikti 
raštu ir žadėjo į juos atsakyti, tačiau 
iki trečiadienio atsakymo nesulau-
kėme, tik buvo pranešta, kad trečia-
dienį, rugsėjo 5 d., Lentvaryje susi-
rinks asmenys, atsakingi už projekto 
vykdymą bei jo vykdytojai ir aptars 
projekto vykdymo problemas.

Pakalbinome ir projekto vykdy-
tojus. Bendrovės „Prienų energija“ 
Trakų rajono padalinio vadovas 
Vitas Savaikaitis sakė, kad jų ben-
drovė Bažnyčios gatvėje turi pa-
keisti po šaligatviu esančias šilumos 
tiekimo komunikacijas ir tikino, kad 
šiam keitimui augantys medžiai 
netrukdo.

Projektą vykdančios bendrovės 
„Lemminkainen Lietuva“ projekto 
vadovas Vytas Čepononis minėjo, 
kad po šaligatviu jie turi nuties-
ti elektros kabelį. Paklaustas, ar 
galima nutiesti kabelį nenukirtus 
medžių, sakė, kad vykdydami 
projektą, jie medžius turi nukirsti, 
tačiau, pasak jo, jeigu Trakų rajono 
savivaldybė nurodys medžių ne-
kirsti ir projektą koreguos, jie kabelį 
nuties ir nenukirtę medžių.

Pagal projektą po Bažnyčios ga-
tvės šaligatviu turi būti nutiestas ir 
antras elektros kabelis, šį darbą turi 
atlikti įmonė „Lesto“. Šios įmonės 
pareigūnų pakalbinti nepavyko.

Pagaliau pavyko sužinoti, kad 
Lentvario gatvių rekonstrukcijos 
projektą parengė Vilniaus savival-
dybės įmonė „Vilniaus planas“. 
Šios įmonės detaliojo planavimo 
skyriaus vadovė Vida Kukelkienė, 
paklausta, kodėl savo projekte nu-
matė iškirsti visus Bažnyčios gatvės 
medžius, informavo, kad projektą 
rengė, vadovaudamiesi Galimybių 
studija ir Trakų rajono savivaldy-
bės projektavimo užduotimi. Šią 
užduotį net 2009 m. spalio 1 d. pa-

sirašė tuometis Lentvario seniūnas 
Jonas Kietavičius, tuometis Trakų 
rajono savivaldybės Vietinio ūkio 
skyriaus vedėjas Zenonas Matonis 
ir patvirtino tuometis Trakų rajono 
savivaldybės administracijos direk-
torius Rimantas Kulys. 

Rengdami šią publikaciją, kal-
binome ir Lentvario seniūnijos 
vyr. specialistę Vidą Brazionienę. 
Ji antradienį ragino projekto vyk-
dytojus kirsti Bažnyčios gatvėje 
augančius medžius, nepaisydama, 
kad prieštarauja lentvariečiai, o 
Aplinkos ministerijoje nagrinėjamas 
jų skundas dėl šių medžių kirtimo. 
Paklausta, kodėl ji nelaukia skundo 
nagrinėjimo rezultatų, sakė, kad 
jokių išlygų nebus, nes projektas 
patvirtintas. Ji su pakilia nuotaika 
siūlė nesisieloti, nes jau parengtas 
želdinių atsodinimo projektas, 
pagal kurį Bažnyčios ir Lauko 
gatvėse bus pasodinti švediški 
šermukšniai. Šių medžių sodini-
mui numatyta skirti 67 tūkstančius 
litų. Taigi lentvariečiams Trakų 
valdovų rinkimų dovana – vietoje 
dvidešimties miestą puošusių liepų 
ir klevų – importiniai šermukšniai! 
Vienas toks šermukšnis kainuoja 
maždaug keletą šimtų litų, todėl 
savivaldybei bus nesunku atlyginti 
iškirstų medžių žalą gamtai. Žalos 
suma pasakiškai didelė, tačiau ko-
kia tiksliai – slepiama.

Bet ar neištiks švediškų šer-
mukšnėlių toks likimas, kaip Klevų 
alėjoje prieš trejetą metų pasodintų 
importinių klevų, kuriuos vandalai 
išlaužė arba ištraukė su šaknimis? 
Vienas toks medelis kainavo apie 
600 litų.

V. Brazionienė, paklausta, kur 
seniūnija panaudojo darželio „Sva-
jonėlė“ teritorijoje didelio kiekio 
nukirstų medžių medieną, teigė, 
kad buvo atiduota socialiai remti-
niems gyventojams ir šių medžių 
kirtėjams, nes, pasak seniūnijos 
pareigūnės, jie taip pat sunkiai ver-
čiasi. Tačiau kai fizinę negalią tu-
rinti lentvarietė Jadvyga Voitinovič 
parašė prašymą seniūnijai skirti 
medienos, gavo neigiamą žodinį 
atsakymą.

Bažnyčios gatvėje nukirstų 
stambių medžių mediena bus dali-
jama keista tvarka: nei tai pašalpa, 
nei tai labdara. O gal labai geras ir 
dosnus seniūnas dovanos nuolan-
kiems gyventojams? Tenka pažy-
mėti, kad dalijama neužpajamuota 
mediena kainuoja ne viena šimtą 
litų, o tūkstančius.

Apie medžių naudą 
miestuose

Jau įsitikinome, valdžios kler-
kai nevertina miesto želdinių ir 
kerta juos kaip beverčius staga-
rus, tačiau nemažai ir gyventojų 
nemyli medžių. Antai prieš porą 
metų Lentvaryje, Pietų gatvėje, 
buvo iškirstos šimtametės liepos, 
augusios privačiose valdose. Buvo 
šios akcijos organizatorius, tačiau 
jo dabar neminėsime, bet stebino 
gyventojų noras atsikratyti šim-
tametėmis liepomis ir ne visos jos 
buvo avarinės. Kitose seniūnijose 
taip pat netrūksta gyventojų, sie-
kiančių, kad nuo medžio nukritęs 
lapas nepatektų ant nuosavo namo 
stogo. Todėl keletas žodžių miesto 
medžių reabilitacijai.

Želdynai praturtina pastatų 
architektūrinę kompoziciją, kuria 
žaliąsias erdves, užtikrina ekologinį 
stabilumą, sudaro gyventojams są-
lygas sveikai gyventi, dirbti ir ilsėtis. 
Senų želdynų apsupti pastatai ir 
statiniai atrodo lyg natūraliai įaugę 
į kraštovaizdį. Želdynai ne tik for-

muoja estetišką aplinką, bet ir valo 
aplinką nuo taršos, teigiamai veikia 
mikroklimatą, slopina triukšmą ir 
mažina oro užterštumą, gerina jo 
sudėtį. Augalų ir želdinių kvapai re-
guliuoja mikroflorą, veikia žmogaus 
imuninę sistemą. Kai kurie medžiai 
išskiria lakius eterinius aliejus – fi-
toncidus, kurie naikina mikrobus. 
Fitoncidus gausiau išskiria pušys, 
eglės, maumedžiai, kadagiai, tujos, 
ievos, balzaminės tuopos, beržai, 
šermukšniai, obelys, ąžuolai, klevai, 
liepos ir kt. 

Per vegetacijos laikotarpį 1 
hektaras spygliuočių miško išskiria 
5 kilogramus lakios substancijos 
fitoncidų, 1 hektaras kadagių – 30 
kilogramų šios substancijos. Pušies 
fitoncidai mikroorganizmus užmu-
ša per 10 minučių, o kadagio – per 5 
minutes. Fitoncidai turi ir gydomųjų 
savybių, todėl gyventojai, siekiantys 
atsikratyti prie namų augančių 
liepų, beržų, klevų, ąžuolų, daro 
didelę klaidą. Saugo savo būsto 
stogą ar bijo rudenį krentančių 
lapų, o praranda galimybę išsaugoti 
sveikatą.

Medžiai mus aprūpina ne tik 
švariu, bet ir jonizuotu oru. Miško 
ore yra maždaug 2000 lengvų-
jų neigiamų jonų, o kur medžių 
nėra – perpus mažiau. Įvairi jonų 
koncentracija turi įtakos žmogaus 
organizmui. Teigiamai žmogų vei-
kia lengvieji neigiami jonai, gerina 
kvėpavimo ir širdies veiklą. Želdi-
niai gerina oro jonų sudėtį. Ypač 
geras sąlygas kauptis lengviesiems 
jonams aplinkoje sudaro paprasto-
sios pušys, sibiriniai maumedžiai, 
paprastosios eglės, ąžuolai, maža-
lapės liepos, paprastieji skroblai, 
baltieji ir svyruokliniai gluosniai, 
juodosios tuopos ir kt. 

Medžiai gyvenamoje aplinkoje 
sumažina Saulės radiacijos povei-
kį. Želdiniai didelę įtaką turi oro 
drėgnumui, kuris svarbus žmogaus 
gyvenimo ir poilsio zonų komfortui. 
Medžiai ir krūmai sulaiko ore esan-
čias dujas ir dulkes. 

Žmonių sveikatai labai pavo-
jingos automobilių išmetamosios 
dujos. Šie teršalai sudaro daugiau 
nei 80 procentų visų į orą patenkan-
čių kenksmingų medžiagų. Vidaus 
degimo varikliai išskiria anglies, 
azoto, sieros ir švino junginius, 
angliavandenilius. Pavojingiausi 
žmonių sveikatai švino junginiai, 
sukeliantys kraujotakos ir vėžines 
ligas. Vidutinio dydžio medis per 
vieną vegetacijos laikotarpį absor-
buoja kenksmingų medžiagų kiekį, 
kuris gaunamas deginant 130 litrų 
benzino. 

Patartina prie miestų, miestelių 
ir gyvenviečių gatvių ir statinių 
pasodinti bent vienos eilės medžių 
juostas. Želdinai geba dalį kenks-
mingų dujų absorbuoti, o dalį 
sulaikyti arba nusodinti ant žemės. 
Medžiai sulaiko iki 80 procentų ore 
esančių dulkių.

Būtinai paskaitykite, seniūne 
Vytai Rukšėnai, specialiste Vida 
Brazioniene, projekto vykdytojau 
Romualdai Zviaginai, ekologe 
Jonai Kriaučiūnai, direktore Asta 
Kandratavičiene, mere Vincai Ka-
počiau, visi Trakų rajono savival-
dybės tarybos nariai, dabartiniai 
ir būsimieji Seimo nariai. Gal, 
perskaitę šį tekstą, išgirsite len-
tvariečių maldavimą. Nusileiskite 
iš aukštybių ir išgirskite prašymą 
gyventojų, dėl kurių gavote šiuos 
pelningus postus, pakoreguoki-
te aplaidžiai parengtą projektą 
ir sustabdykite medžių kirtimą 
Lentvaryje.

Kęstutis Petkūnas, ekologas
Autoriaus nuotr.

Atkelta iš 1 p.
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Lentvario miesto laikraštis

redaktorė Dana Zacharevičienė

O man čia gera!
Iki kaulų smegenų esu lentvarietė ir labai myliu savo gimtąjį miestą. 

Gražiai apie gimtinę yra sakęs mūsų tautos dainius Justinas Marcinke-
vičius: „Visa ko pradžia yra gimtinė. Šaknys, žemė. Dangus <...>. Argi 
ne viskas – nuo kokio nors neregėto anksčiau daiktelio iki dangaus – yra 
gimtinė, kuri su kiekviena diena auga, plečiasi, didėja, atsiskleisdama 
žmoguje ir jį augindama. Iki tautos.“ Taigi gimtinė bet kokio amžiaus 
žmogui yra svarbi ir turėtų būti nepamirštama, nes joje – amžinosios 
vertybės – tai esminė žmogaus tapatybės dalis.

Lentvaris man svarbus ir dėl to, kad čia gyvena mano šeima ir draugai. 
Čia prabėgo gražiausios vaikystės, paauglystės dienos, tad pačios geriau-
sios emocijos bus visad susijusios su šiuo miestu. Dažniausiai kalbėti apie 
paprastus dalykus yra labai sunku, nes ne viską žodžiais galime apsakyti, 
todėl neabejoju, kad ir tarp naujo Lentvario miesto laikraščio „Klevų alė-
ja“ skaitytojų atsiras savo miestą mylinčių žmonių. Visada lengva kažką 
peikti, bet šia šventine proga linkiu kiekvienam įžvelgti gerąją pusę ir kartu 
kurti „Klevų alėją“. O „Klevų alėjai“ linkiu amžinai žaliuoti ir džiuginti 
skaitytojus įdomiais straipsniais!

Edita Komarova, 
„Vorutos“ laikraščio atsak. redaktorė 

Lentvaris mano 
akimis

Prieš trejus metus apie Lentvarį težinojau mažai. Galbūt daugiausiai 
girdėjau apie jame esančią problematišką pervažą, tačiau neįsivaizdavau, 
kokio dydžio tai yra problema, kol netikėtai pati neapsigyvenau šiame 
Trakų r. priklausančiame mieste.

Koks Lentvaris mano akimis po kelerių metų gyvenimo jame? Toks 
pat niūrus, problematiškas. Dažnam sakau, kad Lentvario centras – tai 
prie kelio prekiaujančių bobučių vieta, todėl atvykusiam svečiui galėčiau 
parodyti tik Lentvario parką, kuris, nors ir apleistas, bet, mano nuomone, 
vienintelė miesto vieta, kuria galima pasigrožėti...

Sveikinu „Klevų alėją“ pirmo laikraščio numerio išleidimo proga. 
Linkiu viešinti Lentvario problemas, gyventojų rūpesčius, kad jų būtų kuo 
mažiau, sulaukti skaitytojų aktyvumo ir visokeriopo pasisekimo.

Auksė Kekytė,
„Trakų žemės“ laikraščio redaktorė 

Skaitytojų laiškai

A. A  KVIETIMAS 
Kreipiamės, nes galbūt ir Jūs turite proble-

mų, kurias esame patyrę mes. Esame blaivūs 
alkoholikai. Supratome, kad alkoholizmas yra 
liga, kurios pavieniui neįveiksime. Jeigu Jūs 
jaučiate, kad alkoholizmas yra Jūsų problema, 
kurią norėtumėt pamėginti išspręsti, kreipkitės 
tel. 8 607 60 356 arba el. p. aalentvaris@gmail.
com. Grupės renkasi kiekvieną antradienį 19 
val. Pietų g. 28, Lentvaris (senieji parapijos 
namai).
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Trakų Vokės bendruomenės kultūros centras kviečia žiniasklaidos 
atstovus į visą savaitę trunkantį

KULTŪRINIŲ RENGINIŲ MARATONĄ
„Aukso viduriukas: 50 metų pulsuojanti kultūra“

Rugsėjo 15–21 d.

Kiekvieną rudenį Trakų Vokės bendruomenės kultūros centras 
(TVBKC) sutinka šventiškai. Visų pirma – dėl vis aplankančio gimta-
dienio, kuris kaskart tampa vis malonesniu – papilnėjusi nuveiktų ir 
planuojamų darbų skrynia, išlikęs ir vis atjaunėjantis kolektyvas ir kartu 
su kultūros centru auganti bendruomenė, noriai prisidedanti prie savo 
ir kitų žmonių kultūros puoselėjimo. 

Šiemet į Trakų Vokės bendruomenės kultūros centro duris pasibeldė 
branda – švenčiamas 50 metų jubiliejus. Tad ta gražia proga TVBKC ko-
lektyvas kviečia visus susipažinti su Trakų Vokės bendruomenės kultūra 
ir pasidžiaugti šia gražia švente, apsilankius visą savaitę vyksiančiuose 
renginiuose:

Rugsėjo 15 d. (šeštadienis)
20 val. Šėlsmas naktyje:electro/arklindės (TVBKC vidinis kiemas)

Rugsėjo 16 d. (sekmadienis)
16 val.  Liaudies dainų ir šokių pynė: nuo folkloro iki ansamblio

Rugsėjo 17-20 d. (pirmadienis-ketvirtadienis)
15 val. Video medžiagos demonstravimas: plačiai atvertos archyvo 

durys
Rugsėjo 17 d. (pirmadienis)

18 val. Meilė pilna gėlių žydėjimo ir muzikos virpėjimo: kūrybinės 
vilnos vėlimo dirbtuvės skambant muzikos akordams

Rugsėjo 18 d. (antradienis)
18 val. Intensyvus šokių maratonas: ugningas, pilnas rudeniško šėlsmo 

šokių vakaras
Rugsėjo 19 d. (trečiadienis)

18 val. Stiprus kūrybinis impulsas: dailės pamoka ir mažylių valandėlė
Rugsėjo 20 d. (ketvirtadienis)

18 val. Dvasinė ir fizinė sveikata: joga ir kovos menai
Rugsėjo 21 d. (penktadienis)

18 val. Portretai: muzikos ir vaizdų sintezė

*Renginiai vyks Trakų Vokės bendruomenės kultūros centre (Žalioji a. 3) ir 
Trakų Vokės parke.
Telefonai pasiteirauti: (8 5) 264 5564, 8 683 92 998.
www.tvbkc.lt

Lentvario seniūnas: mes prie 
nieko jungtis nenorime

Lentvario seniūnas Vytas Rukšėnas sako, jog seniūnijos ateitį turi spręsti jos 
gyventojai, o dėl jungimosi prie Vilniaus yra labai skeptiškos nuomonės

Rugsėjį seniūnas planuoja šaukti 
gyventojų susirinkimą diskusijai dėl 
šio regiono ateities. Seime šiuo metu 
dėl Lentvario yra registruoti du 
pasiūlymai – vienu siūloma Trakų 
rajonui šiuo metu priklausantį mies-
tą prijungti prie Vilniaus miesto 
savivaldybės, kitu numatoma steigti 
atskirą Lentvario savivaldybę.

„Aš gimęs Lentvary, užaugęs 
Lentvary, visą gyvenimą dirbu Len-
tvary ir, būdamas tikras lentvariškis, 

Vytas Rukšėnas

manau, turiu teisę pasisakyti – mes 
prie nieko jungtis tikrai nenorim, o 
prie Vilniaus – gink Dieve”, – BNS 
sakė seniūnas.

Pats jis sako besilaikantis pozici-
jos, jog geriausia būtų įsteigti atskirą 
Lentvario savivaldybę. „Rugsėjį 
rinksimės su gyventojais ir klausim 
jų nuomonės, svarstysim, nes čia tik 
gyventojai turi šitą klausimą spręst. 
Mano paties manymu, geriausiai 
būtų, žinoma, turėt savo savivaldy-
bę”, – kalbėjo V. Rukšėnas.

Dėl jungimosi prie Vilniaus 
seniūnas tvirtino esantis neigiamos 
nuomonės, nes įvardijami tokio 
prisijungimo privalumai iš tiesų 
tėra trūkumai.

„Jungtis prie Vilniaus nematau 
jokių pliusų, nes net tie pliusai, 
kurie pateikti, iš tiesų yra minusai. 
Pavyzdžiui, tokiu atveju jungiamasi 
prie jų transporto sistemos, bet kad 
pas mus geresnė, mikroautobusai 
važinėja į Vilnių kas penkiolika mi-
nučių, vyksta traukiniai. Jei būtume 
prijungti prie Vilniaus, žmonėms iš-
kart beveik dvigubai brangtų auto-
mobilių draudimas ir taip daugelis 
dalykų“, – kalbėjo seniūnas.

„Galvojama, jei jau Vilnius – iš-
kart stebuklas, bet kad joks ten ne 
stebuklas“, – reziumavo seniūnijos 
vadovas.

Lietuvos lenkų rinkimų akcijai 
(LLRA) atstovaujantis Seimo narys 
Jaroslavas Narkevič šią savaitę re-
gistravo įstatymo pataisas, kuriomis 
siūlo steigti naują – Lentvario – sa-
vivaldybę.

Liepos pabaigoje kitas Seimo 
narys – konservatorius Paulius 
Saudargas – pateikė to paties įsta-
tymo pataisą, pagal kurią siūloma 
Lentvarį iš Trakų rajono savival-
dybės perduoti Vilniaus miesto 
savivaldybei.

P. Saudargo tvirtinimu, jungtis 
prie Vilniaus pageidauja patys Len-
tvario gyventojai, sutinka ir Vilniaus 
miesto savivaldybė, tik kelią tokiai 
iniciatyvai anksčiau yra užkirtusi 
Trakų rajono savivaldybė.

Parlamentaras primena, kad 
2002 metais buvo surinkti beveik 3 
tūkst., apie ketvirtadalį visų miesto 
gyventojų, lentvariečių parašų, 
reikalaujant miesto prijungimo prie 
Vilniaus miesto savivaldybės.

Lentvario seniūnas argumen-
tuoja, kad apklausa – sena, ir ne-
beatspindi dabartinės gyventojų 
nuomonės.

Statistikos departamento duo-
menimis, Lentvaryje gyvena kiek 
daugiau nei 11 tūkst. žmonių.

Šaltinis:  www.delfi.lt

Vietoj protokolo: sena 
žaizda vėl kraujuoja

Atkelta iš 1 p.

Seniūnaitė Ona Staniulionienė į susitikimą atsinešė šūsnį dokumentų, įrodančių 
jog Lentvario problemos nesprendžiamos dešimtmečiais

„Vorutos“ laikraščio interne-
tinei svetainei 
www.voruta.lt reikalingas 
programuotojas. Pasiūly-
mus siųsti 
vorutosfondas@voruta.lt, 
tel. 8 605 19 302.

Užs.Nr.1

(kitos balsavimo nuomonės) alter-
natyvos.

Pasak seniūnaitės, tai rinkimų 
plepalas, nes traukinys, vaizdžiai 
šnekant, vežąs 2002 metais Len-
tvario prisijungimo dokumentus, 
nuvažiavo pro šalį, įmetęs juos į 
Seimo stalčius, taip pat ir kitus labai 
svarbius bendruomenei paruoštus 
dokumentus.

Taigi, prasiskolinęs Vilnius, 
šiandien gieda pono Zuoko taip pat 
populistines pasakas ir teistam sos-
tinės merui nė motais mūsų vargšas 
Lentvaris.

Vytas Rukšėnas pasiūlė kol 
kas miestą palikti Trakų rajone. 
Ir išdėstė argumentus. Jie labiau 
jausminio tipo, bet gerai veikiantys. 
Išties Trakų rajono valdžia Lentvarį 
šiek tiek atgaivino mokymo įstaigų 
renovacijomis ir gatvių tvarkymais. 
Tai faktas!

Bet Lentvariui, be kita ko, reika-
lingi padorūs kultūros namai, jam, 
oi, reikia „atsikratyti“ geležinkelio 
pervažos, susigrąžinti grafo Vladis-
lovo Tiškevičiaus rūmus, sutvarkyti 
Eduardo Andrė parką ir gatvėse 
pamatyti rūstų ir gilų policininką.

Mums neliko tik klausyti bei 
įsivaizduoti, jog minėti oratoriai 
imsis plunksnos, leidžiant Lentvario 
laikraštį „KLEVŲ ALĖJĄ“ – 2001 
metais pėsčia ėjusią Jono Počepa-
vičiaus rengiamą atskiru „TRAKŲ 
ŽEMĖS“ puslapiu.

Ta proga kreipiamės į Lentva-
rio žurnalistus Antaną Dovydaitį, 
Kęstutį Petkūną, Alfredą Gir-

dziušą, Boleslovą Juodką ir kitus, 
žinančius Lentvario tiesą.

Ir toliau trumpai ir laisvai atpa-
sakosime tąjį viešą ir pilietiškai sti-
prų pasimatymą, kuriame pasitaikė 
ir nemažai „kėdės“ tendencijų.

Jonas Počepavičius, 
susitikimo laisvas sekretorius 

Lentvaris 2012 09 03 


