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Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena

kaina 1 lt
Renginiai

1991 m. sausio Laisvės gynėjai prie
Lietuvos Respublikos Seimo

Sausio 13 d. 12 val. Atminimo valanda, skirta sausio 13-osios įvykiams,
Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč.
Mergelei Marijai bažnyčioje.
Trakų r. kultūros rūmai
Sausio 13 d. (sekmadienį) – Kristaus Krikšto šventė. Kviečiame melstis už krikštijamuosius, kurie šiais
metais bus pakrikštyti mūsų bažnyčioje ir Trakų Vokės koplyčioje, už jų
tėvelius ir už jų krikšto tėvelius.
Minėsime Laisvės gynėjų dieną.
Melsimės už Tėvynę, dėkodami Dievui už laisvę ir melsime ištikimybės
Dievo įsakymams.
Šiais metais sukanka 22 metai
nuo 1991 metų įvykių.
10 val. šv. Mišios (lenkų k.)
12 val. šv. Mišios (lietuvių k.)
Lentvario bažnyčios informacija

Laisvės laužai prie Seimo

Galingų traktorių statomos barikados prie Žvėryno tilto

Sausio 11 d. 18 val. Elvinos Bliakevič
piešinių paroda „Jausmai ant popieriaus“ ir Agatos Perepėčos fotografijų
paroda „Sielų veidrodžiai“ Lentvario
seniūnijos salėje (Klevų al. 47)

Edukacinis užsiėmimas

Prie laužo budintis jaunimas ir medicinos pagalba

Barikados prie Seimo prieigų

Alfredo Girdziušo nuotr.

Pavojingi spąstai veikia

Parapijiečiai džiaugiasi tvarkoma
bažnyčia ir ją lanko dažniau

Sausio 12 d., šeštadienį, 12
val. Bažnytinio paveldo muziejuje
vyks edukacinis užsiėmimas šeimoms „Plyta po plytos ir iškyla
bažnyčia“.
Ar sunku pastatyti bažnyčią?
Lentvario bažnyčia statyta neramiais
tarpukario laikais. Bažnyčios statybos proceso įdomybes ir subtilybes
sužinosime per užsiėmimą.
Praktinėje dalyje iš saldaus cukraus pastatysime šventovę.
Bilieto kaina šeimai – 14 Lt. Registracija ir informacija tel.
(8 5) 269 7801,el. p. violeta.indriuniene@bpmuziejus.lt.
Bažnytinio paveldo muziejus

Trakų Vokės bendruomenės
kultūros centro renginiai
Sausio 2–31 d.
Piešinių paroda „Sidabru senuoju Vokė sumirga“
Sausio 8 d.–vasario 14 d.
Grafikos darbų paroda „Dizainas“

Apleisti kanalizacijos šuliniai, dabar
padengti sniego, labai pavojingi

2012 m. lapkričio 30 d. „Klevų
alėjos“ laikraščio Nr. 13 (13) buvo
rašyta apie dirvonuojančiame ir
žolėmis apaugusiame lauke tarp
Lentvario ežero ir gyvenamųjų
namų stūksančius apleistus pavojingus neuždengtus kanalizacijos
šulinius. Įkritęs į tokį šulinį, nelaimėlis niekaip iš jo neišsivaduotų,
nes gylis siekia apie penketą–aštuonetą metrų. Be to, krisdamas į
tokią vilkduobę, žmogus tikriausiai
susižalotų. Vargu ar kas išgirstų
nelaimės ištikto žmogaus pagalbos
šauksmą. Tokių šulinių yra keletas.

Bendrovės „Nuaras“ vyr. specialistė
L. Greblikienė, išvadavusi iš duobės šunį,
tariasi su Lentvario seniūnu Vytu Rukšėnu

Vienas jų žiojėja šalia tako, vedančio prie Lentvario ežero. Nors nuo
publikacijos laikraštyje prabėgo keletas mėnesių, niekas nepasirūpino,
kad šuliniai būtų uždengti.
Trečiadienį lentvarietė, eidama
lauku, iškirdo šuns kaukimą. Jis
sklido iš duobės. Moteris apie įvykį
pranešė Lentvario seniūnijos darbuotojams, o jie paprašė pagalbos
Kauno gyvūnų prieglaudos „Nuaras“ darbuotojų. Atvykusi bendrovės „Nuaras“ vyr. specialistė Lolita
Nukelta á 3 p.

Trys karaliai prie prakartėlės

ralių šventų Mišių „Klevų alėja“
nutarė Jį pakalbinti.

Lentvario bažnyčios klebonas
teol. lic. kun. Gintaras Petronis

Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijai
vadovauja klebonas teol. lic. kun.
Gintaras PETRONIS. Po Trijų ka-

Papasakokite, iš kur esate
kilęs?
Aš esu vilnietis, gimęs Antakalnyje, Antakalnio klinikose. Kūdikystė taip pat prabėgo šiame rajone,
nors mano tėvelis yra ukmergiškis,
gimęs Pamerneckų kaime, o mamytė iš Zarasų krašto Vajasiškio
parapijos Kloviškių kaimo. Turiu
duomenų apie savo protėvius, pavyzdžiui, žinau visus mamos protėvius net iki šeštos kartos. Taip pat
Nukelta á 2 p.
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Parapijiečiai džiaugiasi tvarkoma
bažnyčia ir ją lanko dažniau

Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos klierikas Aleksandr Gaičauskas

turiu dokumentą, kad 1812 m. Salako
bažnyčioje tuokėsi mano proproprotėviai. Mano senelis yra prisidėjęs
prie nuostabios akmeninės Salakos
bažnyčios statybos, ji buvo pastatyta
XX amžiaus pradžioje.
O kaip tėveliai atsidūrė Vilniuje?
Mano tėvukai Vilniuje gyveno jau
nuo 1943 metų. Jie susipažino eidami
Vilniaus Kalvarijas. Po atlaidų arbatėlės vienas kitą pakvietė, labai gražiai
draugavo ir 1951 m. Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje susituokė.
Žinome, kad Jūs laidojote Justiną Marcinkevičių. Kaip visa tai
įvyko?
Čia labai įdomi istorija, susieta su
monsinjoru Kazimieru Vasiliausku.
Jis sakydavo, kad Marcinkevičius yra
jo jaunesnis brolis, širdies ir minties
brolis. Per monsinjorą mes taip pat
bendravome su mielu poetu Justinu,
kartu buvome Kazimiero Vasiliausko
fonde, kur jis pirmininkavo, kartu
spręsdavome įvairius dalykus. Po
vieno susitikimo su visuomene Marcinkevičius su žmonele priėjo prie
manęs ir pasakė: „Jums reikės vieną
misiją atlikti, mus palydėti į amžinybę.“ Poetui mirus, buvo ruošiamasi
laidotuvėms. Mūsų kardinolas labai
mielai sutiko žinią, kad Justinas
Marcinkevičius pasirinko mane, jog
aš jį palaidočiau. Pernai lapkričio 20
d. pašventinau poeto antkapinį paminklą. Dalyvavo tik Justino žmona
Genovaitė ir jos bičiulė žurnalistė
Ramunė Sakalauskaitė. Paskui poeto
namuose-muziejuje pavakarieniavome, išgirdome, kaip Justinas ir
Genovaitė slapčia tuokėsi bažnyčioje,
kaip poetas kiekvieną rytą ir vakarą
melsdavosi, dar atsisėdęs savo lovoje
medituodavo. Tokie šviesūs liudijimai rodo, kaip jis bendravo su Dievu,
niekada neatsikeldavo ir neguldavo
nepasimeldęs.
O kaip Jūs įstojote į kunigų seminariją ir kaip visa tai klostėsi?
Mano mamytė labai artimai bendravo su vienuolėmis. Jos mane
supažindino su kunigu Kazimieru
Žemėnu, kuris paskutiniuosius savo
gyvenimo metus praleido Kaltanėnuose. Kunigo įtaka man buvo
begalinė. Jis duodavo įvairių knygų
anglų kalba, todėl aš turėjau langą
į pasaulį. Tokiu būdu vieną dieną
supratau, kad mano kelias – kunigų
seminarija. Į Kauno kunigų seminariją įstojau 1981 m. ir 1986 m. birželio
1 d. arkivyskupo Liudo Povilionio
buvau įšventintas į kunigus. Kartu
su juo man rankas uždėjo dar du
vyskupai, vėliau tapęs kardinolu
Vincentas Sladkevičius ir Antanas
Vaičius. Taip pat mano ceremonijoje
dalyvavo vyskupas Juozas Preikšas
ir, vėliau tapęs vyskupu, Vladislovas
Michelevičius.
Kunigauti pradėjau Vilniaus
Švč. Jėzaus Širdies parapijoje. Mano
pirmas klebonas buvo Kazimieras
Kindurys, o paskui taip gyvenimas
susiklostė, kad aš buvau jo klebonu.
Kartu dirbome aštuonerius metus.
Noriu pastebėti, kad Kazimieras
Kindurys buvo įšventintas kunigu,

Lentvario bažnyčios fasadas

Įspūdingas Lentvario bažnyčios vidus

Kartu su Trimis karaliais procesiją eina klebonas Gintaras Petronis ir
vikaras Edvard Dukel

kai aš dar nebuvau gimęs. Jis turėjo
labai daug patirties, mes gražiai
bendravome.
Vėliau mane perkėlė į Vilniaus
šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčią
pas mane krikštijusį ir seminarijoje
dėsčiusį prof. teol. dr. kun. Pranciškų
Vaičekonį, paskui – į Žvėryno rajone
esančią Švenčiausiosios Mergelės
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo šventovę. Mes ten labai gražiai dirbome
su amžiną atilsį kunigu Stanislovu
Lidžiu, kuris buvo didelis šviesuolis.
Jis manimi labai pasitikėjo, kad net
sakė: „Tu mane nukaršinsi, kaip aš
nukaršinsiu kunigą Igną Paberžį“, bet
įvyko tragedija – jis žuvo autoavarijoje. Kai tai įvyko, jau antrą kartą dirbau
Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje. Lentvario parapijoje, pakelėje į
Trakus, prie „Dvarkiemio“, jo žuvimo
vietoje, yra pastatytas kryžius.
1994 metais po moralinės teologijos studijų Romos šv. Grigaliaus universitete buvau paskirtas į Vilniaus
Arkikatedrą (labai didžiuojuosi, kad
dirbau kartu su mons. Kazimieru
Vasiliausku), 2002 – vėl į Vilniaus
Švč. Jėzaus Širdies parapiją jau klebonu. 2010 m. kardinolas Audrys
Juozas Bačkis mane paskyrė klebonu
į Lentvarį. Tuomet dar nežinojau,
kad Lentvario bažnyčia yra daugiau
nei dešimt metų nešildoma. Perėmęs
klebono pareigas, greit supratau, ką
reiškia žiemą nešildomoje akmeninėje
bažnyčioje betoninės grindys. Bet
svarbiausia pajaučiau labai daug nuoširdžios parapijiečių širdies šilumos.
Jums dirbant šioje parapijoje
atlikta tikrai daug darbų. Gal galite
juos įvardinti?
Kai atvažiavau kunigauti į Lentvario bažnyčią, žmonės skundėsi,
kad labai šalta, tiesiog kaip karceryje.
Net sakė, kad, žiemą pasimeldus
bažnyčioje, tuoj reikia kreiptis į gydytojus. Tuomet pradėjau galvoti, kaip
padaryti, kad būtų šilčiau. Lenkijoje
radome vieną firmą, kuri mums įvedė

suolų šildymo sistemą. Dabar jau turime 34 apšildomus suolus keturiuose
sektoriuose. Taip pat turime 20 naujų
dvimetrinių suolų šoninėms navoms
ir keturis medinius padėklus, ant
kurių bus pritvirtinti naujieji suolai
su specialia izoliacija nuo nešildomų betoninių grindų. Apšiltinome
pastoges – visur uždėjome po 20 cm
vatos. Įrengėme naują grindų šildymo
sistemą. Dujomis šildytis yra brangu,
o ši šildymo sistema aeroterminiu
būdu labai pasiteisino.
Šiuo metu apšildomas 140 kv.
metrų plotas, bažnyčios priekis ir
dešinė pusė, o šiais metais dar reikia
apšildyti 120 kv. metrų plotą.
Dabar bažnyčioje 8 laipsniai šilimos, o visąlaik buvo minusinė temperatūra. Aš labai džiaugiuosi, kad
tokią temperatūrą pavyksta išlaikyti
ir kad šildymas labai ekonomiškas.
Gruodžio mėnesį elektros energijai
išleidome 940 litų.
Kai atėjau čia dirbti, šviestuve,
turinčiame 26 lemputes, nuo šalčio ir
drėgmės degdavo maždaug 5-7 lemputės. Šiandien jos visos dega.
Zakristijoje pastatėme naują krosnį. Parapijos namų Didžiojoje (palaimintojo Jono Pauliaus II) salėje pakeitėme radiatorius. Parapijos namų
pirmajame aukšte įstatėme visus
naujus langus. Didžiojoje šarvojimo
salėje ir salėje prie parapijos virtuvės
įrengėme oro kondicionierius. Dabar
jau baigiame tvarkyti tualetą prie
šarvojimo salių.
Praėjusiais metais suremontavome ir nudažėme bažnyčios ir varpinės
stogus. Su specialiu aukšto spaudimo
vandens aparatu nuplovėme bažnyčios tvorą ir šventoriaus trinkeles.
Iš šventoriaus tako išrovėme didįjį
kelmą, kuris labai trukdė procesijai.
Gavę Kultūros paveldo leidimą,
zakristijose įdėjome tris naujus medinius langus su stiklo paketais ir
dar 45 laikinus antruosius langus
bažnyčioje.
Matau, kad į bažnyčią renkasi

Trys karaliai laukia procesijos pradžios

Lentvario parapijoje užaugusi Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorė
Asta Kandratavičienė per Tris karalius dalyvauja šv. Mišiose. Šalia jos – Trakų neįgaliųjų
užimtumo centro direktorius Juozas Norinkevičius ir klebonas Gintaras Petronis

daugiau žmonių, dėkoja už atliktus
darbus, džiaugiasi.
Trakų Vokės koplyčioje jau yra
įstatyti visi nauji mediniai langai su
stiklo paketais. Esu labai dėkingas
Stanislovui ir jo pagalbininkams
Aleksandrui bei Sauliui. Ypač dėkoju
parapijiečiams Jadvygai Chludok
ir jos broliui Albertui Čejauskui už
Trakų Vokės koplyčiai padovanotą
naują vokišką moderniausią vargonų

variklį. Taip pat labai džiaugiuosi,
kad jau yra suremontuotas Trakų
Vokės prie koplyčios esančio namelio
stogas, jau turime nuosavybės dokumentus. Labai dėkoju už kantrybę,
supratingumą ir aukas.
O Jums dėkoju už pokalbį.
Kalbėjosi Juozas Vercinkevičius
Autoriaus nuotr.

Ką reiškia Trys karaliai

Praėjusį sekmadienį ant savo namų durų užrašėme tris raides,
prie jų padėdami kryžių lyg savo sudėtingą likimo ženklą, susietą su
Jėzaus Kristaus trumpu gyvenimu Žemėje. Bet prieš tai tą sekmadienį
apsilankėme Lentvario bažnyčioje, išklausėme vikaro kun. Edvardo
Dukelio pamokslą, kuriame buvo paprastai ir įtaigiai aiškinama, kas iš
tiesų yra katalikiška Trijų karalių šventė – tai trijų išminčių, išmanančių žvaigždžių gimimo esmę, šventos Marijos naujagimio, pavadinto
Jėzumi Kristumi, aplankymas, didžiai įžvalgus anųjų mokslo vyrų ir
Dievo Sūnaus pasimatymas, reiškiantis gerumo epochos pradžią Dievo
Tėvo sutvertoje Žemėje.
Sekmadienio Trijų karalių šv. Mišiose dalyvavo dievoti lentvariečiai, visada norintys savo skaistesnio miesto šalia senojo ir kilnaus
Vilniaus.
Jonas Lokėnas, Juozo Vercinkevičiaus nuotr.

Trys karaliai žengia per Lentvario bažnyčią
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Parapija

„Gyvasis rožinis“
keliauja po pasaulį

Vita Kašinskienė, ilgametė Trakų ir
Lentvario farmacininkė, dabar dirbanti
Grigiškėse, visada dalyvauja „Gyvojo
rožinio“ maldose

Bibliotekininkė Rasa taip pat priklauso
„Rožinio“ grupei

Šeimos jėgas
išbandė estafetėse

Visą 2012 metų gruodį Trakuose
buvo vykdomas Trakų seniūnijos
projektas „Trakai – Kalėdų Senelių
sostinė“ (vadovas Kęstutis Vilkauskas). Kiekvieną sekmadienį vyko
tiek vaikams, tiek suaugusiems skirtos linksmosios estafetės (organizatorė Laima Sinkevičienė), siekiant
Trakus paversti Kalėdų ir Naujųjų
metų šeimos pramogų sostine.
Pati greičiausia, aktyviausia ir
išradingiausia buvo Prakuliauskų
šeima iš Lentvario. Tarp linksmųjų
estafečių nugalėtojų pateko Baltrūnų (Rubežių k.) ir Bieliūnų (Lentvaris) šeimos. Joms įteiktos visureigės
rogės. Dovanėlių į namus parsivežė
ir Ziuganovai, Boreckai (Grigiškės)
bei Baliukoniai (Lentvaris).
Džiugu, kad tomis dienomis

Trakus aplankė ne tik rajone gyvenančios šeimos, bet ir iš įvairių Lietuvos miestų (Klaipėdos, Vilniaus,
Panevėžio, Grigiškių) bei užsienio
šalių (Lenkijos, Ukrainos, Baltarusijos, Rusijos, Latvijos, Estijos). Per
mėnesį savo jėgas išbandė apie 30
šeimų (iki 150 narių), pavieniais
startavo iki 50 narių. Įspūdžiai, gera
nuotaika nuvilnijo po visą Lietuvą,
įvairias šalis.
Bene įsimintiniausia diena mažiesiems liks gruodžio 23 d., kuomet Trakus aplankė Trakų rajono
savivaldybės tarybos nariai, nešini
dovanų. Jos buvo išdalintos estafečių dalyviams.
Linksmųjų estafečių organizatoriai
Autoriaus nuotr.

Kaip dažnai lankotės Lentvario
bažnyčioje?
Dabar jau beveik reguliariai,
kas sekmadienį, anksčiau tekdavo
sekmadieniais dirbti, tai nebūdavo
tokios galimybės.
Ką galite pasakyti apie joje
dirbantį kleboną?
Tiek, kiek aš gyvenu Lentvaryje
ir kiek man teko būti bažnyčioje,
klebonai buvo tikrai geri ir paliko
gilius pėdsakus. Dievas myli mūsų
parapiją, nes skiria tik gerus klebonus. Gintaras Petronis labai gražiai
gieda, čia išskirtinis jo bruožas.
Mūsų bažnyčioje visada šilta.
Praeitas klebonas mūsų bažnyčią
išgražino, išpuošė, o šis klebonas,
ačiū jam, padarė, kad šventovėje
būtų šilta.
Kuo Jūsų grupė užsiima po šv.
Mišių?
Aš priklausau „Gyvojo rožinio“

nariams. Tokios grupelės meldžiasi
už jaunimą, už kunigus, už sielas,
kenčiančias skaistykloje... Galiu
pasigirti, kad mes vykdome daug
piligriminių kelionių, kuriose ir
man teko laimė dalyvauti. Vienąkart
buvo surengta kelionė į Lurdą (red.
past – Pietinė Prancūzija). Grįžusi iš
jos, sakiau, kad tikrai važiuosiu į
Romą, nes Italija buvo mano svajonė.
Važiuodama iš Italijos, žadėjau, kad
kitais metais važiuosiu į Šventąją
Žemę, nuvažiavau, po to tris kartus
į Lenkiją... Zakopanėje ėjome pėsti
į kalnus. Pravažiuodami pro Krokuvą, buvome vienoje bažnytėlėje
popiežiaus kepurės formos. Krokuva
yra didelis miestas, jį apžiūrėti reikia
kokių trijų dienų. Visos kelionės
buvo nepaprastos.
Kiekvienais metais važiuojame
į Šiluvos atlaidus, pati bažnyčia
organizuoja tokias keliones. Viena
iš aktyvių kelionių organizatorių
yra Jūratė Špokaitė. Anksčiau didžiąją dalį kelionių rengė vienuolė
Miroslava, bet ji išvyko. Dieve duok
jai sveikatos, nes niekada nemaniau,
kad pamatysiu tiek pasaulio.
Dėkoju už pokalbį.
Kalbėjosi Juozas Vercinkevičius
Autoriaus nuotr.

Miesto įmonės

Gėlės ir jausmai

Niekas neperka gėlių, kad pareikštų kitiems savo pyktį. Gėlės skleidžia
širdies jausmus ir didelį žmoniškumą, dėkingumą. Štai priešais Geležinkelio stotį dirba miesto gėlininkė Nijolė Našlėnaitė. Ant mažyčio ofiso
durų kviečia užrašas „Gėlės“. Viduje nemažai padėkų, iš kurių vieną yra
pasirašiusi ir Seimo narė.
Jonas Lokėnas

Nijolė Našlėnaitė tarp įvairių gėlių grožio. Autoriaus nuotr.



Pijušas Ramentas-Darom
invalidu pasidarė
Vilniaus miestas brukavotas,
Aukštais sniegpusniais užklotas.
Naujas Seimas nebemiega:
Kasdien šluoja kieme sniegą,
Daug dažniau komunikuoja,
Fiskalizmu operuoja.
Asignavimai bus tokie,
Kad neims Kubiliaus juokas...
Pijušas Ramentas-Darom
Vyksta Vilniun, – kas ten daros?
Jis pats mėgsta viską dirbti,
Atliekas švariai surinkti.
Krizius vardą jam padarė –
(Telike išgirdo) „Darom“.
Tam senajam Vilniaus mieste
Vargšui žmogui tapo riesta:
Saugokis, kad net prospekte
Į nelaimę nepatektum,
Kaip ištiko be jo valios
Pijušą Ramentą-Darom.
Vos atvykus šaltą rytą
Ant galvos varveklis krito.
Krito jis nuo daugiaaukščio
Ir prakirto žmogui kiaušą.
Kaip išgydyti tą traumą,
Kuri jam sveikatą griauna?
Gal nukakt prie Aušros vartų,
Kad visuomenė užtartų,
Kad paduotų litą, kitą –
Dar ir duonai gal kiek liktų?..
Bet policija nesnaudžia,
Tankiai tokius tipus gaudo,
Kad sarmatos nedarytų,
Mūsų laisvei atstatytai...
Ponai vis įrodinėja,
Kad gyvenimas gerėja.
Bet gerėja jis ne vargšams –
Tiems, kurie biudžete naršo!
Nekokios jis šiandien formos –
Nebetinka ES normoms!

Rožinio maldos dalyviai prie suneštinių vaišių stalo parapijos namuose

Nuo 1994 metų Lentvario parapijoje susibūrė „Gyvojo rožinio“
grupė, kuri meldžiasi ne tik bendromis bažnyčios intencijomis,
bet ir intencijomis, kurias pasiūlo
patys parapijiečiai. „Klevų alėja“
pakalbino vieną iš grupės narių
Vitą KAŠINSKIENĘ.

Klevų alėja

Juozas Miglinas

Pirmąjį sekmadienį greičiausia, aktyviausia ir išradingiausia tapo Prakuliauskų šeima

Pavojingi spąstai veikia

Atkelta iš 1 p.

Greblikienė išvadavo nelaimėlį.
Pasak „Nuaro“ administratorės
Jurgitos Laurinaitytės, šuo tikriau-

siai duobėje ilgai kankinosi, nes
sunkiai serga.
Lentvario seniūnas Vytas Rukšėnas draudė žurnalistui fotografuoti
šuns gelbėtojus, atseit, kad laikraštyje neprirašytų „nesąmonių“. Aišku,
nemalonu, kai spauda rašo ne apie
laimėjimus, o apie neuždengtus
kanalizacijos šulinius. O kada bus
galima fotografuoti, seniūne, gal kai
į neuždengtus šulinius įkris vaikas
ar suaugęs žmogus?
Kęstutis Petkūnas, autoriaus ir
J. Sapežinskaitės-Venciuvienės nuotr.

Rykantuose bus daugiafunkcis centras
Ilgai lauktos permainos Rykantų
kaime – ties startu. Netrukus bus pradėti projekto „Universalaus daugiafunkcio centro Rykantų kaime steigimas“
statybos darbai.
Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorė Asta Kandratavičienė ir UAB „Vilungė“ direktorius
Algimantas Visockis sausio 4 dieną pasirašė statybos rangos darbų sutartį.
Bendra projekto vertė – 1 681 421,00
Lt, iš ES struktūrinių fondų – 1 429
208,00 Lt, Trakų rajono savivaldybės
dalis – 252 213,00 Lt.
Projekto įgyvendinimo metu bus
rekonstruojamas Rykantų kaime, Trakų
rajone, esantis statinys, kuriame įsikurs
naujai steigiamas Rykantų universalus
daugiafunkcis centras. Šiuo metu pastate veikia 4 įstaigos bei organizacijos:
Trakų rajono savivaldybės viešosios
bibliotekos Rykantų skyrius, Trakų
rajono Lentvario pradinės mokyklos
Rykantų skyrius, Rykantų bendruomenė bei Lietuvos lenkų sąjungos
filialo Trakų rajono skyrius (Rykantų
būrelis).
Rykantuose bei aplinkiniuose
kaimuose yra susiklosčiusi gana sudėtinga socialinė-ekonominė situacija
(bedarbystė, nedideli finansiniai ištekliai, didelis socialiai remiamų asmenų
skaičius bei pan.), todėl planuojamas
rekonstruoti pastatas yra vienas svar-

biausių Rykantų bei aplinkinių kaimų
kultūros centrų, kuriame teikiamos
viešosios vaikų švietimo paslaugos bei
vykdoma visuomeninė ir kultūrinė veikla. Tačiau šio pastato būklė yra labai
prasta, kelianti grėsmę jo lankytojams,
nes per pastaruosius 20 metų buvo
atliekamas tik dalinis pastato remontas.
Pastatas yra prastai pritaikytas renginiams, kitoms iniciatyvoms organizuoti
– tam būtinas patalpų perplanavimas
bei papildomų patalpų įrengimas.
Projektą įgyvendinus, teigiamą naudą
pajus daugiau kaip 500 Rykantų ir
aplinkinių kaimų gyventojų. Rekonstravus pastatą bei jame įkūrus Rykantų
universalų daugiafunkcinį centrą, bus
teikiamos kokybiškesnės bei įvairesnės
ikimokyklinio, mokyklinio ir neformaliojo ugdymo(si) viešosios paslaugos
bei sukuriamos teigiamos prielaidos
vietos gyventojų visuomeninės, kultūrinės veiklos ir gyvenimo gerinimui bei
aktyvinimui, įtraukiant didesnį skaičių
vietos gyventojų bei vykdant kelias
veiklas vienu metu.
Projektą numatyta baigti įgyvendinti iki 2013 metų liepos 31 dienos.
Andrej Tunevič, Trakų r.
savivaldybės administracijos
Investicijų ir strateginio
planavimo skyriaus
vyriausiasis specialistas

Atsiliepimai į
publikacijas

Dėl tikrovės
neatitinkančių žinių
2013 m. sausio 1 d. Lentvario
miesto laikraščio „Klevų alėja“ Nr. 1
rašinyje „Lentvario šaligatviai – lyg
čiuožykla“ rašyta: „Švęsti, tai švęsti,
juolab kai tiek daug šventinių dienų.
Smarkiai šventė ir Lentvario seniūnijos darbuotojai.“
Minima informacija neatitinka tikrovės, reikalaujame nustoti
skleisti tikrovės neatitinkančias
žinias ir paskelbti tokio turinio
paneigimą: „Lentvario seniūnijos
salėje vykstantys šventiniai, kultūriniai renginiai seniūnijos gyventojų
lankomi ir pageidaujami, seniūnijos
darbuotojai sudaro visas sąlygas
tokiems renginiams organizuoti.“
Lentvario seniūnijos
seniūnas Vytas Rukšėnas
Nuo redakcijos: minėtame
straipsnyje buvo rašoma apie
apledėjusius ir nepabarstytus
šaligatvius. Atsilepime apie tai,
kad šventinėmis dienomis
nebuvo barstomi šaligatviai,
seniūnas nepraneša.

Mirus vyrui nuoširdžiai
užjaučiame bendraklasę
Elytę GRIŠKEVIČIŪTĘGAIDUKIENĘ.
Buvę klasės draugai iš
Musninkų
vidurinės
mokyklos
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Pagaliau vilniečiai sulaukė garsiųjų
„Senosios kibininės“ kibinų

Reklama
SKUBIAI PARDUODU NAMĄ 80
kv. m Žaizdriuose. LABAI GERA KAINA – 94 000 Lt. 8 679 32 311

Užs. Nr. 87

Nebrangus ir kokybiški virtuvės,
miegamojo ir svetaines baldai,
projektuojame, pristatome nemokamai. Tel. 8 630 21 449

Užs. Nr. 86

A. A KVIETIMAS

Jei turi problemų dėl alkoholio ir
nori mesti gerti, ateik. Tik tu pats (pati)
gali nuspręsti, ar nori turėti tai, ką mes
turime. Mums buvo suteikta galimybė
nemirti ir tapti blaiviais.
Adresas: Bažnyčios g. 18, Lentvario
klebonija, 2 aukšto salytė. Renkamės
antradieniais 19 val. Tel. 8 607 60 356

Restoranų tinklo direktorė
Daiva Žemaitienė

Užs. Nr. 65

Jaukus ir šiltas „Senosios kibininės“
interjeras

„Senoji kibininė“ įsikūrė Ogmios miesto Šeimos aikštėje

Parduodu malkas (skaldytos, kaladėlėmis, rąsteliais, yra ir atraižų),
paruoštos kūrenti, kėbule tvarkingai sukrautos. Vežame įvairiais
kiekiais Jums patogiu laiku.
Tel. 8 672 51 171
Užs. Nr. 79

Brangiai superkame
juodųjų ir spalvotųjų
metalų laužą.

Per kibininės langus gerai matyti visa
Šeimos aikštė, be to, čia visuomet yra
kur nemokamai pasistatyti automobilį

Kodėl nusprendėte įsikurti būtent
čia, Ogmios mieste?
Vilniečiai, atvykę į Trakus, jau
seniai mūsų klausdavo: „Kada „Senoji
kibininė“ atkeliaus į Vilnių?“ Taip jau
atsitiko, kad buvome pakviesti į Ogmios
miesto 15-ojo gimtadienio šventę. Ir čia
vėl beveik kiekvienas lankytojas klausė: „Kodėl jūsų čia nėra?“ Ir iš tiesų,
kodėl? Tačiau dabar mes jau čia, dėl to
džiaugiamės patys ir džiuginame mūsų
klientus.
O ko be garsiųjų kibinų dar iš Jūsų
gali tikėtis vilniečiai?
Mes organizuojame išvažiuojamuosius pobūvius, furšetus, žinoma,
priimame vietoje žmonių grupes iki 30
asmenų ir galime jiems surengti banketą ar furšetą. Vežame kibinus ir pagal
užsakymus telefonu. Platesnė informacija – mūsų svetainėje www.kibinas.lt.
O vasaros sezono metu Šeimos aikštėje,
šalia mūsų kibininės, atidarysime gražią
ir nemažą lauko terasą su 60-čia sėdimų
vietų. Greta planuojama įrengti ir vaikų
žaidimų aikštelę. Ogmios miestas jau
seniai organizuoja įvairiausias šventes
savo lankytojams. Dažną savaitgalį
čia vyksta įvairiausi renginiai. Šeimos
aikštė, šalia kurios ir įsikūrėme, – didelė
jaunų šeimų traukos zona, joje gausu
prekių vaikams, įvairių maisto produktų
ir gėrimų, buities prekių ir kitų. Artimiausia šventė – Ogmios miesto mero
rinkimai. Vos prieš savaitę buvo Žiemos
šventė, taip kad čia gyvenimas verda.
O mes esame populiarūs ir be kibinų.
Žmonės gerai žino ir mėgsta tradicinį
kmynų gėrimą, mūsų pačių kepamą
„Šimtalapį“, troškinius.
Trakai, kibinai, karaimai – neišskiriama žodžių trijulė, tačiau ją drąsiai
galima papildyti dar vienu žodžių
deriniu „Senoji kibininė“. Juk ką dar,
be miesto – salos grožybių lankymo ir
Vyr. redaktorius Juozas Vercinkevičius

Klevų alėja
2013 m.
Lentvario miesto laikraštis

www.klevualeja.lt

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. 85

Stalai ne tik dviems ar keturiems...

Didesnė kompanija taip pat ras, kur patogiai įsitaisyti

poilsio gryname ore, Trkuose veikia
svečiai? Eina į kibininę ir valgo kibinus. Arba... perka juos pas karaimus.
Ar egzistuoja konkurencija tarp jūsų,
kibinų kepėjų?
Konkurencija apskritai yra sveikas
dalykas. Kadangi čia (Vilniuje, Ogmios
mieste – aut. past) yra įsikūrusi ir
kepyklėlė, ji taip pat kepa kibinus.
Šalia esančiame prekybos centre irgi
nusipirksite kibinų. Net turguje jų ar
stotyse rasite. Kavinėse taip pat. Viskas
gerai, taip ir turi būti. Bet tokių kibinų
kaip pas mus, „Senojoje kibininėje“, net
karaimai nekepa. Jų kibinas yra kitokios
tešlos, mielinės, o mūsų gaminamas
pagal senus receptus.
Kibininei yra suteiktas tautinio
paveldo įvertinimas, tai yra, kibinui
su kiauliena kaip „Trakų pyragėliui
su mėsa“. Juk daugiau nei šimtą metų
Trakų miestas kepa būtent kibiną su
kiauliena. Ir patys žmonės davė jam
tokį pavadinimą – „Trakų pyragėlis su
mėsa“. Karaimai, kaip žinome, nevalgo
kiaulienos. Jie kepa pagal savo tradicijas,
o mes – pagal savo.

pati namuose pasišildysiu, išgirdau
atsakymą: „Tik jokiu būdu nedėkite
jų į mikrobangų krosnelę, šildykite tik
orkaitėje!“ Likau maloniai nustebinta
tokio rūpestingumo...
Žodį „mikrobangų krosnelė“ išbraukite iš žodyno! Kibinas yra kepamas
čia ir dabar, jo kartais tenka ir laukti.
Ilgiausiai – 20-30 minučių, kaip ir karšto
patiekalo. Bet būna ir greičiau, jei pašaunamas į orkaitę anksčiau. Na, o kibininės
autobusiukai su kibinais skirtos skubantiems žmonėms, jos stovi kiekvieną
dieną labiausiai lankomose sostinės vietose, prie didžiųjų prekybos centrų. Ten

Nuolatiniai „Senosios kibininės“
gerbėjai ir lankytojai žino, kad tarp
žodžių „kibinas“ ir „mikrobangų
krosnelė“ lygybės ženklo būti tiesiog
negali. Tai – tabu. Kuomet pirkau
kibinus šeimynai iš „Senosios kibininės“ autobusiuko Vilniuje ir mielos
pardavėjos prašiau jų nešildyti, sakiau

Ačiū už pokalbį.

• 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.

Kalbėjosi Aušra Virvičienė

Policijos savaitė 2013 m. sausio 2-8 d.
• 2013-01-03 gautas Vilniaus apskrities
priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Trakų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos
pranešimas, kad 2012-12-15 buvo padegtas sodo namelis, esantis Lentvario
m., s. b ,,Kilimai“. Nukentėjusieji ir
nuostoliai tikslinami.
• Gautas pranešimas, kad 2012-12-15
sudegė Lentvario m. gyventojai priklausantis medinis sodo namelis, esantis
Lentvaryje, s. b ,,Kilimai“. Namelis sudegė iki pamatų su visais daiktais. Sodo
namelyje krosnies, elektros nebuvo.
Įtariamas tyčinis padegimas. Padaryta
turtinė žala apie 30 000 Lt.
• Gautas pranešimas, kad Lentvaryje,
iš aptvertos saugomos UAB ,,Kaitra“
teritorijos, nuo lietaus vandens valymo
įrenginio yra pagrobta 30 metalinių
plokščių. Žala tikslinama.

Trakų rajono pašto skyriuose priimama laikraščio

Klevų alėja

PRENUMERATA 2013 M.
„Klevų alėja“ (ind. 926)
(pensininkams, neįgaliesiems,
„Klevų alėja“ (ind. 925)
1 mėn. - 3,07 Lt
3 mėn. - 9,21 Lt
6 mėn. - 18,40 Lt

kibinai parduodami mažesne kaina nei
stacionariose kibininėse. Autobusiukai
tikrai populiarūs. Aš džiaugiuosi, kad
juose dirbantys žmonės stengiasi dėl
mūsų klientų, kad pirkėjai, nusprendę
savarankiškai pasišildyti kibinus, gauna
išsamią informaciją, kaip tai padaryti.
Mes norime, kad namuose valgomas
mūsų kibinas nesiskirtų nuo to, kurį
patiekiame „Senosiose kibininėse“.

Užs. Nr. 51

Vilniuje atidaryta jau antra stacionari kibininė, kurioje žmonės gali ir
pavalgyti, ir su savimi išsinešti kibinų.
Pirmoji duris atvėrė Trakų Vokėje, naujai pastatytame „Maximos“ prekybos
centre, praėjusių metų gruodžio 13 d., o
gruodžio 28 d. – sostinės Ogmios mieste,
Šeimos aikštėje. „Senoji kibininė“ laikosi
senų gerų tradicijų. Pirkėjai mūsų kibinais, ruoštais pagal seną receptūrą, galės
mėgautis ne tik Trakuose, bet ir Vilniuje.
Suprantama, yra ir europietiškos virtuvės patiekalų, ruošiame kompleksinius
pietus“, – sako restoranų tinklo direktorė Daiva Žemaitienė.

moksleiviams, studentams,
mokytojams)
1 mėn. - 2,56 Lt
3 mėn. - 7,67 Lt
6 mėn. - 15,33 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.

• Lentvaryje šeimininkas savo bute rado
mirusį vyriškį, kurį prieš 3 mėnesius jis
buvo priėmęs gyventi. Lavonas be išorinių smurto žymių išvežtas į Vilniaus
lavoninę mirties priežasčiai nustatyti.
• 2013-01-04 Lentvaryje iš nuomojamo
buto pagrobtas televizorius, šaldytuvas,
fotelis, kėdės, magnetola. Nuostolis
1290 Lt. Įsilaužimo pėdsakų nėra.
• 2013-01-07 Lentvaryje gyvenanti moteris pranešė, kad 2012-12-28 nakties
metu iš namo laiptinės buvo pagrobti jai
priklausantys, grandine su pakabinama
spyna sukabinti penki ketaus radiatoriai. Padaryta 500 Lt turtinė žala.
• Lentvaryje gyvenanti moteris pranešė,
kad atvykusi į savo sodybą, esančią
Lentvario sen., Matiškių k., pastebėjo,
kad išdaužyti namo langai, iš namo
pavogta elektros instaliacija, metalinės krosnies detalės, nėra spynų ant
malkinės ir kluono durų. Nuostolis
tikslinamas.
Parengta pagal Trakų r. PK įvykių suvestinę

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. 11

UAB „Trakų žemė“ interneto svetainėms reikalingas (-a) programuotojas (-a).
CV siųsti trakuzeme@traku-zeme.lt,
tel. 8 605 19 302

Užs. Nr. 74

Brangiausiai superkame automobilius (tvarkingus, daužtus, neeksploatuojamus.). Pasiimame patys.
Sutvarkome dokumentus.
Tel. 8 671 01 057
Užs. Nr. 83

Nestandartinių baldų gamyba ir projektavimas.
Maža kaina, kokybė ir kruopštumas tikrai nustebins!
Jūsų pasirinkti pristatymo terminai.
Virtuvės, prieškambario, slankiojančių durų sistemos ir t. t.
Nemokamai atvyksime Jums patogiu laiku tiek miesto, tiek kaimo vietovėse.
Gausus medžiagų, katalogų pasirinkimas.
Tel. 8 653 63 435
Užs. Nr. 84

Skelbimai ir Reklama Tel. (8 528) 55 331
Mob. tel. 8 670 08 901 (Tele2), 8 683 90 796 (Tele2)_

El. paštas klevualeja@klevualeja.lt

Redakcija už skelbimų ir reklamos turinį neatsako
Redakcija: Auksė Kekytė (kalbos redaktorė, tel. 8 605 19 302), Dana Zacharevičienė (savivalda, tel. 8 670 08 901, el. p. klevualeja@klevualeja.lt), Jolanta Vasiliauskaitė (dizainerė, el. p. leidykla@voruta.lt),
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