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Radviliškio rajono laikraštis * Leidžiamas nuo 1949 metų kovo 26 dienos

ORAI

orai

Šiand ien snieg o tik im yb ė
maža. Temperatūra dieną 2–7
laipsniai šalčio.
Rytoj sniego nenumatoma,
vyraus debesuoti orai. Tempe
ratūra naktį 6–11, dieną 2–7
laipsniai šalčio.

KALENDORIUS

kalendorius

Saulė teka 7.52,
leidžiasi 17.15.
Dienos ilgumas – 9.23.
Mėnulis – pilnatis.
Saulė Vandenio ženkle.
7-oji metų savaitė.
Vasario 11-oji – Pasaulinė li
gonių diena. Ji minima tą pa
čią dieną, kai katalikų Bažnyčia
min i ligon ių glob ėj os Lurd o
Mergelės Marijos dieną. 1992
m. ligonių dieną įvedė popiežius
Jonas Paulius II.
Vardadienius šiandien švenčia
Adolfas, Algenė, Algenis, Algir
da, Algirdas, Aumantas, Auman
tė, Dovilė, Kertautas, Kertautė,
Kervainas, Kervydas, Liucijus;
rytoj: Benediktas, Deimantė,
Deimilas, Deimilė, Elmis, Eula
lė, Eulalija, Mantas, Mantmina,
Mantminas, Rainoldas, Reginal
das, Renalda, Renaldas.
* 1624 m. prasidėjo Lenkijos
ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikš
tystės Seimas, svarstęs tolesnį
karo su Švedija planą.
* 1905 m. Juknėnuose, Ute
nos rajone, gimė poetas Antanas
Miškinis. Mirė 1983 m.
* 1909 m. Tirkšliuose gimė
pirmasis atkurtosios Lietuvos
valstybės ambasadorius Jungti
nėse Tautose, ilgametis Lietuvos
generalinis konsulas Niujorke
Anicetas Simutis. Mirė 2006 m.
Niujorke.
* 1937 m. Kaune gimė kar
dinolas, Vilniaus arkivyskupas
metr op ol it as Audr ys Juoz as
Bačkis.
* 1945 m. Kryme, Jaltoje,
pasibaigė JAV, Didžiosios Bri
tanijos, Sovietų Sąjungos kon
ferencija, kurioje Europa buvo
padalyta įtakos sferomis. Lie
tuv a tap o Sov iet ų Sąj ungos
„globotine“.

Apie gimnazijų sujungimą –
su rajono valdžia

Autoriaus nuotr.

Kitais mokslo metais
Radviliškio Vaižganto
gimnazija taps Lizdeikos
gimnazijos dalimi.
Būsimą reorganizaciją
su rajono vadovais dar
kartą aptarusi įstaigos
bendruomenė taip ir
neišdrįso valdžiai užduoti
klausimų, dominančių
ir gimnazijos kolektyvą,
ir tėvus.
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Saulius JUŠKEVIČIUS
saulius@skrastas.lt

Aptartos sąlygos
Su gimn az ij os bendr uom en e
susitikęs rajono meras Antanas
Čepononis ir Švietimo, kultūros
ir sporto skyriaus vedėja Geno
vaitė Juodeikienė aptarė rajono
Tar yb ai teik iam ą proj ekt ą dėl

Vaižganto gimnazijos bendruomenės atstovai aštresnių klausimų valdininkams neuždavė.
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Radviliškio Vaižganto gimnazijos
reorganizavimo.
Meras pedagogus informavo:
pirmosios klasės Vaižganto gim
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nazijoje nebus komplektuojamos,
o visiems šiuo metu gimnazijoje
besimokantiems mokiniams bus
sudar ytos sąlygos baigti mokslus

tose pačiose patalpose. Čia dirbs
ir viena direktoriaus pavaduotoja.
Nukelta į 2 psl.
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„Metų žmogus“ U
–M
Polekėlės klebonas
N
E
PR
Tyruliuose surengtame tradiciniame padėkos vakare „Iš širdies į širdį“
pagerbtas „Metų žmogus“. Šią nominaciją šiemet pelnė Polekėlės
bažnyčios klebonas Feliksas Baliūnas.

Klebonui F. Baliūnui gyventojai skyrė dau
giausia palaikymo balsų. Tyr uliškiai šį žmo
gų vertina už aktyvią veiklą bendr uomenės
ir visuomeniniame gyvenime, dėmesingumą,
kuklumą.
Nominacija „Tauri širdis“ skirta Valentinai
Grinienei.
Už tai, kad nelieka abejingi prašantiems pa
galbos, „Metų rėmėjų“ nominacijos skirtos vie

tos ūkininkams Vilmai ir Svajūnui Toleikiams
bei Henrikui Danilevičiui. Šie žmonės niekada
nelieka abejingi prašantiems pagalbos.
Anot seniūno Rimanto Liukumo, Tyrulių se
niūnijoje vis daugėja žmonių, kurie stengiasi
kuo gražiau sutvarkyti aplink ą. Jie taip pat
pagerbti padėkos vakare.
Už grožio puoselėjimą ir pavyzdį kitiems
pad ėk ot a Pol ek ėl ės kaim e gyv en ant iems
Seniūnijos nuotr

SENTENCIJA...
„Tegul tai, ko tu negali, netruk
do tam, ką tu gali“.
(Dž. Vudenas)

„Metų žmogaus“ nominaciją šiemet tyruliškiai skyrė Polekėlės bažnyčios klebonui Feliksui Baliūnui
(kairėje). Nominantą pasveikino seniūnas Rimantas Liukumas.

Rasai ir Jonui Driežiams, Adolf inai ir Kazi
mier ui Giedminams, Lionei ir Petr ui Baraus
kams, Bir utei ir Stanislovui Mankevičiams,
Aurelijai Masiulionienei, Jonaitiškių kaime
gyvenantiems Irenai ir Adolfui Morkūnams,
Dvarn ink ų kaim e gyv en anč iai Adolf in ai
Kalienei.
Šiemet už gražiai tvarkomą aplinką apdo
vanoti ir Liepų gatvės 19-ojo daugiabučio
Tyr uliuose gyventojai.
Už aktyvią veiklą organizuojant renginius
padėkota Liudmilai Stankienei, kur ios ver
damos sriubos ir kepiniai ne kartą puošė se
niūnijos ir bendr uomenių šventes.
Tyr ulių seniūnaitė Regina Pranciška And
riulienė padėkojo visiems, kur ie padėjo nuo
gaisr o nukentėj us ioms Tyr ul ių sen iūn ij os
gyventojoms Reginai Gedminienei ir Jani
nai Kudulienei.
Sen iūn as pad ėkoj o ir vis iems sen iūn ai
čiams už aktyvią veiklą ir pagalbą seniūni
jai: Reginai Pranciškai Andr iulienei, Laimai
Ver ygienei, Algiui Griniui.
Tyr ulių ir Polekėlės bendr uomenėms buvo
padėkota už aktyvią bendr uomenės veiklą ir
sėkmingai vykdomus projektus.
Vak aro dalyv iams dov an ot as konc ert as,
kur į surengė seniūnijos kultūros specialistė
Vitalija Liongina Lipskienė.
Tyr ulių seniūnijoje „Metų žmogų“ renka
seniūnijos gyventojai – ši nominacija ski
riama daugiausia tyr uliškių balsų gavusiam
asmeniui.
„Mūsų krašto“ inf.
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PRENUMERATA

„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“
„Kelmės kraštas“
„Pakruojo kraštas“
„Mūsų kraštas“
„Krašto žinios“

2,32 Eur
1,45 Eur
1,45 Eur
1,45 Eur
1,45 Eur

„Biržiečių žodis“
„Sidabrė“
„Žemaitis“

1,45 Eur
2,35 Eur
1,21 Eur

* kainos fiziniams asmenims.

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

