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Ateik ateiki
Į vaikystės slėnįČia skaisčios spalvos
Ir balti šešėliai,
Kurie padės užkopti
Tau į aukštą kalną…

Meškuičių lopšelio-darželio direktorė Sigita Užkuraitienė

Tekina prabėgo vasara. Savo margaspalvę knygą tuoj atvers rugsėjis...
Verskite rugsėjo knygoje ne tik naujus žinių, vilčių ir siekių lapus,
bet ir ištvermės, atkaklumo ir sėkmės puslapius!
Džiugių, prasmingų, kupinų atradimų naujų mokslo metų, mieli darželinukai,
mokiniai ir kolegos mokytojai, ugdymo įstaigų darbuotojai!
Tegu nepritrūksta kantrybės, pasiaukojimo, išminties Jums,
tėveliai ir seneliai, padedant įveikti savo atžaloms mokslo aukštumas!
Geranoriško bendradarbiavimo , savitarpio supratimo,
sėkmingo sumanymų įgyvendinimo VISIEMS!
Meškuičių lopšelio-darželio direktorė Sigita Užkuraitienė
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LOPŠELIO-DARŽELIO NAUJIENOS
MEŠKUIČIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS RUGSĖJO 1 DIENĄ, 8 VAL. 30 MIN.,
LAUKIA SUGRĮŽTANČIŲ IŠ VASAROS VISŲ VAIKUČIŲ, TAIP PAT JŲ TĖVELIŲ,
SENELIŲ IR KITŲ SVEČIŲ. PASITIKIME KARTU NAUJUOSIUS MOKSLO METUS!
S. UŽKURAITIENĖ
Lopšelio-darželio direktorė
Trumpam pritilęs nuo šurmulio lopšelis-darželis ruošiasi naujiems mokslo
metams. Visą vasarą čia vyko įvairūs
remonto darbai. Nuoširdžių darbuotojų
dėka pakeista medinė tvoros dalis,
išdažytos priešmokyklinės grupės
miegamojo ir grupės sienos, atnaujinta
salė, tvarkomi ištrupėję kiemo takeliai. Visa tai daroma, kad čia atėjusiems
vaikams būstų saugu ir jauku. Norisi
padėkoti ne tik darbuotojams, bet ir
labai daug geranoriškai talkinusiems
remonto darbuose meškuitiečiams – V.
Baranauskui, V. Vitkauskui, V.
Jarašiūnui. Smagu, kad Meškuičiuose
yra tiek gerų žmonių.
Šiemet
lopšelyje-darželyje
vėl
laukiame gausaus būrio vaikučių.
Daugumos tėveliams pritariant nuo
rugsėjo mėnesio mišraus amžiaus
„Nykštukų“ ir „Pelėdžiukų‘ grupės
sukomplektuotos atsižvelgiant į vaikų

amžių – pirmąją lankys daugiausia
penkiamečiai, o antrąją – trimečiai-keturmečiai. Taip tikimės geresnių
ugdymo pasiekimų – juk bendraamžių
grupėje
galima užsiimti panašia
veikla, vaikams įdomiau žaisti, lengviau bendrauti.
Visų
lopšelio-darželio
pedagogų
laukia naujas iššūkis – nuo rugsėjo
pradėsime dirbti
pagal
naujas
priešmokyklinio,
o
vėliau
ir
ikimokyklinio ugdymo programas. Jos
bus labiau orientuotos į individualius
vaiko poreikius, bus atsižvelgiama į
pačių vaikų iniciatyvas organizuojant
veiklas. Tad per atostogas pakeliavę (
daugelis lopšelio-darželio darbuotojų
vyko į ekskursiją Jūrmaloje, taip pat į
bendruomenės
organizuojamas
ekskursijas) ir pailsėję darbuotojai
savo mažuosius ugdytinius pasitiks
naujomis idėjomis, sumanymais.

Priešmokyklinėje grupėje vietoj senų
spintų įsigyti šiuolaikiški, funkcionalūs baldai – labai tikimės, kad
gamintojai juos pristatys iki rugsėjo
pirmosios. Sulaukus Šiaulių rajono
savivaldybės tarybos pritarimo, rugsėjo mėnesį planuojama įsigyti interaktyvią lentą – kad mokymasis ir pažinimas būtų patrauklesnis ir įdomesnis.
Nuo rugsėjo mėnesio bus pradėtas
įgyvendinti dar vienas projektas –
„Sveikata duonos riekelėje“, jam
skirtas 100 eurų finansavimas. Planuojama įsigyti priemonių sveikatos
stiprinimui, organizuoti mažiesiems
išvyką į edukacinį užsiėmimą.
Tad labai laukiame savo mažųjų lopšelinukų, darželinukų ir priešmokyklinukų pailsėjusių, paaugusių, patyrusių
vasaros įspūdžių. Lopšelyje-darželyje
per metus netrūks įdomių užsiėmimų!

Įspūdžiai iš edukacinės kelionės Šiauliuose
Ilona VRUBLIAUSKIENĖ
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Jau baigiasi vasara ir 18 buvusių
lopšelio-darželio ugdytinių keliaus į
Mokslo ir žinių šalį – MOKYKLĄ. Jie
bus pirmokai...
Norisi pasidalinti jau tradicine tapusia išvyka būsimiesiems pirmokams į
Šiaulius. „Smalsučiai“ savo edukacinę
kelionę pradėjo lankydamiesi Gaidžio
laikrodžio aikštėje . Apžiūrėję šį
simbolį, vaikai lankėsi „Centro Šokoladinėje“. Šokolado degustacija – tai
smagi edukacinė programa ne tik
vaikams. Ant viduryje šokoladinės
stovinčio didelio granitinio stalo daug
formelių, mentelių, graibštukų, indų su
riešutais, marcipanais, džiovintais
vaisiais... Priešmokyklinukai išgirdo
pasakojimą apie šokolado istoriją, kaip
„užauga“ šokoladas. Prieš pradėdami
lieti šokoladinius saldainius paskanavome žaliavos vyko konkursai...

Vėliau prasidėjo saldainių gamyba,
aišku,
neatsispyrėme
pagundai
paragauti. Pasigamintus pačius skaniausius, nuostabiausius, gražiausius
saldainius vaikai parsivežė namo.
Programos pabaigoje visi dalyviai
gavo pažymėjimus, patvirtinančius
apie dalyvavimą tikro šokolado gaminimo šou ir kad yra gero šokolado
ekspertai.
Po įspūdingos programos
„Smalsučiai“ lankėsi prie Talkšos
ežero, kur apžiūrėjo Metalinę lapę, prie
Ch.Frenkelio vilos apžiūrėjo senosios
miesto priešgaisrinės apsaugos kolekciją.
Nuovargis jautėsi, tačiau įspūdžių
buvo daug. Buvusių priešmokyklinukų
vardu norisi padėkoti tėveliams, kurie
pasirūpino transportu, kad galėtume

Prie lapės

vykti į šią nuostabią lopšelio-darželio
padovanotą edukacinę išvyką.
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BENDRUOMENĖS NAUJIENOS

Vasaros ekskursijos
Danutė NAVICKIENĖ
Meškuičių gimnazijos mokytoja
Jau kelinti metai iš eilės Meškuičių
bendruomenės valdyba organizuoja
ekskursijas po Lietuvą bendruomenės
nariams bei jų svečiams. Ši vasara - ne
išimtis : meškuitiečiai lankėsi Panemunės dvaruose ir pilyse, o apžiūrėję
Plungės Oginskių dvarą poilsiavo
Palangoje
Liepos mėnesį išvykome į kelionę
prie Nemuno. Pirmiausia aplankėme
Jurbarke įkurtą skulptoriaus V. Grybo
gražiai sutvarkytą gimtinę-muziejų ir
parką , po to Panemunės pilį, žavią
įspūdingu bokštu, kaskadiniais tvenkiniais ir gilia istorija. Ji gana didinga.
Tai viena įspūdingiausių Lietuvoje
renesanso stiliaus pilis, stovinti ant
Nemuno kranto. Kelionę tęsėme Raudonės pilyje, kurios bokštas siekia net
33,5 metro. Nuo jo atsiveria Panemunės panorama. Istorikų tyrimai byloja,
kad ši pilis buvo privati rezidencija.

Vykome į Veliuoną. Į aukštutinę
miestelio dalį yra tik vienas kelias tarp
dviejų didžiulių piliakalnių. Vienas
kalnų vadinamas Gedimino kapo
piliakalniu. Veliuona garsėja klasicistinės architektūros paminklu —
Veliuonos dvaro sodyba ir parku. Čia
gausu retų augalų. Parke auga itin retas
tulpmedis, taip pat didžiausia Lietuvoje tuja. Ekskursijos metu pasitaikė
puiki proga pabendrauti su dvaro
savininko garbaus amžiaus anūke,
atvykusia iš Amerikos.
Toliau keliavome į Seredžių , ant
Palemono kalno, nuo kurio atsiveria
nuostabūs vaizdai.
Kelionę, kupiną nuostabių įspūdžių,
matytų gražių vaizdų, baigėme vykdami namo pro Kauną.

Karštą rugpjūčio mėnesio dieną
vykome į antrąją kelionę – į pajūrį.
Važiuodami grožėjomės Žemaitijos
apylinkėmis bei žavėjomės Oginskių
dvaro rūmais, jų viduje įrengtomis
ekspozicijomis, naujais dvaro laiptais
bei masyviomis durimis ir didžiuliu
sutvarkytu parku.
Nuvykę į Palangą, laisvalaikį
leidome savarankiškai: kas lepinosi
karštais saulės spinduliais ir vėsiu
Baltijos vandeniu paplūdimyje, kas
vaikščiojo parko alėjomis, lankė
Gintaro muziejų ir Birutės kalną, kas
plaukiojo laivu po jūrą, kas daug laiko
pramogavo Basanavičiaus gatvėje.
Vakare, nugairinti jūros vėjo ir įkaitinti saulės spindulių, grįžome namo.
Dar kartą ačiū visiems, kad vykote,
kad patyrėte naujų įspūdžių!

DĖKOJAME
VO ,,Meškuičių bendruomenė“ ir
seniūnija nuoširdžiai dėkoja

Steponui Višnarauskui
už pagalbą – žolės pjovimą
parko teritorijoje.
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MEŠKUIČIŲ GIMNAZIJOS NAUJIENOS

Kas bus kas. Lietuvos ateitis
G. LIEPINIA
Meškuičių gimnazijos mokytoja metodininkė
Nacionalinio muziejaus Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų
rūmuose vyko iškilmingas renginys,
skirtas gabiausiems mūsų valstybės
vaikams pagerbti. Renginio metu
pristatyta knyga – pirmasis Lietuvos
mokinių autobiografinis žinynas „Kas
bus kas. Lietuvos ateitis“. Tarp 569
knygoje pateikiamų pastarųjų ketverių
metų gabiausių Lietuvos mokinių
autobiografinių apybraižų – trys pasakojimai apie Šiaulių rajono Meškuičių
gimnazijos moksleivius.
Agna Dagytė, praėjusių metų abiturientė, ypač didžiuojasi pirmosios vietos
laimėjimu tarptautiniame piešinių ir
darbelių kalėdine tema konkurse
Italijoje. Labai įsimintina ir pergalė
Lietuvos mokinių technologijų olimpiadoje 2011 metais. Knygoje Agna
pasakoja: „Žaviuosi visais talentingais,
įdomiais, išradingais ir

protingais žmonėmis, stengiuosi imti
iš jų pavyzdį, semiuosi įkvėpimo ir
žinių.“
Abiturientas Rokas Jakimavičius,
treniruojamas Petro Vaitkaus, visus
stebino pasiektais sportiniais rezultatais. Vien 2014 metais Rokas tapo
Lietuvos ilgų metimų žiemos sezono
pirmenybių nugalėtoju jaunių amžiaus
grupėje disko metimo rungtyje,
atstovavo Lietuvos lengvaatlečių
rinktinei tarptautinėse varžybose,
išlaikė Lietuvos kūno kultūros ženklo
programos aukso su ąžuolo vainiku
ženklo normatyvus.
Arnas Venislovas, 2013 metų Lietuvos jaunučių šuolio į aukštį čempionas,
šiemet išrinktas gimnazijos mokinių
prezidentu, apie save pasakoja: „Esu
teigiamas emocijas spinduliuojantis
žmogus, kuris niekada neliūdi ir dar
priverčia nusišypsoti

aplinkinius. Noriu visko siekti pats,
savarankiškai, gal todėl nesistengiu į
nieką lygiuotis, noriu kada nors būti
tokiu žmogumi, į kurį lygiuojasi kiti.“
Lietuvos Respublikos Prezidentė
Dalia Grybauskaitė knygoje kreipiasi:
„Lietuvos jaunime, Jūs ir tik Jūs kursite rytojaus Lietuvą! Tai – ne privilegija, o pareiga. Todėl linkiu Jums drąsiai
svajoti ir atkakliai siekti užsibrėžtų
tikslų. Mes Jumis didžiuojamės ir
tikime!”
Renginio organizatoriai ir rėmėjai
pasirūpino, kad gabiausi šalies mokiniai, apie kuriuos rašoma knygoje „Kas
bus kas. Lietuvos ateitis“, šią knygą
gautų kaip dovaną.

Pradinukų vasaros stovykla
D. ŠIMULIONIENĖ
Pradinių klasių mokytoja
Pasibaigus mokslo metams pradinių
klasių mokiniai neskubėjo palikti
mokyklos. Jie noriai rinkosi į
Meškuičių gimnazijos mokytojų organizuojamą dienos stovyklą ,,Saulėtos
veiklos lietutis“. Stovykloje vaikai
smagiai leido laiką. Pačią pirmą dieną
visi aktyviai įsijungė į veiklas, kurias
Vaikų gynimo dienos proga organizavo Meškuičių bendruomenės nariai.
Vaikai susipažino su įvairia technika,

žaidė ir pokštavo drauge su Karlsonu,
džiaugėsi žaismingais piešiniais ant
veidukų.
Stovykloje
pradinukai
užsiėmė menine veikla: piešė ant
akmenukų, konstravo, lankstė, organizavo savo darbelių parodėles, žaidė
kūrybinius žaidimus. Berniukams
labiausiai patiko sportuoti. Jie žaidė
krepšinį, kvadratą, futbolą, dalyvavo
estafetėse. Kokia stovykla be laužo.
Paskutinę dieną stovyklautojai lauže

kepė bulves, ,,skautišką duonelę“,
aktyviai dalyvavo orientacinėse varžybose. Po stovyklos uždarymo šventės
pradinukai namo grįžo puikiai
nusiteikę, susiradę naujų draugų ir
kupini teigiamų emocijų. Smagu, kad
vaikai noriai lanko stovyklą, kad mieliau renkasi veiklą gamtoje, stadione nei
prie kompiuterių ar televizorių.

MEŠKUITIETIS /5

Sporto naujienos
RYTMENTINĖS MANKŠTOS

.

Vasara - atostogų metas, tačiau miestelio parke visą vasarą kiekvieną
ankstyvą rytą (6.45val.) senjorai rinkdavosi mankštintis, kad neprarastų
geros formos ir pasiruoštų dienos darbams. O po mankštos visi dažnai ir
padirbėdavo parke. Moterų šokių kolektyvas truputį buvo prisijungęs prie
besimankštinančiųjų, bet jo dienotvarkė užimta, tad teko šio malonumo
atsisakyti

GIMNAZIJOS LENGVAATLEČIŲ STARTAI
Meškuičių gimnazijos lengvaatlečiai
dalyvaudami Šiaulių r. ir Lietuvos mokinių varžybose gegužės ir birželio mėnesiais pasiekė svarių rezultatų.
Gimnazijos kroso estafetės komanda
(E.Pilkaitė, D.Sartauskas, E.Ladukaitė,
K.Radušis, N.Dovidaitytė, L.Vepštas,
D.Vaitkutė, R.Jakimavičius) Šiaulių r.
mokyklų varžybose nusileido tik
Kuršėnų L.Ivinskio gimnazijos bėgikams
ir pelnė antrosios vietos apdovanojimus.
Šiaulių r. bendrojo ugdymo mokyklų
komandinėse varžybose puikiai sekėsi
mūsų gimnazijos vaikinų komandai
(R.Jakimavičiui, L.Vepštui, D.Skripkui,
R.Adeikiui, J.Jonaičiui, K.Radušiui),
kuri didele persvara aplenkė visas
varžovų rinktines ir laimėjo nugalėtojų
taurę. Meškuičių vaikinų rinktinė
atstovavo Šiaulių rajonui Lietuvos mokinių olimpinio festivalio bendrojo
ugdymo mokyklų ir Lietuvos mokinių
olimpinio festivalio kaimo mokyklų
varžybose. Šiauliuose vykusiose kaimo
mokyklų varžybose Rokas Jakimavičius
iškovojo antrąją vietą rutulio stūmimo
rungtyje, o Laurynas Vepštas laimėjo
trečiąją vietą nubėgęs 400 m nuotolį.
Komandinėje įskaitoje Meškuičių

gimnazijos rinktinė, startavusi ne geriausios sudėties, užėmė devintąją vietą.
Meškuičių gimnazijos merginų
rinktinė (L.Jakučionytė, N.Dovidaitytė,
G.Lisinskaitė, E.Ladukaitė, D.Vaitkutė,
E.Pilkaitė, laimėjusi rajono komandinėse
varžybose trečiąją vietą, o rajono kaimo
mokyklų grupėje pirmąją) taip pat dalyvavo Lietuvos mokinių olimpinio festivalio kaimo mokyklų varžybose, kur
tarp 23 komandų užėmė dvyliktąją vietą.
Maloniai nudžiugino trečiąją vietą
Šiaulių rajono mokyklų
lengvosios
atletikos keturkovės varžybose pelniusi
beniukų komanda (D.Vaitiekus, R.Milius,
M.Kaučikas,
N.Višnarauskas,
K.Dagys, R.Vepštas).
Šiaulių r. lengvosios atletikos vaikų,
jaunučių, jaunių ir jaunimo pirmenybėse
Meškuičių gimnazijos sportininkai
iškovojo penkiolika pirmųjų, vienuolika
antrųjų ir aštuonias trečiąsias vietas.
Vaikų grupėje nugalėtojos vardą iškovojo rutulio stūmikė Nerilė Dikšaitė,
jaunučių grupėje net tris pirmąsias vietas
laimėjo Justas Jonaitis (rutulio st., disko
m., ieties m.), po dvi pirmąsias vietas
laimėjo Neda Dovidaitytė (100m ir
400m), Ernesta Pilkaitė (rutulio st. ir

disko m.), Linas Stasiūnas (šuolis į tolį ir
šuolis aukštį), po kartą ant nugalėtojų
pakylos aukščiausio laiptelio kopė
Ervina Ladukaitė (200m) bei Gabrielė
Kozlovaitė (ieties m.). Jaunimo grupėje
tris pirmąsiasas vietas laimėjo Martynas
Vaišvila (šuolis į aukštį, ieties m., disko
m), o vieną kartą nugalėtojo vardu
džiaugėsi Daivaras Skripkus (rutulio st.).
Antrąją ir trečiąją vietas rajono pirmenybėse, vykusiose Kuršėnų sporto mokyklos stadione, iškovojo šeštokas Kostas
Dagys, septintos klasės mokiniai Gerda
Lisinskaitė, Gabrielė Maižiūtė, Ričardas
Milius, Armandas Kančiauskas, Donatas
Vaitiekus, aštuntokai Deimantė Vaitkutė,
Rosita Surgautaitė, Domantas Staponkus
ir III G klasės mokinė Adrijana Pilkaitė.
Rajono lengvosios atletikos pirmenybėse
medaliais buvo apdovanoti mokiniai,
pasiekę geriausius rezultatus absoliučioje
įskaitoje. Du aukso ir vieną bronzos
medalį laimėjo Justas Jonaitis, du aukso
medalius - E. Pilkaitė, vieną aukso ir
vieną sidabro-M.Vaišvila, vieną aukso –
G.Kozlovaitė, po vieną sidabro – D.Vaitkutė ir E.Ladukaitė, po vieną bronzos –
N.Dovidaitytė ir A.Pilkaitė.

VIRVĖS TRAUKĖJAI VARŽĖSI JONAVOJE
Lietuvos virvės traukimo čempionato
pirmojo etapo varžybos vyko Jonavoje,
naujai rekonstruotoje Neries upės krantinėje.
Meškuičių gimnazijos komanda
(Rokas Jakimavičius, Laurynas Vepštas,
Almantas Alendatorius, Arnoldas Nikolajevas, Monika Košubaitė, Daivaras
Skripkus, Airidas Čepurna, Regimantas
Adeikis) jaunimo komandų kategorijoje
(svoris iki 560 kg) įveikė visus varžovus
ir po pirmo etapo užėmė pirmąją vietą.

Moterų kategorijoje (svoris iki 540 kg)
startavo Meškuičių mokyklos sporto
klubo komanda, kurios pagrindą sudaro
Meškuičių gimnazijos sportininkės bei
dvi buvusios Meškuičių gimnazistės:
Rima Nemanytė ir Liveta Janušauskaitė.
Po pirmojo etapo meškuitietės užėmė
trečiąją vietą.
Netikėtai maloniai nustebino Mix
kategorijoje (svoris iki 600 kg) startavusi
Meškuičių komanda, kurią sudarė
gimnazijos mokiniai Laurynas Vepštas,

Rokas Jakimavičius, Daivaras Skripkus,
Monika Košubaitė, Rosita Surgautaitė
bei buvę mokiniai Paulius Urmonas,
Rima Nemanytė ir Liveta Janušauskaitė.
Aplenkę pajėgias Klaipėdos „Švyturio“,
Kuršėnų, Panevėžio komandas meškuitiečiai po pirmojo etapo užėmė aukštą
antrąją vietą, nusileisdę pirmaujančiai
Jonavos „Gekono“ komandai.
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KULTŪROS CENTRO NAUJIENOS
Besibaigiant vasarėlei laukia rimti darbai ateityje. Rudenį Kultūros centras laukia kolektyvuose naujų narių - taigi drąsiai
prisijunkite prie mūsų. Neįgaliųjų vokalinis ansamblis ,,Viltis“ šiemet jus pakvies į savo 10 – metį. Jaunimo laukiamiausia DJ
fiesta - taip pat 10 – oji. Visi nekantraudami laukiame Šv. Baltramiejaus atlaidų. Labai tikimės aktyvaus jūsų dalyvavimo.

RUGPJŪČIO 22 – 23 dienomis kviečiame į Meškuičiuose vyksiančią didžiąją
vasaros šventę - ŠV. BALTRAMIEJAUS ATLAIDUS
Laukiame susiburiant į kiemelius kaimynus, gatvės gyventojus, įstaigas arba
kviečiame jus ateiti pasigrožėti puikia programa. Kiemeliai gali pristatyti
patiekalą ar gėrimą. Nesvarbu, koks oras, svarbu - gera nuotaika!!!

Programa:

Rugpjūčio 22 d.

12:00 val. Sporto šventė miestelio parke (Zumbos treniruotė, tinklinis, krepšinis,
virvės traukimas, galiūnų varžybos ir šeimų estafetė).
18:00 val. Sporto varžybų nugalėtojų apdovanojimai. Kiemelių prisistatymas.
(Ruoštis galite ir anksčiau)
19:00 val. Šauniojo atlikėjo Stepono Januškos koncertas.
20:00 val. Meškuičių meno mėgėjų kolektyvų koncertas.
20:45 val. Švenčiame šventę su linksmaisiais muzikantais Simu ir Domu.
24:00 val. Šventinis fejerverkas.
Rugpjūčio 23 d.
12:00 val. Šv. Mišios Meškuičių bažnyčioje. Po Šv. Mišių bažnyčioje Kuršėnų
choro „Gija“ koncertas.
14:00 val. II-asis Ilgakasių konkursas. Visas norinčias dalyvauti kviečiame
registruotis Kultūros centre prieš renginį.
21:00 val. Gegužinė su Dj Gizmou.
Kviečiame mokytis verslumo
JAUNIMUI NUO 14 IKI 29 METŲ –
SIŪLOME REGISTRUOTIS VERSLUMO MOKYMAMS
Gal trūksta žinių verslui pradėti? Organizuojami jaunimo verslo ir teisės pradmenų bei amatų mokymai
Šiaulių rajone… Jei tai Jus domina ir siekiate save realizuoti – registruokitės bet kurioje bibliotekoje
arba el. paštu: projektai@biblioteka.w3.lt.
Žinodami Jūsų kontaktus, pasiūlysime įdomias paskaitas ir edukacinius rankdarbių, suvenyrų gamybos
užsiėmimus, numatomus nuo 2015 m. rugsėjo mėn.
Biblioteka mus lydi vos ne visą gyvenimą: nuo vaikystės iki… Laukiame…

Sveikiname jubiliatus, bendruomenės narius :
Genutę Jackuvienę 65 m.
Algį Mačiulį 60m.
Onutę Milčiuvienę 55m.
Genovaitę Liepinią 55 m.
Enriką Ulinskį 45 m.

Tad šypsokitės, kad pažvelgus į Jus mums būtų šviesiau,
Kalbėkite, kad Jūsų ištarti žodžiai visada glostytų, o ne skaudintų
Gyvenkite taip, kad visi būtų dėkingi, jog esate šalia...

ATSIPRAŠOME UŽ KLAIDAS IR NETIKSLUMUS.
Asmenys, norintys įdėti skelbimus ar kitą informaciją, norintys komentuoti ar išsakyti savo nuomonę, prašome rašyti laiškus

elektroniniu paštu meskuiciai@yahoo.com arba kreiptis į E. Lečkauskienę ar I. Galkauskienę. Atsiprašome, už klaidas ir
netikslumus, ir jei Jūsų straipsniukas nebuvo išspausdintas šiame numeryje.

