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Atskira savivaldybė prieštarauja Konstitucijai?
Politikai prieš rinkimus vėl talžo Lentvario piktžaizdę. Siekis prijungti Lentvarį prie Vilniaus arba kurti naują savivaldybę – blefas ar realybė?
Šįsyk panagrinėsime Seimo nario Jaroslavo Narkevič užregistruotą įstatymo projektą, kurį, anot jo, paskatino Lentvario miesto
(seniūnijos) padėtis regiono administraciniame teritoriniame suskirstyme. Citata iš aiškinamojo rašto: „Ši padėtis traktuotina
kaip neatitinkanti miesto ir jo gyventojų poreikių bei neleidžianti efektyviai spręsti kylančių socialinių bei ekonominių klausimų.
Priklausymas Trakų rajonui sąlygoja nepakankamą Lentvario (didžiausios rajono gyvenvietės pagal gyventojų skaičių) reprezentaciją rajono lygmenyje sprendžiant gyvenvietei aktualias ekonomines bei socialines problemas. Tas yra suprantama ir apspręsta
Trakų kaip istorinės ir svarbią reikšmę Lietuvos valstybingumui turinčios vietovės statuso.“ Skausmingas faktas – Lentvaris iš
tiesų nesulaukia pakankamai dėmesio ir investicijų iš Trakų rajono savivaldybės biudžeto, o miesto problemos nesprendžiamos
metų metais, prisimenamos arba tyčia iškeliamos tik artėjant rinkimams.
Išaiškėja, jog Seimo narys pagal įstatymą neturi įgaliojimų teikti siūlymų dėl savivaldybių ribų keitimo.

Teisininkų
išaiškinimas
Štai rugsėjo 5 dieną LR Seimo
kanceliarijos Teisės departamento
teisininkų pateikta vieša išvada dėl
Lietuvos Respublikos teritorijos
administracinių vienetų ir jų ribų
įstatymo 4, 14 straipsnių papildymo ir 5 straipsnio pakeitimo
įstatymo įgyvendinimo įstatymo 3
ir 4 straipsnių papildymo įstatymo,
tai – išaiškinimas J. Narkevič siūlymui: „Alternatyvių projektų Teisės
departamente negauta. Vertinant projektą pagal jo santykį su Konstitucija,
galiojančiais įstatymais bei juridinės
technikos taisyklėmis, pažymime, kad
šis projektas teikiamas kartu su Teritorijos administracinių vienetų ir jų
ribų įstatymo 4 straipsnio papildymo
įstatymo projektu XIP-4712, kuriuo
siekiama įsteigti naują – Lentvario
miesto – savivaldybę bei pakeisti Trakų
rajono savivaldybės ribas. Teikiamas
projektas nustato naujai steigiamai
Lentvario savivaldybei priskiriamas
teritoriją ir jos ribas bei pakeičia Trakų
rajono savivaldybės ribas.
Nukelta á 3 p.

Geri sprendimai tegul
gimsta diskutuojant

Romualdas Rudzys

Su malonumu ir neabejotinu
smalsumu paėmiau į rankas naują
leidinį – Lentvario laikraštį „Klevų
alėja“.
Skambus, lentvariškiams įprastas pavadinimas, nes Klevų alėjos
gatvė dar anuomet – tebegyvuojant
tūkstantiniams dirbančiųjų kolektyvams mieste ir dūzgiant audimo

staklėms kilimų fabrike, ir bildant
liejinių formavimo mašinoms „Kaitros“ vonių gamykloje, – kartais
apšviesta, dažniau prieblandoje,
visada pasitikdavo ir palydėdavo
skubančius į pamainą ar iš pamainos. Pasitikdavo ir palydėdavo ir
moksleivį ar studentą, ar laimingą
porelę. Jungė Klevų alėja ir praeivius, ir grafo Tiškevičiaus rūpesčiu
statytos bažnyčios lankytojus. O
geležinkelis, kad ir naudingas, bet
skyrė savo įgrisusiais pervažos užkardais, didelius ir mažus ne juokais
gąsdinančiu tuneliu.
„Klevų alėja“, matyt, neatsitiktinai paminėjo lentvariškių ar jų
reikalams ir problemoms neabejingų pavardes – aš toks jaučiuos, čia
besimokęs vidurinėje, čia ir dirbęs
gerą dešimtmetį, – pakviesdama į
susitikimus ir diskusijas aktualiomis miesto bendruomenei temomis.
Belieka tik tikėtis, kad gyventojų
aktyvumo nenustelbs karštos ir jau
įsibėgėjusios rinkimų kampanijos
dalyvių aktyvumas, neretai persmelktas dar ir populizmo doze.
Nukelta á 2 p.

Gyventojų patogumui – Kredito
unijos kasa naujose patalpose

Užs. Nr. 7

Mielieji,
galite siųsti
sveikinimus,
reklamas,
skelbimus,
užuojautas
elektroniniu adresu
klevualeja@klevualeja.lt

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. 2

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

Užs. Nr. 3

Trakų 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

Užs. Nr. 4

Laikraščio
pristatymas
Trakų kredito unijos Lentvario kasa atidaryta Bažnyčios gatvėje 3. Atidarymo
iškilmėse dalyvavo (iš dešinės) mons. V. P. Rūkas, J. Dzencevičienė ir lentvariečiai

Praėjusį penktadienį miesto
centrinėje Bažnyčios gatvėje, šįkart
jos pradžioje (namo nr. 3, ten, kur
prieš pusmetį karaliavo „Swedbank“ Lentvario filialas), atidaryta
Trakų kredito unijos Lentvario kasa.
Šia proga sveikino Trakų kredito

unijos valdybos pirmininkė, o ir
Aukštadvario seniūnė Jadvyga
Dzencevičiene, jai talkino šios finansinės įstaigos centro atstovas Tomas
Valauskas, Grigiškių kredito unijos
valdybos pirmininkas Stanislov
Nukelta á 3 p.

Lentvario miesto laikraščio „Klevų alėja“
pristatymas vyks
rugsėjo 28 d. 16 val.
Lentvario viešojoje
bibliotekoje
(Fabriko g. 2)
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Geri sprendimai tegul
Kas tąsyk buvo drukavota ant gimsta diskutuojant

Lentvario kronika

liūdnų rugsėjo liepos lapų

Tuo metu, kai Bažnyčios
gatvėje, šalia grafo Vladislovo
Tiškevičiaus ir klebono Aleksandro Kulako bažnyčios, susirinko
nedidelė minia vienu kartu ginti
ir pulti ten šimtametes liepas
dėl jų išlikimo arba nužudymo,
gaminusias tam miesto rajonui
deguonį ir vaisinančias žiedus
lentvariečių kosulio liaudies
medicinos forma likvidacijai,
žurnalisto Kęstučio Petkūno
rašinio „Lentvaryje nesibaigia
medžių niokojimas“ laikraštyje
„Klevų alėja“ dar nebuvo. Bet
tuomet susirinko labai mažai
liepų gynėjų, nes lentvariečiai
eilinį kartą parodė savo tinginį
tėvui Lentvariui, todėl mūsų
Kęstutis veikė žiedinėje valdžios
apsuptyje, atmieštoje net lyriniais grasinimais. Mat Bažnyčios
gatvės pertvarkymas vykdomas
pagal projektą, kuriuo numatyta
pašalinti liepas, ir jo keisti nevalia. Kodėl? Ogi todėl, kad jis
yra sudėtas iš pinigėlių, kuriais
galima buhalteriškai manipuliuoti, lietuviškai nesikeikiant,
jų dalelę nuplukdyti į ramų
užutėkį. Nusiramink, gerbiama
valdžia, ir toliau paklausyk, ką
porino Bažnyčios gatvės liepų
lapai. Trumpai! Net šviesiausiose ES respublikose tas vyksta: iki
10 procentų (o pas mus gerokai
daugiau) nusėda... Kur? Pas
ką?
Beje, Trakų rajono savivaldybės administracijos ekologo Jono
Kriaučiūno ten nepastebėjome.

Liepų iškirtimo neramūs vaizdeliai

mos ūkio modernizavimą dažniausiai neįtikina gyventojų, o jų planai,
projektai, atsipirkimo galimybių
skaičiavimai – ne skaičiavimai, o
įrodymai – atgula pačių investicijų
planuotojų ar viešai paslaugas perkančiųjų stalčiuose.
Geriamo vandens ir nuotekų
tvarkymo paslaugos kainos, anot
piktų liežuvių, netrukus po rinkimų
gali ir šoktelti ar beveik padvigubėti. Tad kodėl rimtai, su atsakomybe
dėl priimamo sprendimo, nepasvarstyti siūlymo šios paslaugos
teikimą savivaldybių tarpusavio
sutarimu paversti Vilniaus miesto
savivaldybės rūpesčiu? Ar bent
pasirūpinti investicijomis į vamzdyną, kuriuo fekalines nuotekas su
besikaupiančiu miesto patvoriuose
(neperdedu!) ir dvokiančiu dumblu
perpumpuoti į Vilniaus miesto valymo įrenginius?
Čia sąmoningai nedėlioju tokių būsimų atskirų savivaldybių
(Trakų ir Lentvario) sudarymo nei
teisinių, nei nacionalinių aspektų.
Man nesvarbu, kaip jose susidėliotų
frakcijos ar akcijos.
Man svarbu, kaip diskusijose su
žmonėmis pavyktų atrasti žmonėms
geriausius sprendimus.
Romualdas Rudzys,
LR Nepriklausomybės
Akto signataras

Mamytės ir vaikučiai laukia

Trakų rajono savivaldybės valdininkai, tarybos nariai ir kiti politiniai veikėjai
susirinko atstovauti savo nuomonei, jog Bažnyčios gatvėje esančias senas liepas
reiks iškirsti

Keletas „Lentvario kronikos“
pastebėjimų

Berods skaitėte „Lentvario
kronikos“ virsmo istoriją. Joje pastebėti atskiri interneto puslapiai,
galima vadinti, net nacionaliniai
ūkiai, kurie – Vytauto Didžiojo
tėvonijoje, dar vadinamoje nedalomu! istoriniu Trakų rajonu,
Lentvario, Vilniaus palydovo,
labai panašaus į šventą mėnulį.
Vardan žodžio laisvės, vardan paprasto žmogaus teisybės. Todėl,

Atkelta iš 1 p.

Jau suskubta pateikti LR įstatymo pakeitimo projektą dėl Lentvario miesto ribų keitimo, siūlantį prijungti šį miestą prie Vilniaus miesto
savivaldybės. Motyvas – prieš trejetą metų taip pageidavo lentvariškiai
(kokia dalis?). Tik aiškinimuose nė
žodžio apie per tą laikotarpį spėriai
pakilusius nekilnojamojo turto ir
žemės (žemės nuomos) mokesčius,
nesustabdomą emigraciją, išsiplėtojusį nedarbą.
Kitame, kandidatuojančio į Seimą ir rinkėjų gerove besirūpinančio
piliečio siūlyme – viską metus ir nedelsiant perbėgti į Vilniaus miesto
„prieglobstį“! Tik taip ir šiluma atpigs, ir vanduo vilnietiškos kokybės
taps tikrai dvigubai pigesnis!?
Dar kitame – vienmandatėje
rinkimų apygardoje rinkto Seimo
nario, kandidatuojančio ir pakartotinai kadencijai, siūlymas: sudaryti
ir atskirą, ir naują – Lentvario savivaldybę. Jos taryba imtų tvarkytis
savarankiškai, o Trakams irgi nauda – natūrali „buferinė zona“ nuo
nesustabdomai į Trakų istorinio ir
kultūrinio paveldo gamtos perlus,
paežeres ir pamiškes besiveržiančios Vilniaus aglomeracijos.
Iš tikrųjų koncesininko skaičiuojamos, savivaldybės tvirtinamos
šilumos kainos peržengusios vartotojų sveiko suvokimo, o dažnam ir
galimybių ribas. Investicijos į šilu-

mieli gyventojai, raginame arba
maloniai prašome keltis iš gilaus
ir priverstinio miegučio. Skaitykite www.delfi.lt/news/daily/crime/
article.php?id=11561075&com=1;
lt.netlog.com/lokenas; „Fabebook’e“:
Jonas Davydonis. Interneto žurnalistika šiek tiek skiriasi nuo
laikraštinės savo fakto vidaus tikrumu, nes yra socialiai bebaimė.
Kas stipriau – vaizdas ar žodis?

Lentvaryje gyvena daug dvasingų įvairių tautų gyventojų. Tu
esi žmogus – Lentvario – lenke,
lietuvi, ruse, karaime, totori, žyde,
ukrainieti, baltarusi, Klevų alėjoje
ir visur kitur pasklidęs. Mūsų tylusis skaitytojau, paremk „Klevų
alėją“ ir „Trakų žemę“, pirkdamas
laikraštį už litą.

Mamytės ir vaikučiai laukia darželio (Klevų alėja 28 A) atidarymo

Prasidėjo nauji mokslo metai

Kas nugalės – medis ar elektros laidai?

Taigi taigi... Lauko gatvėje
intensyviai (o gal nelabai) vyksta statybiniai renovacijos darbai. Pajudinus žemę, šalimais
grėsmingai nusviro medis. Ir
ne šiaip pavojingai, o tiesiai ant
elektros laidų. Tai kas ką nugalės – medis įelektrintą metalą
ar metalas supleškins medį? O
kiek gyventojų liks be elektros?
Tai kokie bus sprendimai? Kirs
ar dar pavojingai lūkuriuos
šeimininkai? Laikrodis: tik-tak,
tik-tak...

Parengė
Jonas Počepavičius. Autoriaus nuotr.

Į Anapilį, su velionės
artimaisiais
netekties skausmą daliję pusiau,
palydėjome tremtinę
ALDONĄ VILKIENĘ.
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Tremtinių istorijos

Ant erelio sparnų į Lietuvą...
Po 64 metų į eilinį tremtinio garbės reidą

Buvo šių metų alyvų ir jazminų svaigus gegužis, o Lentvario
tremtinių Bronės ir Alfonso Daudų kieme to paties žavaus pavasario 1948 metų 22 d. godojo juoda
nuotaika. Alfonsas tyliai balnojo
savo geležinį „Volvo“ žirgą. Bronės akyse skendo Sibiro vaizdai. O
šių eilučių rinkėjas ruošėsi atsukti
laiko ratą atviram budėjimui.

Laisvės netektis
Antai nusikelkime į tuometinį
Trakų apskrities, o dabar Varėnos
rajono, Burbonių kaimą, iš kurio
kilę abu minėti dzūkai.
Štai tėvelių labai susirūpinę
veidai po sovietų valdžios turto
surašymo. Vėliau – kieme rusų
ginkluoti kareiviai, vykdantys
Kremliaus „išvaduotojų“ nacionalinės buožių klasės likvidavimo akciją. Štai Bronę, jaunutę,
Burbonaitę, sykiu su tėveliais,
broliu ir seserimi krauna it malkas
į vežimą, o vėliau sunkvežimį
(pateisinantį savo pavadinimą)
su ginkluota apsauga nubogina
į Rūdiškių geležinkelio stotį,
sugrūda į gyvulinius vagonus ir
ilgai veža į Krasnojarsko kraštą
į ištremtų partizanų rajoną, Koj
gyvenvietę. Pasak tuometinio
enkavedistų politinio prievaizdo,
„tos malkos“ reikalingos Sibiro
ekonomikai prakaitu padegioti,
kad „vragi litovskogo naroda“ iš
nuovargio ten, glūdumoj, sudegtų
mirtimi.
Bronės tėtis Jonas, mama Zosė,
sesuo Monika, brolis Vladas, o ir
visi Kuodzevičiai – jau nebe Tarybų Lietuvos piliečiai, o tolimo
Sibiro tremtiniai be leidimo grįžti
į gimtą Burbonių kaimą.

Atkelta iš 1 p.

Atsižvelgiant, kad įstatymo
projektą teikia netinkamas subjektas, kad nesilaikoma šiame įstatyme
numatytos siūlymo teikimo dėl naujos
savivaldybės steigimo ir esamos savivaldybės ribų keitimo tvarkos, taip pat
į tai, kad Seimas privalo laikytis savo
paties priimtų įstatymų (Konstitucinis
Teismas 2001 m. birželio 28 d. nutarime
konstatavo, kad keisdamas savivaldybių
teritorijų ribas „Seimas yra saistomas
įstatymų nustatytos šių klausimų
sprendimo tvarkos“ bei Konstitucijos 69
straipsnio nuostatą „Įstatymai Seime
priimami laikantis įstatymo nustatytos
procedūros“ (kurios nustatomos ir Seimo statutu), Seimo nario inicijuotas
įstatymo projektas negali būti
Seimo statute nustatytu įstatymų
leidybos proceso objektu ir gali
neatitikti Konstitucijos.“

Savivaldybes steigia, jau esamas
savivaldybes naikina, jų teritorijų
ribas ir centrus nustato ir kei-

čia Seimas Vyriausybės teikimu.
Administracinių teritorinių vienetų
smulkinimui taip pat nepritaria LR
Prezidentė Dalia Grybauskaitė savo
pasisakymuose. Šiam rimtam žingsniui privalu apklausti vietos gyventojus. Todėl jau atsirado parašų
rinkėjų-įtikinėtojų, kurie vaikšto per
Lentvario miestą ir agituoja pasirašyti jau ne už naują savivaldybę, o
už prijungimą prie Vilniaus. Tačiau,
ar ta apklausa oficiali, kas organizatorius, gyventojai nurodo skirtingai
arba visai nežino. Kai kurie sakėsi
tyčia pasirašo už prisijungimą prie
sostinės, kad galėtų lengvai pakutenti Trakų valdininkams padus, o
būsimus (ar potencialius) politikus
pavedžioti už nosies. Juk tokiam
rimtam žingsniui reikalinga galimybių studija ar analizė (kaip pavadinsi, nepagadinsi), tačiau tokio
darbo nesiima nei „auksinio“, nei
„sidabrinio“ posto valdininkai.
Dana Zacharevičienė
Autorės nuotr.

Lentvaryje kertami
medžiai bus atsodinti

Apie 1958 metus Bronė Kuodzevičiūtė (dabar jau Daudienė) su jausmingu
muzikos instrumentu Koj gyvenvietėje, Sibiro rusiškoje mokykloje

Trakų rajono savivaldybės administracija, vykdydama investicinį
projektą „Lentvario miesto pietinės
dalies (Bažnyčios, Lauko ir Geležinkelio) gatvių rekonstravimas“, yra
numačiusi šiose gatvėse naujai pakloti lietaus nuotekų tinklus, UAB
„Prienų energija“ rekonstruoja savo
šilumines trasas. AB „Lesto“, vykdydama Lentvario miesto elektros
tinklų rekonstravimą, savo ruožtu minėtose gatvėse rekonstruos
elektros tinklus – esami, estetinį
vaizdą darkantys elektros energijos
tiekimo gelžbetoniniai stulpai bus
išmontuoti ir elektros kabeliai bus
nutiesti žemėje.

Todėl, vykdant šiuos darbus
Bažnyčios, Lauko ir Geležinkelio
gatvėse, numatyta nugenėti, o kai
kur ir nukirsti esančius medžius,
o jų vietoje pasodinti jaunus, kurie
gražiai derės prie naujai rekonstruotos gatvės.
Bažnyčios gatvėje yra numatyta
atsodinti visus kertamus medžius,
aplinką pagražinti naujais gėlynais
bei želdiniais, pėsčiųjų zonoje įrengti naujus suolus. Darbus Bažnyčios
gatvėje planuojama baigti iki 2013
m. lapkričio mėnesio.
Trakų rajono savivaldybės
Statybos ir ūkio plėtros skyrius

Gyventojų patogumui – Kredito
unijos kasa naujose patalpose

Bronės atminties
tyrimai
O štai ką pasakoja mūsų garbi
rugsėjo 23 dienos jubiliatė, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių
sąjungos (toliau LPKTS) Lentvario
tremtinių filialo iždininkė ir jo
siela: „Prasidėjo toji ilga kelionė. Važiavome per Lentvarį. Brolis Vladas ir
sesuo Monika per vagono langelį mėtė
atsisveikinimo laiškelius. Naujojoje
Vilnioje svetimšaliai šeimų nedraskė.
Regis, raudonieji vilkai buvę sotūs.
Buvo tvanku, labai trūko maisto ir
vandens. Susitaikę su likimu, tęsėme
Gegužines pamaldas. Paskutinė geležinkelio stotis buvo Krasnojarsko
krašte, Kamorčiage, ant didelio kalno.
Lijo. Kaip Lietuvoje. Permirko visi
drabužiai. Po kelių dienų, susikrovę
daiktus į mašiną, buvome nuvežti į
mišką, prie siauro geležinkelio ruožo.
Čia radome maisto – miško česnakų
(čeremšos lapų). Mūs tykojo mirtys,
ligos ir badas. Bėgo metai. Sesuo ir
brolis susikūrė šeimas su to pačio
likimo lietuvaičiais. Kaime gyveno
per šimtas lietuvių. Ten baigiau
vidurinę mokyklą ir išėjau į sunkų
miško darbą, nes silpnėjo tėvų sveikata. Po Stalino mirties viskas lyg ir
„atšilo“. Tremtiniai pradėjo rašyti
prašymus dėl teisių atgavimo. Visi
troško laisvės. Mama labai ilgėjosi
Lietuvos, bet jos nepamatė, nes 1959
matais ją priglaudė šalta ir abejinga
Sibiro žemė. Ir tai mano amžinas



Atskira savivaldybė
prieštarauja Konstitucijai?

Renka parašus

Antroje eilėje iš kairės antra Bronė 1949 m.

Klevų alėja
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Bronė (Kuodzevičiūtė) Daudienė šalia akmeninio erelio sparnų nuosavoje
Lentvario sodyboje

skausmas. O su tėveliu Jonu grįžome
į Gimtinę. Niekas mūsų nelaukė, bet
nusišypsojo Lentvaris. Taip ir negavęs registracijos, tėvelis 1965 m. išėjo
į Anapilį. Ištekėjau. Su vyru Alfonsu
užauginome dukrą Audronę ir du
sūnus Alfredą ir Algirdą. Turime
vaikaičių ir provaikaitį. Burbonių
„respublikos“ Kuodzevičių ir Daudų gyvybės medis patapo šakotas ir
tikintis Dievu ir Tėvyne.“
Į tėvynę Bronė sugrįžo 1960
metais.

Kelionė su gedulo
sustojimais
Šių dienų gegužį Alfonso Daudos plieninis keturratis žirgiokas
mus nuskraidino į Onuškį, kur
yra Lietuvos partizanų kapai. Atvykome ir į Burbonių kaimą, kur

plyname lauke švilpavo laisvas
dzūkų vėjas. Ieškojome Burbonių piliakalnio, apsupto miškų
tankmės ir, žinote, negirdimai
besiskundžiančio viduramžių
kalaviju. B. Daudienė susimąstė
visa atmintimi, kuris dzūkės
tvirtumu ištaisė jos šeimos stiprų
gyvenimą kitoje Lietuvos vietoje,
atmetęs Sibiro skurdą į nelaisvę,
todėl jai – sveikatos, o palikuonims – amžinos Lietuvos. Išdidi
jų mama ir močiutė verta daugiau
atvirų ir teisingų žodžių.
Jonas Počepavičius,
Lietuvos politinių kalinių ir
tremtinių sąjungos Lentvario
filialo pirmininkas
Kuodzevičių ir Daudų šeimos
archyvo nuotr.

Iš kairės: Trakų kredito unijos Aukštadvario nuotolinės kasos buhalterė-kasininkė
Ramutė Umivalnikienė, Lentvario nuotolinės kasos buhalterė-kasininkė Birutė
Lukaševičienė ir Trakų kredito unijos vyr. finansininkė Jūratė Skrebutėnienė

Ignatovič ir kiti. J. Dzencevičienė
pabrėžė, jog unijos paslaugomis gali
naudotis ir pensinio amžiaus žmonės. „Pensininkai gali įstoti į unijos
narius be stojamojo mokesčio, o
persivedę savo pensijas per uniją
ir atėję jų atsiimti, senjorai galės
pabendrauti su buhaltere-kasininke, atsiimti pensiją visą ar dalimis,
susimokėti visus mokesčius. Gyvo
bendravimo niekada neatstos automatai“, – per atidarymą kalbėjo
pirmininkė.
Šiandien Kredito unijos patalpos
jau šviesios (ne taip, kaip buvusios
Fabriko g.). Jas pašventino monsin-

joras Vytautas Pranciškus Rūkas.
Atidarymo proga gėles įteikė miesto
verslininkas Vaclovas Daunoravičius. Į naujų patalpų atidarymo
šventę susirinko žinomi Trakų rajono gyventojai, tarp kurių ir Trakų
rajono savivaldybės administracijos
direktorė Asta Kandratavičienė. Ji
perkirpo simbolinę žengimo į uniją
juostą.
Jonas Počepavičius
Autoriaus ir
Danos Zacharevičienės nuotr.



Klevų alėja

2012 m. rugsėjo 14 d. Nr. 2 (2)

Jaunimo piligrimystė

Laiškas redakcijai

Sporto šventę sugadino politinis prieskonis
Sekmadienį prie Graužio ežero vyko sporto šventė „Sveikas
kūnas – šviesus gyvenimas“. Atrodytų Lentvariui reikia tokių
renginių, kurie skatintų jaunimo
sportinį užimtumą. Bet... Tas politinis prieskonis buvo toks neskanus,
kad šlykštu buvo klausytis. Mieli
rėmėjai! Jei remiate renginius, tai
remkite ir nelipkite ant pjedestalo,
kur visai tai nedera. Ypač prašymas
adresuotas politinio plauko rėmėjams. Būtume dėkingi.
Lentvarietė

Kviečia krepšinis!

Prie Graužio ežero vyko sporto šventė „Sveikas kūnas – šviesus gyvenimas“

Futbolo klubas „Lentvaris“

Lentvario mieste yra senos futbolo tradicijos. Pirmoji futbolo
komanda buvo „Kaitra“ (įsteigta prie „Kaitros“ gamyklos), po to
„Rumida“ ir galiausiai „Lentvaris“. Futbolo klubas „Lentvaris“
įkurtas 2006 m. Gintauto Navicko ir Jevgenij Juškin iniciatyva. Dabar komandai vadovauja Tadeušas Vitovičius, kurio pastangomis ir
lėšomis šiuo metu gyvuoja klubas. FK „Lentvaris“ kiekvienais metais
organizuoja futbolo turnyrą Gintautui Navickui atminti. Komanda
žaidžia Sekmadienio futbolo lygoje (SFL) B divizione ir šiuo metu
užima trečią vietą.
„Klevų alėjos“ inform.

<...> Kiekvienas piligriminis žygis turi savo veidą, mintį, kokį nors
bruožą, kuris yra būdingas tik jam vienam. Ši kartą eidama kaip niekad
stipriai išgyvenau džiaugsmą. Man tai buvo džiaugsmingos maldos kelionė. Evangelijos eilutė „O tu eik ir skelbk Dievo Karalystę!“ (Lk 9, 60)
išlydėjo mus ir mes jau nuo pačių pirmų žingsnių ėjome džiaugsmingai
skelbdami. Džiugino viskas: stebuklingai pasitaikęs geras oras, didelis
einančiųjų skaičius, naujos ir senos naujai suskambusios giesmės, Kristus
sutiktas šalia einančiame, ir netgi pavargusios ir skaudančios kojos. Ypač
džiugino praeiviai. Kai kurie lydėjo mus šypsenomis ir mojavimais, kiti
stovėjo ir žiūrėjo nustebę ar susidomėję.<...>

Didžiausia Lietuvoje Sostinės
krepšinio mokykla (SKM)
atkeliauja į Lentvarį.
Motiejaus Šimelionio gimnazijos direktoriui pritarus,
sportuoti kviečiame 2001–2003
ir 2004–2005 metais
gimusius vaikinus, kurie nori
tapti gerais krepšininkais.
SKM treniruotės vyks:
gimnazijos sporto salėje
pirmadieniais, trečiadieniais ir
penktadieniais
16:30–19:00 val.
Treniruočių grafiką rasite interneto svetainėje www.skm.lt
Turite klausimų? Kreipkites į
SKM trenerį Deividą Prieskienį
tel. 8 626 09896
Iki susitikimo krepšinio aikštelėje!

Būk klounu vaikų
ligoninėje

Martyna Milieškaitė, Molėtai
Ištrauka iš laiško redakcijai. Visą tekstą skaitykite „Trakų žemės“ laikraštyje
Danos Buinickaitės ir Juozo Vercinkevičiaus nuotr.
FK „Lentvario“ žaidėjai

Poezija

Trakų Vokės

Neatsargiai siūlau tokią formą, kad šiandien galop pribaigtume lietuvių ir lenkų nesantarvę, organizuotą iš pašalies. Lenkų kalbos neverčiau, nes Trakų rajone
daugelis ją moka.

bendruomenės kultūros centras kviečia į

KULTŪRINIŲ RENGINIŲ MARATONĄ
„Aukso viduriukas: 50 metų pulsuojanti kultūra“
Rugsėjo 15–21 d.

Dvikalbė epigrama

(arba „Polski ir litewski mecz Grunwalda“)
Antrąkart Katynė
lenkų – bach! − tėvynei.
Neatsako niekas jak tam bylo?
Kas.........................................?
Lech Kaczynski žino.
Visa − dale − kinas.
Kiedy − poliak − kiedy paslaptį įkas?
Nes?
dabar lietuviai −
lenkai − lyg gėduviai:
tak jak psyno – liudze? − am i dale − am.
Nasze Wilno kliauza,
Lietuvai duok pauzę!
Na!........................................
sakysiu bjaurį Rusijai − madam.
Buvome w grunwalde − kon pszy koniu − rycasz!
Kam mums pyktis − teras − pytam? Ja šiandien?
Lenkas jak i honor − lietuvaičių bičas.
Vilniau ir Warszawa, eikime išvien.
Bylo − wszystko bylo − ar pszyjazn jau skilo?
Laisvė solydarnosc − sąjūdis toliau.
Lenkai ir lietuviai lyg trečiais sukilo.
Ir ES atėjo − bratce! − pagaliau.
A dlia czego placzon tam powstancy w nebe?
Pliaterytė griebia kalaviją štai?
Sam Kosciuszko bardzo − bardzo − tam ne w siebe?
A katyn net marszal aiškina karštai
Kryžių štai Mackevičius galanda.
Sierokowski pistoletą randa.
Komarowski − Grybauskaitė mąsto
ir lėktuvo smygio ryt įspėja klastą.
Dvejopo kraujo 31-63 metų sukilėlių palikuonis J. P.

Redaktorė Dana Zacharevičienė
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Lentvario miesto laikraštis

www.klevualeja.lt

Šiemet į Trakų Vokės bendruomenės kultūros centro duris pasibeldė
branda – švenčiamas 50 metų jubiliejus. Tad ta gražia proga TVBKC kolektyvas 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

Nepraleisk galimybės tapti
klounu vaikų ligoninėse! Prisijunk prie mūsų linksmos komandos, gauk krūvą teigiamų
emocijų ir dalyvauk profesionaliuose socialinės klounados
mokymuose. Atrankos anketą iki
rugsėjo 18 dienos gali užpildyti
puslapyje www.baltascena.lt.
Paskleisk šią žinią plačiau!
A. A KVIETIMAS

Kreipiamės, nes galbūt ir Jūs turite problemų, 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).
Užs. Nr. 5

Ieškome pardavėjos-konsultantės
darbui drabužių parduotuvėje.
Kreiptis telefonu 8 640 60 018
Gyvenimo aprašymus siųsti adresu
monika@w-o-w.lt
Parduotuvės adresas:
Fabriko g. 8, Lentvaris.

*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

Leidžiamas nuo 2012 m. rugsėjo 7 d. Apimtis 1 sp. l. Laikraštis išeina penktadieniais.
Rengėjas (leidėjas) – UAB „Trakų žemė“. Įm. kodas 300883763. PVM mok. kodas LT100003523313
Direktorius ir vyriausiasis redaktorius Juozas Vercinkevičius.
Adresas: Naujoji g. 16, Trakai LT-21111 Tel. faks.: (8 528) 55 331. El. p. klevualeja@klevualeja.lt
Spausdino Media Regionalne Sp. z.o.o. (RAB) (Lenkija). Tiražas 1000 egz.

Užs. Nr. 6

„Vorutos“ laikraščio internetinei svetainei
www.voruta.lt reikalingas
programuotojas.
Pasiūlymus siųsti
vorutosfondas@voruta.lt,
tel. 8 605 19 302.
Užs.Nr.1

Mielieji,
galite siųsti sveikinimus,
reklamas, skelbimus,
užuojautas
elektroniniu adresu
klevualeja@klevualeja.lt

Skelbimai ir Reklama Tel. (8 528) 5 53 31
Mob. tel. 8 683 90 796

El. paštas klevualeja@klevualeja.lt
Redakcija už skelbimų ir reklamos turinį neatsako
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