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LR Seimo pirmininkė Irena Degutienė
lankėsi Lentvario bažnyčioje

Užs. Nr. 7

Praėjusį sekmadienį LR Seimo pirmininkė Irena Degutienė lankėsi Lentvaryje.
Ji dalyvavo 12 val. vykusiose šv. Mišiose Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje.

Užs. Nr. 17

Prisidėkite prie
šviesių parko naktų!

Procesija aplink bažnyčią

Šv. Mišios sutapo su Šv. Pranciškaus diena. Bažnyčios kleb.
teol. lic. Gintaras Petronis pasakė
pamokslą, kuriame trumpai atpasakojo XII a. gyvenusio Pranciškaus
istoriją (šv. Pranciškus, kilęs iš
turtingos šeimos, pasirinko kataliko kelią, vedantį į dvasinę laimę,
bet į neturtystę, tikinčią į amžiną
krikščionio šviesią tiesą), palietė ir
dabarties šeimos padėtį, kuri verta
išsamios kritikos.
Šventų Mišių dalimi buvo
procesija aplink bažnyčią, kuri fotoakių įdėmiai fiksuota šventoriuje,
kuriame yra ir įspūdingi Jėzaus
Kristaus, ir Jo Motinos skulptūriniai atvaizdai bei Lentvario tremtinių atminties stulpas.
O prieš tai bažnyčios viduje
nupaveiksluota jauna lentvariečių
šeima, Dievo ir Tėvynės akivaizdoje įrodanti, kad vyro ir moters

Jau greitai, padedamas Lentvario bendruomenės ir svečių
iš kitų miestų ir miestelių, nušvis LENTVARIO TIŠKEVIČIŲ
DVARAS.

Tai įvyks jau spalio
13 dieną, šeštadienį.

Irena Degutienė bažnyčios šventoriuje šalia Lentvario parapijos klebono teol. lic. Gintaro Petronio

meilės sąjunga yra amžina ir jokios
problematiškos civilizacijos neišardoma. Šalia sutuoktinių stovėjo
sūnelis ir dukrelė.
Po šv. Mišių miesto tikinti
visuomenė susitiko su I. Degutiene, jos patarėju, trijų vaikų tėvu
Laurynu Kasčiūnu ir užsienio

reikalų ministru Audroniu Ažubaliu. Ministras atsakė į lentvariečių
klausimus, tarp kurių du buvo
ypač svarbūs: kodėl nekilnojamasis
turtas (žemė) patapo kilnojamuoju
lobstančiam tautos sluoksniui ir
kas – Vilnius ar Maskva – vilkina
Viktoro Uspaskicho teismą? Antru

klausimu gyvai domėjosi Seimo
narys Jaroslav Narkevič, o jį gerbiamam ministrui drąsiai išdėstė
„Klevų alėjos“ žurnalistas J. P. Jam
dėl to paplojo publika.
Jonas Počepavičius
Autoriaus nuotr.

Tai bus renginys, kuriame
nuo 13 valandos gaminsime
žibintus, dainuosime, žiūrėsime
filmą ir braidysime po nuostabią
Lentvario parko istoriją. Bus ir
staigmenų!!!
Kvieskite draugus ir gimines,
pakvieskite tuos, kurių jau seniai
nematėte ir praleiskite laisvalaikį
kitaip.
„Lentvario parko
renesanso“ informacija

Jaunimas penktadienį Mokytoja žuvo prie savo namų
leido turiningai

Praeito penktadienio pavakarė sukvietė Lentvario jaunimą pajudėti, kadangi vyko tradiciniu tapęs renginys
„Gatvės ritmu 2012“. Iš buvusios kino teatro salės sklidusi
garsi muzika ir džiaugsmo šūkiai pranešė Lentvariui džiugią žinią: „Jaunimas laisvalaikį leidžia turiningai!“

Trakų rajono policijos komisariato pareigūnai intensyviai
ieško šeštadienio vakare Lentvario sodininkų bendrijos „Kilimai“ teritorijoje partrenkusio ir mirtinai sužalojusio moterį
automobilio vairuotojo

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

Užs. Nr. 3

Gatve eiti sodininkų bendrijos „Kilimai“ link pavojinga, nes nėra šaligatvio

Naujai susikūrusi mažųjų šokių grupė „A-team“ drauge su „Timohi“

Dar prieš penkerius metus Lentvario kino teatro pastatas, esantis
Klevų al., buvo nenaudojamas ir
nepasiekiamas, tačiau jau 2008 m.

įkurtas Lentvario jaunimo centras
(toliau – LJC) apvertė situaciją aukštyn kojom: pastate esančios patalpos
Nukelta á 3 p.

Laikinai einantis šio komisariato
viršininko pareigas Juozas Steckis
teigia, kad avariją padaręs ir iš
įvykio pasprukęs vairuotojas bus
išaiškintas, nes avarijos vietoje liko
tranzitiniai automobilio numeriai ir
kitos detalės. Be to, bus aiškinamasi,
pas ką sodų bendrijoje lankėsi nelaimės kaltininkas.

Šioje bendrijoje gyvenusi mokytoja Marija Šeršniova apie 19.30
valandą iš netoliese esančios parduotuvės ėjo į namus. Šalia jos
namų yra siauros, be šaligatvių,
gatvės posūkis. Šioje vietoje dideliu
greičiu važiavęs ir nesuvaldytas
automobilis išlėkė iš važiuojamosios
Nukelta á 2 p.

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
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Autoįvykis

LR Seimo rinkimai

Lietuvos pilieti, balsuok

„Niekada tiek nemeluojama kaip prieš rinkimus“ (O. Bismarkas)
„Paveiksluose esu gražus ir myliu
Jus“, „Išskraidrinau pusę milijono, išskraidrinsiu ir Jus“, „Mokyklas ne tik
uždariau, bet ir nudažiau“ – maždaug
tokie ir panašūs skelbimai puikuojasi
labiausiai matomose vietose.
Lenkijos ambasada nesąžiningai
užvaldytuose Pacų rūmuose svarsto
buvusius, esamus ir būsimus rytų Lietuvos reikalus, pabrėždama „sensaciją“, esą čia lenkai gyvena 700 metų.
Šarūnas Liekis aiškina, kad Pilsudskio
„istorinėje Lietuvoje [...] galėjo formuotis atskira Lietuvos lenkų tauta.
Galėjo likti lietuviai, kurie kalbėtų
lenkiškai, o lietuvių kalba, neįgijusi
valstybinės kalbos statuso, išliktų tik
kažkur tolimuose kaimuose“ (15min.
2012-09-28). Masoniškame rate tokias
mintis gvildens jų šaukiamas „lietuvių – lenkų forumas“.
Kad Lietuvos istorikai nusigyveno ir nebevaldo padėties, rodo
ir rugsėjo 27 d. Kaune prasidėjęs
tarptautinis Baltarusijos kongresas.
Svarbiausiuose jo posėdžiuose lenkų
kalbėjo daugiau negu lietuvių, viešai
platinta tik Lenkijos Vyriausybės
stipendijų programa, Varšuvos universiteto profesorius L. Žastautas,
nežinodamas apie savo dvikamienę
baltiška pavardę, plenariniame posėdyje šnekėjo niekus apie Vilnių,
esą jis visada buvęs lenkiškas ir daugiatautis, nuslėpdamas profesorių
Z. Zinkevičiaus, A. Vanago, P. Gaučo
ir kitų tyrinėjimus, Rusijos gyventojų
surašymus ir daugybę kalbotyros,
istorijos, statistikos duomenų.
Kaip diena nuo nakties skiriasi
ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos
prisistatymai. Dauguma Lietuvos
piliečių jų pasisakymų Lenkijoje ir
Lietuvos lenkų spaudoje neskaito,
todėl pateikiame klausimus, kuriuos
jų kandidatams reikėtų užduoti
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių,
Druskininkų rinkimų apygardose.
Klausimai Lietuvos lenkų
rinkimų akcijos kandidatams
1. Kodėl jūs vadinatės Lenkų rinkimų akcija Lietuvoje (lenkiškai – na
Litwie), o ne Lietuvos lenkų rinkimų
akcija (lenkiškai – w Litwie), taip nepripažindami Lietuvos Respublikos teritorijos vientisumo ir nesilaikydami
Lietuvos Respublikos Konstitucijos,
Lietuvos ir Lenkijos sutarties bei kitų
įstatymų?
2. Skelbiatės pradėję dirbti visos
Lietuvos gerovei, o lietuvių jūsų
sąraše yra mažiau negu 5 procentai.
Kodėl gyventojų dauguma Jūsų
nepalaiko?
3. Sąrašo pirmuoju numeriu
eina iki šiol taisyklingai lietuviškai
neišmokęs, kaip ir daugelis kitų jo
partijos narių, V. Tomaševskis. Ar jis
jau nebesako „Jūsų protėviai čia turi
integruotis. O mes neturime čia integruotis“ („Respublika“, 2011-04-06)?
Ar jis dar neatsisakė savo tėvo, Koordinacinės tarybos lenkų teritorinei autonomijai kurti nario, programos ir po
šmeižikiškais skundais prieš Lietuvą
teberinks europarlamentarų parašus,
rengs priešvalstybinius mitingus?
4. Sąrašo trečiuoju numeriu skel-

Jaunime, balsuok!
Tavo gyvenimo tarpsnis yra labai
svarbus mūsų valstybei, jos raidai.
Tapdamas visaverčiu visuomenės nariu
šiuo laikotarpiu Tu sukuri šeimą, pradedi dirbti, gauni išsimokslinimą, statai
savo būsimo gyvenimo pamatus, Tu jau
dabar kuri Lietuvos ateitį. Tu jau dabar
susiduri su įvairiomis problemomis
– Tau trūksta lėšų išsilavinimui gauti ir
pragyventi. Tu dabar matai ir skurdą,
susiduri ir su patyčiomis, nerandi darbo,

biamas M. Mackevičius. Ar ne jis,
Maskvoje baigęs kompartijos mokyklą, vadovavo LKP CK organo
„Raudonoji vėliava“ („Czerwony
sztandar“) kompartijos skyriui?
Kodėl manoma, kad jis labiausiai
tinkamas vadovauti ir Lietuvos lenkų
sąjungai, o jo pavaduotoju turi būti
Jedinstvos kūrėjas S. Peško? Kodėl jis
aukščiausiu Lenkų sąjungos žymeniu
apdovanojo šmeižikiškų piketų prie
Lietuvos ambasados Varšuvoje organizatorių A. Chajevskį ir meluoja, kad
Lietuvos valdžia, sudariusi lenkams
geriausias sąlygas kultūrai palaikyti,
turi tikslą „asimiliuoti gausiausią savo
krašto tautinę mažumą“ („Magazyn
Wileński“, 2012, Nr. 5-6, p. 2)?
5. Lenkų rinkimų akcijos (LRA)
nariai Lietuvos Seime siūlė pažeisti
LR Konstituciją, šmeižė Lietuvai
lojalius mokytojus, nesilaikė Seimo
nario priesaikos saugoti Lietuvos
žemių vientisumą, sąžiningai tarnauti
Tėvynei. Kodėl jie vėl keliami kandidatais į Seimą?
7. Kodėl Šalčininkų rajono meras
Z. Palevičius (Nr. 13) nepatenkintas,
kad 20 metų ilgiau okupuotoje ir
nugyventoje rytų Lietuvoje statomos
lietuviškos mokyklos („Vilniaus krašto savaitraštis“, 2012-09-13, p. 2)?
8. Kodėl Nemėžio gimnazijos
direktorius Z. Maciejevskis (Nr. 18),
vadovaujantis ir Vilniaus miesto
švietimo ir kultūros komitetui, rūpinasi ne vietų trūkumu lietuviškuose
darželiuose, o tuo, kad nebūtų laikomasi Švietimo įstatymo („Diena“,
2012-08-31)?
9. Kodėl į sąrašą įtraukta ir Šalčininkų J. Sniadeckio gimnazijos
mokytoja J. Sinkevič (Nr. 22), kurios
auklėtiniai rašė: „Lenkija mūsų širdyse“, „užkonservuoti lietuvių galvas
stiklainiuose“ ir t. t.?
10. Kodėl sąraše puikuojasi R. Cytacka (Nr. 45), demonstratyviai nesilaikanti Švietimo, Valstybinės kalbos
ir kitų įstatymų, Valdininkų etikos
kodekso ir kviečianti mokinius į
priešvalstybinius mitingus, gatvės
pavadinimą prie savo namo rašanti
tik lenkiškai?
11. Kuo Lietuvą gali sužavėti
A. Narvoiš (Nr. 46), kaip Tomaševskio pavaduotojas Lenkų sąjungos
Vilniaus skyriuje koordinuojantis
priešvalstybinius lenkiškų mokyklų
streikų komitetus?
12. Ar gali kauniečius sužavėti
Vandžiogalos zakristijonas R. Jankovskis (Nr. 61), blogai atliekantis
savo bažnytines pareigas ir kurstantis
tautinę nesantaiką, sutrukdęs paminėti net savo bažnytkaimio jubiliejų?
13. Oficialiame LRA sąraše slepiama, kurie jos kandidatai turi lenko
kortą, yra prisiekę ištikimybę užsienio
valstybei, gauna iš jos lengvatų ir
dirba jos, o ne Lietuvos labui.
14. Autonomininkų darbo tęsėjai
reikalauja laikytis ne Europos Sąjungos (ir Lenkijos, Latvijos, Lietuvos),
pasaulio demokratinių valstybių švietimo modelio, o išlaikyti „tradicinį
tautinių mažumų švietimo modelį“, t.
y. vykdyti 1950 m. LKP CK nutarimą
dėl propagandinio darbo su lenkais.
15. Vykdydama Koordinacinės

tarybos lenkų teritorinei autonomijai
kurti programą LRA įsitikinusi, kad
„dviejų ar net trijų kalbų vartojimas
viešajame gyvenime atskirose vietovėse taps norma“. Tai reiškia, jog
etninėse lietuvių žemėse reikalaujama
mokėti ir vartoti ne tik valstybinę, bet
ir autonomininkų kalbas, sukeliant
konfliktus, buvusius Ukrainoje, Latvijoje ir kitur, pažeidžiant Lietuvos
Konstituciją, Valstybinės kalbos
įstatymą.
16. Autonomininkai giriasi atidarę 4 naujus darželius, bet nutyli,
kad tie darželiai lenkiški, kaip ir
kiti jų įsteigti per du dešimtmečius.
Jie atleido Kalvelių darželio vedėją
vien už tai, kam priėmė pareiškimus
į grupę valstybine kalba ir 16 metų
organizuoja konferenciją ne „Lietuvos
vaikas lietuviškoje mokykloje“, o
„Lenkų vaikas lenkiškoje mokykloje“,
su R. Sikorskiu pirkdami 1000 pirmokų po 1000 zlotų.
17. LRA programinėse nuostatose žadama saugoti ir propaguoti
Lietuvos ir užsienio lietuvių kultūros
paveldą. Tai kodėl jie naikina seniausią indoeuropiečių kultūros paveldą
Dieveniškių, Tetėnų apylinkėse,
kodėl atsisako net savo autentiškų pavardžių, vietovardžių, net gimtosios
gudų kalbos? Kodėl neprotestuoja,
kad Seinų krašte baigiamos naikinti
lietuviškos mokyklos, buvo užpaišyti
lietuviški vietovardžiai, lietuviškai
oficialiai nerašomos pavardės, vardai,
niekinami net jų kapai ir meluojama,
kad etninių žemių lietuviai gyvena
ypač gerai?
18. Jaunimo pilietinį ugdymą
žadama remti per 30 nevyriausybinių
organizacijų, pavaldžių autonomininkams. Jie su Lenkijos vėliavomis,
uniformomis puošia Lietuvos priešų – okupacinės kariuomenės, Armijos krajovos paminklus ir persekioja
Šalčininkų mokinę, nepalaikiusią
rytų Lietuvos okupacijos, Lietuvos
mokyklose iškabino šūkius „Gimiau
Lietuvoje, myliu Lenkiją“. Ar reikia
už Lietuvos mokesčių mokėtojų pinigus auklėti ne Lietuvos, bet užsienio
piliečius?
19. Žodžiais žadama skatinti „išvažiavusiųjų“ iš Lietuvos sugrįžimą,
o darbais nuo 2010 metų LRA nariai
Seime tai daryti trukdė: trijuose Seimo
komitetuose blokavo mūsų prašymą
sudaryti sąlygas emigrantams grįžti į
Lietuvą ir dar iš to išsityčiojo laikraštyje „Kurier Wileński“.
20. Tik žodžiais žadama užsiimti
„nusikalstamumo prevencija“: LRA
16 metų Vilniaus, Šalčininkų rajonuose įvedė vienos partijos diktatūrą
ir privertė beveik 10 000 žmonių jų
partijai skirti 1 % nuo pajamų mokesčio. Jeigu jie būtų demokratai, ar būtų
aplenkę visas kitas partijas ir „paskatinę“ 10 kartų daugiau žmonių už jas
„aukoti“ autonomininkams?
Lietuvos pilieti, jeigu nenori blogo
Seimo ir Vyriausybės – balsuok! Kiekvienas nebalsuojantis iš tikro balsuoja už
autonomininkus, nes padeda gauti
jiems daugiau vietų Seime.

sutinki neigiamą požiūrį, visuomenės
netoleranciją...
Yra labai svarbu, kad būtum pilietiškai aktyvus. Neleisk, kad kiti nuspręstų
už Tave, kokia valstybės politika turi
būti, kaip turėtų būti sprendžiamos problemos, su kuriomis Tu susiduri vienoje
ar kitoje gyvenimo srityje. Tu turi žinoti,
kad valdžia ir valdžios institucijos turi
tarnauti žmogui, o ne atvirkščiai.
Būk aktyvus, nes Tavo dėka įvairios
problemos visose gyvenimo srityse gali
būti sprendžiamos greičiau! Būk akty-

vus – nes tik taip galėsi naudotis visomis
teisėmis ir galimybės, kurios numatytos
Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir
įstatymuose! Būk aktyvus, nes nuo Tavo
balso priklausys Tavo, Tavo šeimos, Tavo
artimųjų gyvenimas per ateinančius 4
metus! Būk aktyvus, nes nuo Tavo balso
priklausys Lietuvos ateitis!
Netiesa, kad tavo balsas nieko nereiškia, tiesa yra ta – viskas yra tavo
rankose!
Nacionalinė jaunimo reikalų
koordinatorių asociacija

„Vilnijos“ draugijos valdyba
2012-09-26

Mokytoja žuvo prie savo namų

Atkelta iš 1 p.

gatvės dalies, išvertė didelį akmenį
ir mirtinai partrenkęs moterį rėžėsi į
metalinę tvorą. Avarijos kaltininkas
iš įvykio vietos paspruko.
Moteris žuvo keletas žingsnių
nuo savo namų. Jos sutuoktinis
Nikolajus Šeršniovas sakė, kad iš
pradžių šeimos nariai nežinojo,
kodėl gatvėje sustojo policijos automobilis. Tik kai žmona negrįžo,
jis nuėjo prie policijos pareigūnų ir
suprato, kad įvyko baisi nelaimė.
Viena lentvariškė pasakojo, kad
tą vakarą, kai ji iš sodų bendrijos
„Kilimai“ ėjo į namus Vandenų gatve, irgi vos spėjo pasitraukti į šalį,
nes pašėlusiu greičiu į sodininkų
bendriją važiavo automobilis. Ji
mano, kad tai galėjo būti avarijos
kaltininkas.

Lentvario I vidurinėje mokykloje
pagerbtas žuvusios mokytojos atminimas

Mokytoja žuvo partrenkta automobilio šalia savo namų

Velionės sutuoktinis N. Šeršniovas sunkiai tramdydamas graudulį
pasakojo, kad jie įsikūrė sodo bendrijoje, sutvarkė savo būstą ir žmonai išėjus į pensiją ruošėsi ramiai
gyventi. Šalia jų apsigyveno sūnus
su šeima. Tačiau jų šeimos laimę
sutraiškė nužmogėjusio vairuotojo
automobilis.
Pasak N. Šeršniovo, šia siaura
gatvele ir anksčiau dažnai dideliu greičiu važiuodavo jaunuolių
vairuojami automobiliai, todėl jo
žmonos iniciatyva gatvės pradžioje
buvo pastatytas kelio ženklas, ribojantis greitį iki 20 km/val., tačiau
chuliganai šio draudimo nepaisė.
Iš Lentvario miesto centro eiti
į kolektyvinių sodų bendriją „Kilimai“ gatve taip pat pavojinga, nes
nėra šaligatvio, o tamsiu paros laiku
ši gatvė neapšviesta. Pasak buvusio
ilgamečio sodininkų bendrijos „Kilimai“ pirmininko Vytauto Kunevičiaus, buvo prašyta Trakų rajono
savivaldybės įrengti šaligatvį nors
vienoje gatvės pusėje, bet niekas
nepasikeitė.
Likimas ilgametei pedagogei
M. Šeršniovai buvo žiaurus. Keturiasdešimt dvejus metus plušėjusi
pedagogė išėjusi į pensiją poilsiavo

vos vieną mėnesį... Pastaruosius du
dešimtmečius ji dirbo fizikos mokytoja Lentvario I vidurinėje mokykloje. Šioje mokykloje ji mokėsi ir pati.
Mokyklos direktorius Vladimiras
Pileckis sakė, kad tai skaudi netektis
mokyklos kolektyvui, mokiniams ir
jų tėvams, nes visi mokytoją mylėjo
ir gerbė už darbštumą, sąžiningumą, draugiškumą.
Kartu su ja vidurinėje mokykloje
besimokiusi, o vėliau šioje mokykloje dirbusi lentvarietė Svetlana Sreda
skaudžiai išgyvena nuoširdžios ir
ištikimos draugės netektį. Pasak
S. Sredos, velionė buvo atsidavusi
darbui, bet labai rūpinosi ir savo
šeima, vaikaičiais.
Mokytojai pasakojo, kad M. Šeršniova kartu su visu mokyklos kolektyvu praėjusį penktadienį šventė
Mokytojų dieną, buvo labai linksma
ir laiminga. Jai buvo įteiktas Trakų
rajono savivaldybės mero padėkos
raštas už ilgametį kūrybingą pedagoginį darbą.
Išeidama ji atsisveikino su bendradarbiais nenujausdama, kad
atsisveikina amžinai.
Kęstutis Petkūnas
Autoriaus nuotr.

Lentvario kronika

Apie pensininkų ir
sveikuolių klubo būstinę

Pensininkų sąjungos „Bočiai“ ir sveikuolių klubo „Šaltinis“ būstinė įsikūrusi buvusioje
miesto bibliotekoje... be apšildymo. Jos išlaikymui dovanoti valdžios pinigėliai ištirpo.
Regis, jog blėsta dėmesys ne
tik tremtiniams, bet ir miesto
pensininkams...

Užs. Nr. 28

Būstinė yra grotuota, nes anksčiau
naktį buvo „madinga“ masiškai daužyti
mokyklų, darželių, bibliotekos ir
privačių namų langus

Jonas Počepavičius
Autoriaus nuotr.
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Kultūra

Gaivinama ir tęsiama Lentvario dvaro istorija

Parodoje „Mano vaikystės parkas“
dalyvavo Viktorija Šamatovičienė
(kairėje) ir mokytoja Leonida Tamulytė

Senokai Lentvaris matė
prie senosios „Kilimų“ parduotuvės besiburiuojančius
įvairaus amžiaus gražiai pasipuošusius žmones – pasirodo
lyg ir ne vestuvės. Tačiau
akys neapgavo – paskutinįjį
rugsėjo penktadienį (rugsėjo
28-ąją) vyko Lentvario dvaro
šventė „Renesanso peizažai“,
subūrusi gyventojus ir svečius prisiminti anų laikų palikimo grožį ir įgyvendinti kitą
tikslą – palaikyti arba iš naujo
diegti Lentvario kultūrą.

Atidarytos senosios „Kilimų“
parduotuvės durys ir skambanti
muzika kvietė užeiti į moksleivių
dailės darbų parodos atidarymą.
Piešiniuose, naudojant įvairias
piešimo technikas, buvo atskleistas
vaikų požiūris į Lentvario dvaro
rūmus. Parodos darbų autoriai –
Lentvario Motiejaus Šimelionio
gimnazijos ir Lentvario Henriko
Senkevičiaus vidurinės mokyklos
moksleiviai. Atidaryme dalyvavo
ir moksleivių mokytojos Leonida
Tamulytė ir Asta Radimonienė.
Sveikinimo žodžius tarė Lentvario
seniūnas Vytas Rukšėnas, Lentvario
Motiejaus Šimelionio gimnazijos direktorius Jonas Kietavičius, jaunimo
organizacijos „Lentvario parko renesansas“ (toliau LPR) pirmininkas

Koncerto dalyvių buvo nedaug: pabūgo lietaus ar apie renginį nežinojo?

Iš kairės: pradinių klasių mokytoja Lionė Stanišauskienė, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Trakų rajono policijos komisariato Viešosios policijos
skyriaus Prevencijos poskyrio specialistė, vyresnioji ekspertė Viktorija Jurčenko,
Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos dailės mokytoja Asta Radimonienė

Parodoje lankėsi Lietuvos istorijos laikraščio „Voruta“ redaktorė Edita Komarova
bei Trakų r. laikraščio „Trakų žemė“ redaktorė Auksė Kekytė (dešinėje)

Iškiliai dvaro fone nuaidėjo operos solistų Gražinos Skinderytės-Kurnickienės ir
Vytauto Kurnicko duetas

Povilas Plūkas, Lietuvos istorijos
laikraščio „Voruta“ vyr. redaktorius
Juozas Vercinkevičius, redaktorė
Edita Komarova.
Po parodos atidarymo veiksmas
persikėlė į Lentvario dvaro sodybą.
Sutapimas ar ne, tačiau prieš renginį
jaunimo organizacija LPR gaivino
Lentvario dvarą – rugsėjo 22 d. vyko
„Lentvario dvaro reanimacija“. Per
šią iniciatyvą jaunimas, dirbęs visą
dieną, sutvarkė aplinką, užkalė
lentomis išdužusius langus, pakeitė

Kornyšovas. Šventė sulaukė ir svečių iš Vilniaus – koncertavo Balio
Dvariono meno mokyklos styginių
instrumentų kvartetas.
Daugeliui susirinkusiųjų šis
koncertas priminė senus gerus
laikus, kai dvare vykdavo įvairios
šventės. Ši vieta tuomet buvo pagrindinė švenčių bei kitų susibūrimų vieta.
Po gražių pasirodymų susirinkusieji turėjo progos pažiūrėti Trakų viešosios bibliotekos Lentvario

Jaunųjų fotografų kampelis

Įžvelgia daugiau
nei pozuojantį kūną

Agatos Perepėčos įamžinta mergina

Lentvarietė Agata
Perepėča – profesionaliai fotoaparatą valdanti
šešiolikmetė. Mergina
yra atlikusi ne vieną
fotosesiją, kurios rezultatais grožisi socialinio
tinklo „Facebook“ lankytojai.
Fotografuoti ji pradėjo vos prieš
dvejus metus, tad Agatos veiklos

Motiejaus Šimelionio gimnazijos
direktorius Jonas Kietavičius
su žmona Oksana

istorija dar visai jauna.
„Dažniausiai fotografuoju žmones, nes tik jie gali kiekvienoje
nuotraukoje perteikti save, išreikšti
savo emocijas. Žmonėse aš įžvelgiu
daugiau negu tiesiog pozuojantį
kūną. Stengiuosi, kad nuotraukos
nebūtų banalios, tad visada sugalvoju naujų įdomių idėjų“, – pasakojo mergina.
Pasak A. Perepėčos, fotografuojant reikia stengtis kuo daugiau
bendrauti su žmogumi, norėti jį
suprasti. Jei viską darai nuoširdžiai,
naujos idėjos ateina savaime, įsitikinusi jaunoji fotografė. Jai talkina
Joana Blaževičiūtė, kuri paruošia
žmonių veidus fotosesijai.
Tikimasi, kad merginai pavyks
plėsti savo žinias, specializuotis,
įgyti reikiamų kompetencijų ir atidaryti savo fotografijų parodą.
Evelina Kislych

spynas. „Grįžusi po „reanimacijos“
nebejaučiau rankų“, – pasakojo
viena iš LPR narių Giedrė Dzikaitė.
Dėl aktyvaus jaunimo šventė įvyko
gražiai sutvarkytoje aplinkoje.
Nuo operos solistų dueto Vytauto Kurnicko ir Gražinos Skinderytės-Kurnickienės ir Trakų
meno mokyklos fanfarinio orkestro
drebėjo Lentvario dvaro sienos, ore
tvyrojo didinga muzika. Renginį
vedė ir legendas apie grafą Tiškevičių pasakojo lentvarietis Eugenijus

filialo sukurtą trumpametražį filmą
„Lentvaris: laiko paralelės“ (2011).
Tikimasi, kad tokie renginiai
gyventojams taps reikiamybe, organizatoriams – viena iš darbo
sudedamųjų dalių, o dvaro savininkui – įrodymu, kad Lentvaris nėra
pasiruošęs atiduoti tokios reikšmės
kultūrinio palikimo.
Evelina Kislych
Juozo Vercinkevičiaus nuotr.

Jaunimas penktadienį leido turiningai

Atkelta iš 1 p.

Per renginį buvo galima įsigyti jaunųjų
menininkų rankų darbo dirbinių

rekonstruotos, atnaujintos ir naudojamos pagal kilnią paskirtį – jaunimo neformaliam švietimui.
Pirmieji LJC organizuoto jaunimo renginio „Gatvės ritmu“
žingsniai buvo nedrąsūs, pasirodė
vos keletas kolektyvų, Lentvario
jaunimas į naujoves reagavo atsargiai. Tačiau laikas įrodė, kad rengi-

nys prigijo – praėjusį penktadienį
gatvės ritmu judėjo daugiau kaip
100 jaunuolių, kurie su nekantrumu laukė jaunųjų atlikėjų, šokėjų
ir meno mėgėjų pasirodymų. Kaip
ir kasmet, Lentvario jaunimas
nekantriai laukė šokių grupės
„A-team“ pasirodymo. Šiemet jos
gretas papildė mažieji šokėjai, kurie
intensyviai stengėsi neatsilikti nuo
savo mokytojų, grupės įkūrėjų ir
iniciatorių Agatos Nedveckos ir
Alionos Rancevos. Nepaisant to,
kad mažosios šokėjos susibūrė visai
neseniai, žiūrovų akimis jų pasirodymas buvo labai vykęs.
Susirinkusius linksmino ir svečiai iš Vilniaus (Eglė ir Artūr Zubkov), Senųjų Trakų (roko grupė
„Waving heat“), Semeliškių (šokių
grupė „California“). Savo balsu kino
teatro sienas drebino ir lentvarietė
Karolina Dausinaitė su grupe.
Vakaro staigmena, kurią paruošė LJC, buvo Lietuvoje žinomi broliai Timofejevai (grupė „Timohi“).
Šie daugiakalbiai jaunuoliai šiame
mieste jautėsi lyg namie, vieną po
kitos traukė lietuviškas, rusiškas,
angliškas dainas, linksmino publiką

juokingais žingsneliais. Labiausiai
jaunimą stebino jų pačių pagaminti
muzikiniai instrumentai – gitaros
iš vandens indo, degalams skirtos
talpos.
LJC patalpose taip pat veikė
jaunųjų menininkų mugė, per
kurią visi turėjo puikios progos
įsigyti rankų darbo dirbinių, vilnos
papuošalų.
Kaip ir kasmet, LJC lankėsi Trakų sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro specialistės, kurios
priminė jaunimui apie jų sveikatą,
mokė, kaip nelaimės atveju suteikti
pirmąją būtinąją pagalbą.
Verta paminėti stiprią LJC komandą – direktorę Aušrą Piragienę,
specialistus – Eugeniją Snitkovą,
Vitaliją Burdienę, Kristiną Belikovą,
Gintautą Valainį, savanorius – Tomą
Davidovičių, Eimantą Viatkiną. Ir
tai tik dalis gražių jaunų žmonių,
kurių dėka jaunimas Lentvaryje
turi ką veikti.
Evelina Kislych,
jaunimo reikalų koordinatorė
Kristinos Belikovos nuotr.
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Policijos savaitė
2012 m. spalio 4-7 d.
• 2012-10-04 gautas Lentvaryje
gyvenančio V. N. pareiškimas,
kad 2012-10-04 atvykęs į savo
sodybą, esančią Aukštadvario
sen., Karapolio k., pastebėjo,
jog išdaužyti verandos stiklai ir
sulaužytos kluono durys. Padaryta 250 Lt turtinė žala.
• 2012-10-05 L. L. pastebėjo, kad
iš sodo namelio, esančio Lentvario sen., Valų k., sodų bendrijoje
„Neris“, priklausančio jos tėvui
J. D., gyv. Vilniuje, išdaužus lango stiklą ir išlaužus duris, buvo
pavogtas elektrinis pjūklas.
Nuostolis tikslinamas.
• 2012-10-06 gautas UAB „Maxima LT“ regiono apsaugos
vadovo pareiškimas, kad parduotuvėje „Maxima X“, esančioje Lentvaryje, yra nulaužta
vartų spynos ąselė, išdaužtas
lango stiklas ir pavogtas alus.
Nuostolis tikslinamas.
• Lentvaryje, Vandenų g., nenustatytos markės automobilis šalikelėje partrenkė ir mirtinai sužalojo M. Š., gim. 1947 m., gyv.
Lentvaryje. Vairuotojas, kuris
yra nenustatytas, automobiliu
iš įvykio vietos pasišalino.
• 2012-10-07 Lentvaryje gyvenantis I. I., po naktinio darbo
grįžęs namo, rado atrakintas
namo duris. Pavogta: televizijos
„Gala“ priedėlis, vaikiški drabužiai, telefonas „Nokia“ ir kiti
daiktai. Nuostolis tikslinamas.
•Naujojo Lentvario k., automobilyje BMW 316, M. M., gyv. Lentvaryje, panaudodamas fizinį
smurtą, sumušė savo žmoną E.
M., gyv. Lentvaryje, ir iš įvykio
vietos pabėgo.
Parengta pagal Trakų r. PK įvykių suvestinę

Brangiai superkame
juodųjų ir spalvotųjų
metalų laužą.

Lentvario kronika

Didžiausia Lietuvos pradinė mokykla

Dauagiau kaip 2 tonas galime
išvežti, esant reikalui
demontuojame, pjaustome.
Kęstučio g. 1 M, Lentvaris.

Ji neseniai renovuota ir turi ilgą
savarankišką istoriją (aišku, atskirą
nuo M. Šimelionio gimnazijos!),
nueinančią į XIX amžių. Kol kas
mokykla veikia be sporto salės.
Vaikučiai sportuoja lauke ir, klevo
lapams liūdnai smingant į žemę, nepageidauja ledo ir sniego, žiemos.

Tel.: 8 619 50 106,
(8 528) 21 012
Užs. Nr. 2

Brangiai perkame mišką, žemę.
Pigiai rengiame miškotvarkos ir
kraštovaizdžio formavimo miškuose projektus. Rengiame želdinimo
projektus, miškų įveisimui žemės
ūkio paskirties žemėje ES paramai
gauti. Mišką įveisime savo lėšomis.
Tel. 8 686 18 463
el. p.valdas.miskas.lt@gmail.com

Jonas Počepavičius
Mokyklos albumo nuotr.

Užs. Nr. 25

Cinkuota stogų ir sienų danga

Mokytojų ir administracijos darbuotojų susigyvenęs, todėl stiprus kolektyvas,
naudingas šiuolaikinei pedagogikai. Trakų rajone tai vienintelė pradinė mokykla, kurios vaikai vilki uniformas, primenančias, kad jie yra būtent tos mokymo
įstaigos vaikai

Lietaus nuvedimo sistema.
Greita gamyba ir atvežimas.
Prieinamos kainos.
Кokybiška žaliava iš Prancūzijos,
Švedijos, Аnglijos.

Мob. tel. 8 686 88 495, el. p. info@emanus.lt

Laisvalaikis

Karališkieji muzikiniai vakarai prasidėjo
Vilniaus-Kauno automagistralės
23 km (netoli Rykantų) įsikūrusi
„Karališka senoji kibininė“ pradėjo
kasmetinę muzikinių vakarų fiestą.
Tokie vakarai organizuojami kasmet
rudens–pavasario laikotarpiu kiekvieną penktadienį ir šeštadienį.
Praėjusį penktadienį restorane
buvo tikras antplūdis. Jau iš anksto
rezervavę staliukus, gausiai susirinko rusiško roko gerbėjai pasiklausyti grupės „RusRock.lt“.
„RusRock.lt“ gyvuoja jau trečius metus ir iš pavadinimo galima
suprasti, kad tai rusišką roką atlie-

Užs. Nr. 22

Mobiliu juostiniu gateriu kokybiškai
pjauname medieną Jūsų pasirinktoje vietoje. Dirbame su trifaze
ir benzinu. Kokybę ir gerą kainą
garantuojame!!!
Tel. 8 603 97 608
Užs.Nr. 19

Lentvaryje reikalinas prenumeratos
vadybininkas (- ė). Atlyginimas nuo
1000 Lt į rankas. Teirautis
tel. 8 656 14 635
Užs.Nr. 16

Parduodamos malkos (beržo, juodalksnio, ąžuolo, skaldytos, kaladėlėmis, rąsteliais), atraižos (lapuočių,
spygliuočių). Atvežimas nemokamas Jums patogiu laiku.
Tel.: 8 678 34 328, 8 608 31 653
Užs. Nr. 13

Brangiai perku mišką su žeme arba
išsikirtimui. Atsiskaitau iš karto.
Tel. 8 603 33 557

Užs. Nr. 20

„RusRock.lt“ atliko rusiškų roko grupių hitus

kanti grupė. Jos nariai yra Anatolij
Kapustin (vokalas, gitara), Arūnas
Sabukas (solinė gitara), Artūras
Sedlickas (bosinė gitara), Ąžuolas
Paulauskas (mušamieji).
Kaip ir kitose Lietuvos koncertų salėse, beveik dvi valandas
skambėjo geriausi „Bi-2“, „DDT“,
„Kino“, „Splin“, „Mashina vremeni“, „Chizh&Co“, „Chaif“ hitai.
Susirinkę žiūrovai tokioms dainoms
kaip „Polkovnik“, „Serebro“, „Zvezda“, „Veter“ plojimų negailėjo.
Kaip redakcijai paaiškino „Karališkos senosios kibininės“ administratorė Judita Lipskienė, dauguma

penktadienio vakaro klausytojų
buvo nauji restorano lankytojai.
Žinoma, apsilankė ir nuolatinių
muzikinių vakarų gerbėjų.
„Karališka senoji kibininė“
kviečia ne tik į muzikinius vakarus
klausytis originalios muzikos, bet ir
atšvęsti šventes.
„Karališka senoji kibininė“ garsėja ne tik svetingumu, bet ir puikia
virtuve. Tuo teko įsitikinti redakcijos darbuotojams, dalyvavusiems
muzikinio vakaro fiestoje.
KA informacija
Juozo Vercinkevičiaus nuotr.

Parduodu malkas skaldytas kaladėlėmis, rąsteliais, atraižomis,
paruoštomis kūrenimui, už prieinamą kainą. Skubus, nemokamas
pristatymas Jums patogiu laiku.
Tel. 8 603 33 557
Užs.Nr. 21

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

Laikraštį „Klevų alėja“ galima nusipirkti:
Pirkėjo pavadinimas

Miestas

Adresas

CENTO Lentvaris Nr. 1140

Lentvaris

Klevų alėja 59

M3 VP Maxima X406

Lentvaris

Klevų al. 64

M3 VP Maxima X821

Lentvaris

Geležinkelio g. 11

Trakų rajono pašto skyriuose
priimama laikraščio

Klevų alėja
prenumerata 2012 m.

Prenumeratos kaina
(indeksas 925)
1 mėn. – 3,00 Lt;
2 mėn. – 6,00 Lt;

Prenumeratos kaina (indeksas 926)
pensininkams, neįgaliesiems,
moksleiviams, studentams,
mokytojams
1 mėn. – 2,50 Lt;
2 mėn. – 5,00 Lt;

Užs. Nr. 24

• Gamybinių ir administracinių
patalpų nuoma;
• Elektros instaliacijos montavimo
darbai, matavimai;
• Prekyba elektros, santechnikos, statybinėmis medžiagomis,
įrankiais, sodo, buities prekėmis
parduotuvėje „Eniras“,
Vokės g. 2, 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

Užs. Nr. 510

L. e. p. Auksė Kekytė

Klevų alėja
Lentvario miesto laikraštis

www.klevualeja.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. 11

Skelbimai ir Reklama Tel. (8 528) 55 331
Mob. tel. 8 683 90 796

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

Redakcija: Dana Zacharevičienė (redaktorė, tel. 8 683 90 796, el. p. klevualeja@klevualeja.lt), Auksė Kekytė (kalbos redaktorė, tel. 8 605 11 117), Edita Komarova (kultūra, tel. 8 603 11 117),
Jolanta Vasiliauskaitė (dizainerė), Daiva Sedlikovska (buhalterija, el. paštas buhalterija@traku-zeme.lt), Juozas Vercinkevičius (vyriausiasis redaktorius, tel. 8 605 19 302).
Bendradarbiai: Kęstutis Petkūnas (gamtosauga), Jonas Počepavičius (aktualijos, miesto gyvenimas), Evelina Kislych (reporterė), Viktoras Kieras (reporteris).

