
Radviliškio Rajono laikRaštis * leidžiamas nuo 1949 metų kovo 26 dienos 

2017 m.
vasario 11 d.
ŠEŠtadiEnis
nr. 6 (8175)

Kaina 0,40 Eur

kalendoRius
kalendorius

orai
oRai

Ki tais moks lo me tais 
Rad vi liš kio Vaiž gan to 
gim na zi ja taps Liz dei kos 
gim na zi jos da li mi. 
Bū si mą reor ga ni za ci ją 
su ra jo no va do vais dar 
kar tą ap ta ru si įstai gos 
bend ruo me nė taip ir 
neišd rį so val džiai už duo ti 
klau si mų, do mi nan čių  
ir gim na zi jos ko lek ty vą,  
ir tė vus.

Sau lius JUŠ KE VI ČIUS
saulius@skrastas.lt

Aptartossąlygos
su gim na zi jos bend ruo me ne 

su si ti kęs ra jo no me ras an ta nas 
Če po no nis ir švie ti mo, kul tū ros 
ir spor to sky riaus ve dė ja Ge no
vai tė juo dei kie nė ap ta rė ra jo no 
ta ry bai tei kia mą pro jek tą dėl 

Apie gim na zi jų su jun gi mą –  
su ra jo no val džia

kle bo nui F. Ba liū nui gy ven to jai sky rė dau
giau sia pa lai ky mo bal sų. ty ru liš kiai šį žmo
gų ver ti na už ak ty vią veik lą bend ruo me nės 
ir vi suo me ni nia me gy ve ni me, dė me sin gu mą, 
kuk lu mą.

no mi na ci ja „tau ri šir dis“ skir ta va len ti nai 
Gri nie nei.

už tai, kad ne lie ka abe jin gi pra šan tiems pa
gal bos, „me tų rė mė jų“ no mi na ci jos skir tos vie

tos ūki nin kams vil mai ir sva jū nui to lei kiams 
bei Hen ri kui da ni le vi čiui. šie žmo nės nie ka da 
ne lie ka abe jin gi pra šan tiems pa gal bos.

anot se niū no Ri man to liu ku mo, ty ru lių se
niū ni jo je vis dau gė ja žmo nių, ku rie sten gia si 
kuo gra žiau su tvar ky ti ap lin ką. jie taip pat 
pa gerb ti pa dė kos va ka re.

už gro žio puo se lė ji mą ir pa vyz dį ki tiems 
pa dė ko ta Po le kė lės kai me gy ve nan tiems 

Ra sai ir jo nui drie žiams, adol fi nai ir ka zi
mie rui Gied mi nams, lio nei ir Pet rui Ba raus
kams, Bi ru tei ir sta nis lo vui man ke vi čiams, 
au re li jai ma siu lio nie nei, jo nai tiš kių kai me 
gy ve nan tiems ire nai ir adol fui mor kū nams, 
dvar nin kų kai me gy ve nan čiai adol fi nai 
ka lie nei.

šie met už gra žiai tvar ko mą ap lin ką ap do
va no ti ir lie pų gat vės 19ojo dau gia bu čio 
ty ru liuo se gy ven to jai.

už ak ty vią veik lą or ga ni zuo jant ren gi nius 
pa dė ko ta liud mi lai stan kie nei, ku rios ver
da mos sriu bos ir ke pi niai ne kar tą puo šė se
niū ni jos ir bend ruo me nių šven tes.

ty ru lių se niū nai tė Re gi na Pran ciš ka and
riu lie nė pa dė ko jo vi siems, ku rie pa dė jo nuo 
gais ro nu ken tė ju sioms ty ru lių se niū ni jos 
gy ven to joms Re gi nai Ged mi nie nei ir ja ni
nai ku du lie nei.

se niū nas pa dė ko jo ir vi siems se niū nai
čiams už ak ty vią veik lą ir pa gal bą se niū ni
jai: Re gi nai Pran ciš kai and riu lie nei, lai mai 
ve ry gie nei, al giui Gri niui.

ty ru lių ir Po le kė lės bend ruo me nėms bu vo 
pa dė ko ta už ak ty vią bend ruo me nės veik lą ir 
sėk min gai vyk do mus pro jek tus.

va ka ro da ly viams do va no tas kon cer tas, 
ku rį su ren gė se niū ni jos kul tū ros spe cia lis tė 
vi ta li ja lion gi na lips kie nė.

ty ru lių se niū ni jo je „me tų žmo gų“ ren ka 
se niū ni jos gy ven to jai – ši no mi na ci ja ski
ria ma dau giau sia ty ru liš kių bal sų ga vu siam 
as me niui. 

„Mū sų kraš to“ inf.

„Me tų žmo gus“ – Po le kė lės kle bo nas

„Me tų žmo gaus“ no mi na ci ją šie met ty ru liš kiai sky rė Po le kė lės baž ny čios kle bo nui Fe lik sui Ba liū nui 
(kai rė je). No mi nan tą pa svei ki no se niū nas Ri man tas Liu ku mas.

Vaiž gan to gim na zi jos bend ruo me nės at sto vai ašt res nių klau si mų val di nin kams neuž da vė.

Se niū ni jos nuo tr

Au to riaus nuo tr.

Rad vi liš kio vaiž gan to gim na zi jos 
reor ga ni za vi mo.

me ras pe da go gus in for ma vo: 
pir mo sios kla sės vaiž gan to gim

na zi jo je ne bus komp lek tuo ja mos, 
o vi siems šiuo me tu gim na zi jo je 
be si mo kan tiems mo ki niams bus 
su da ry tos są ly gos baig ti moks lus 

to se pa čio se pa tal po se. Čia dirbs 
ir vie na di rek to riaus pa va duo to ja.

nukelta į 2 psl.

sau lė te ka 7.52,
lei džia si 17.15.
die nos il gu mas – 9.23.
mė nu lis – pil na tis.
sau lė van de nio ženk le.
7oji me tų sa vai tė.
va sa rio 11oji – Pa sau li nė li

go nių die na. ji mi ni ma tą pa
čią die ną, kai ka ta li kų Baž ny čia 
mi ni li go nių glo bė jos lur do 
mer ge lės ma ri jos die ną. 1992 
m. li go nių die ną įve dė po pie žius 
jo nas Pau lius ii.

var da die nius šian dien šven čia 
adol fas, al ge nė, al ge nis, al gir
da, al gir das, au man tas, au man
tė, do vi lė, ker tau tas, ker tau tė, 
ker vai nas, ker vy das, liu ci jus;

ry toj: Be ne dik tas, dei man tė, 
dei mi las, dei mi lė, el mis, eu la
lė, eu la li ja, man tas, mant mi na, 
mant mi nas, Rai nol das, Re gi nal
das, Re nal da, Re nal das.

* 1624 m. pra si dė jo len ki jos 
ir lie tu vos di džio sios ku ni gaikš
tys tės sei mas, svars tęs to les nį 
ka ro su šve di ja pla ną.

* 1905 m. juk nė nuo se, ute
nos ra jo ne, gi mė poe tas an ta nas 
miš ki nis. mi rė 1983 m.

* 1909 m. tirkš liuo se gi mė 
pir ma sis at kur to sios lie tu vos 
vals ty bės am ba sa do rius jung ti
nė se tau to se, il ga me tis lie tu vos 
ge ne ra li nis kon su las niu jor ke 
ani ce tas si mu tis. mi rė 2006 m. 
niu jor ke.

* 1937 m. kau ne gi mė kar
di no las, vil niaus ar ki vys ku pas 
met ro po li tas aud rys juo zas 
Bač kis.

* 1945 m. kry me, jal to je, 
pa si bai gė jav, di džio sios Bri
ta ni jos, so vie tų są jun gos kon
fe ren ci ja, ku rio je eu ro pa bu vo 
pa da ly ta įta kos sfe ro mis. lie
tu va ta po so vie tų są jun gos 
„glo bo ti ne“.

SEN TEN CI JA...
„Te gul tai, ko tu ne ga li, ne truk

do tam, ką tu ga li“.
(Dž. Vu de nas)

šian dien snie go ti ki my bė 
ma ža. tem pe ra tū ra die ną 2–7 
laips niai šal čio.

Ry toj snie go ne nu ma to ma, 
vy raus de be suo ti orai. tem pe
ra tū ra nak tį 6–11, die ną 2–7 
laips niai šal čio.

Ty ru liuo se su reng ta me tra di ci nia me pa dė kos va ka re „Iš šir dies į šir dį“ 
pa gerb tas „Me tų žmo gus“. Šią no mi na ci ją šie met pel nė Po le kė lės 
baž ny čios kle bo nas Fe lik sas Ba liū nas.
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„šiaulių krašto“ laikraščiai PdF formatu

PdF PrEnUMErata
http://www.skrastas.lt/subscription2/form.php?paper_type=e

PdF formato laikraščių prenumeratos kainos, 1 mėn. *

„šiaulių kraštas“ 2,32 eur
„kelmės kraštas“ 1,45 eur
„Pakruojo kraštas“ 1,45 eur
„mūsų kraštas“ 1,45 eur
„krašto žinios“ 1,45 eur

„Biržiečių žodis“ 1,45 eur
„sidabrė“ 2,35 eur
„žemaitis“ 1,21 eur

* kainos fiziniams asmenims. 

Skaitykite bet kurioje pasaulio vietoje!
Sutaupykite – elektroninių leidinių 
prenumerata net 50 proc. pigiau.


