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Projektas „Girdžių miestelio kompleksinis sutvarkymas“ jau 
baigiasi. Gražiai sutvarkytoje lankoje jau įvyko keletas ren-
ginių. Gaila, kad projektuotojai nebuvo numatę šioje vietoje 
scenos, tik žiūrovų kėdes. Visgi, ilgai laukti neteko, suradus 
būrį rėmėjų ir talkininkų, kartui su seniūnijos darbininkais 
pavyko pastatyti didžiulę sceną. 

Už pagalbą statybose nuoširdžiai dėkoju kultūrinių renginių 
organizatoriui Algimantui Vizbarai, kuris nuo pat ryto iki vakaro 
plušėjo kartu su seniūnijos darbininkai. Darbais ir finansine 
parama prisidėjo ūkininkai Liorincai, verslininkai Pinaičiai, sta-
tybinių prekių parduotuvę SCAN PREKYBA turintys girdžiškiai 
Židuliai, medienos verslu besiverčiantys Kęstutis Putna ir Čes-
lovas Petraitis, bei didžiulius laukus mūsų seniūnijoje dirbanti 
žemės ūkio bendrovė KTG AGRAR. 

Darius JuoDaitis, seniūnas

Renginiai lankoje vyksta 
naujoje scenoje 

Rugpjūčio 25 d., šeštadienį, 
Pavidaujo kaime prie ben-
druomenės namų įrengtoje 
krepšinio - tinklinio aikštelėje 
rinkosi tradicinio renginio 
“Pavidaujo galiūnas“ dalyviai, 
organizatoriai ir žiūrovai.

Dvejus metus pavidaujiškiai 
savo jėgomis įrenginėjo krep-
šinio – tinklinio aikštelę, laukė 
bendruomenės namų atidarymo 
šventės. Kaip ir visi, taip ir mes, 
labai mėgstame šventes, tačiau 
dėl lėšų trūkumo nutarėme 
šventę dubliuoti ir „Galiūną“ 
sutapdinti su bendruomenės 
namų atidarymu. Manau, kad 

Pavidaujiškiai puoselėja tradicijas
šventės sėkmė buvo užprogra-
muota. Diena pasitaikė ideali 
tokiems renginiams. Buvo šilta, 
tačiau saulė slėpėsi už debesų ir 
nekepino. Lietus taip pat nutarė 
netrukdyti šventei. 

Sporto varžybose pareiškė 
norą dalyvauti Pavidaujo, Sma-
lininkų, Girdžių ir Paskynų, bei 
Jurbarko jaunimo organizacijos 
„Darbas“ ( JOD ) sportininkai.  
5 krepšinio komandos varžėsi 
dėl Girdžių seniūnijos įsteig-
tų apdovanojimų. Už pirmąją 
vietą taure,  aukso medaliais 
ir diplomais buvo apdovanoti 
smalininkiečiai. Antroje vietoje 

liko ir sidabro medaliais bei di-
plomais buvo pagerbti Pavidaujo 
krepšininkai. Bronza atiteko 
Girdžiams. Tinklinio aikštelėje 
varžėsi net 8 – ios komandos.  
Savo pasiekimus pakartojo ir už 
pirmąją vietą tinklinio varžybose 
„auksu“ buvo apdovanoti sma-
lininkiečiai,  „sidabru“ – pavi-
daujiškiai, „bronza“ - Paskynai. 
Kvadrato rungtyje pirmi buvo 
Pavidaujo pirmoji komanda, 
antri – Jurbarko JOD, treti – Pa-
vidaujo antroji komanda.

Pagrindinėje,  „Pavidaujo ga-
liūnas 2012“, rungtyje pareiškė 
norą dalyvauti 7 varžovai, kurie 

varžėsi padangos pervertimo 
(nugalėjo Pavidaujo galiūnas 
Evaldas Šlyteris), svarmens kė-
limo (nugalėjo Karolis Rokys iš 
Paskynų) ir automobilio vilkimo 
(pirmas taip pat  buvo K. Rokys) 
rungtyse. Bendroje įskaitoje 
pirmąją vietą iškovojo ir, prieš 
dvejus metus Darbo partijos 
įsteigtą, pagrindinę taurę laimėjo 
K. Rokys, minimaliai aplen-
kęs šeimininkų atstovą Evaldą 
Šlyterį.

Nukelta į 4 psl.

Rugsėjo 1-oji

Kiek pastūmėta į priekį, kiek vėliau nei dalyje šalies mokyklų 
Mokslo ir žinių šventė pasibeldė ir į mūsų mokyklos duris. Visų 
mokytojų vardu nuoširdžiai sveikinu mokyklos bendruomenę su 
mokslo metų pradžia, linkiu darbštumo, iniciatyvumo, kūrybin-
gumo kiekvieno asmeninės karjeros labui.

Šventę vedė mokyklos vyriausieji – dešimtokai. Mokyklos pava-
duotoja Nijolė Kairaitienė perskaitė Švietimo ir mokslo ministro 
G.Steponavičiaus sveikinimą respublikos mokyklų bendruome-
nėms. Lietuvos respublikos mokinių parlamento sveikinimą per-
skaitė pedagogė Irena Molčankinienė.  Džiaugiamės, kad į mūsų 
mokykloje sukomplektuotos visos klasės. Šiais mokslo metais 
mokysis 111 mokinių.

Mokyklos direktorė Janė PocieNė
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Prie pat mokyklos stadiono 
esanti didžiulė sodyba vietinių 
vadinama tiesiog „Puišyne“. 
Čia gimęs ir augęs, o šiuo 
metu Jungtinėse Amerikos 
Valstijose gyvenantis Zigmas 
Puišys savo tėviškę ir Girdžius 
mini tik gražiais žodžiais. O 
ir mes su juo pasikalbame, 
pabendraujame, tiesa, ne akis 
į akį, o internetu. Labai svarbu, 
tokių, savo kraštą mylinčių ir 
pačius gražiausius laikus čia 
praleidusių žmonių atsimini-
mai, pamokymai, patarimai. 
Tad kaip šiuo metu gyvena 
Zigmas Puišys?

- esate kilęs iš Girdžių. Kokie 
vaikystės, jaunų dienų prisimi-
nimai lydi ir šiuo metu, esant 
toli nuo Girdžių?

- Teviškėje prasideda žmogus, 
čia jis gauna viską, be ko negalė-
tų žmogumi buti: kūną, dvasią, 
kalbą, moralę, žemę ir dangų...
Taip gražiai Justinas Marcinke-
vičius jaučia savo teviškę. Geriau 
nenusakysi tos vietos, kur gimei 
augai, brendai. Ir tai atmintyje iš-
liks visam laikui. Gimtasis kam-
pelis ant Mituvos kranto tai pati 
brangiausia vieta prisiminimu 
kertelėje. Sekančioje lentynėlėje 
atsirastų mokykla. Su dėkingu-
mu ir gilia pagarba paminėsiu 
savo mokytojus: B.Stankienė, 
A.Pocienė, A.Niksa,G.Mažeika, 
I. ir A.Kasiuliai, A.Puišienė, 
ilgametė  direktorė K. Budrienė. 
Buvome pirmoji vidurinės mo-
kyklos laida - visą laiką vyriausia 
klasė. Nors namuose buvome 
spaudžiami prie darbų, teko 
šokti tautinius šokius, vaidinti 
dramos būrelyje, pakeliauti dvi-
račiais, na ir pasportuoti.

Kažkodėl verkėme gavę ates-
tatus, prisiekėme visais šven-
taisiais neužmiršti mokyklos, 
klasės draugų, mokytojų ir 
GIRDŽIŲ. Įsiteikėme net „Išti-
kimybes diplomus” ir  išlakstė-
me kas kur. Norint stoti mokytis 
toliau, privaloma buvo gauti 
Jurbarko komjaunimo komiteto 
rekomendaciją. Kadangi mėgau 
piešti - gavau rekomendaciją į 
KPI, architektūros specialybei. 
Komjaunuolių nepaklausiau 
ir įgijau autotechniko, o vėliau 
-  inžinieriaus - statybininko 

JAV gyvenantis girdžiškis Z. Puišys 
„Žmogus prasideda tėviškėje...“

specialybę.
- Ko labiausiai pasiilgstate?  
- Mokslas, darbas, sukurta 

šeima  atėmė daug laiko. Gir-
džiuose gyvenantiems tėvams 
į talką atlėkdavome šienapjūtei, 
bulviakasiui. Šv. Onos atlaidai 
buvo klasiokų, giminių, draugų 
pasimatymui skirtas savaitgalis. 
Susitikimus su savo klase orga-
nizavome nuolatos. Nugriovė 
mūsų senąją mokyklėlę - susiti-
kinėjome naujoje mokykloje. 

- Bet būdamas toli nuo gim-
tinės visgi pajuntate tam tikrą 
atotrūkį?

- Savęs vis klausiu: kada atsi-
rado didžiausias atotrūkis nuo 
tėviškės, nuo Girdžių.   Tuomet, 
kai neliko tėvų. Jei ankščiau, 
artėjant keliu  prie Mituvos tilto, 
buvo nekantraus džiaugsmo, kad 
aplankysiu gimtinę, artimuosius 
- dabar tai tik prisiminimai.

- ar palaikote ryšius su gir-
džiškiais?

 - Internetas - ryšių stebuklas 
ir būtų keista nežinoti, kas daro-
si Lietuvoje, žinomose vietose.

Susirašinėju su draugais, gi-
minaičiais, buvusiais bendra-
darbiais.

- Prieš kiek metų emigravote, 
kas paskatino tai padaryti, ar 
nebuvo sunku išvykti?

 - Savo išvykimą į Ameriką 
nesutapatinu su žodžiu „emigra-
cija“. Kad paaiškinti, turiu pakal-
bėti apie dukrą, o gal apie atsi-
tiktinumus ar likimo sutapimus 
(aš taip vadinu). Edita, baigusi 
Vytauto Didžiojo universitetą, 

nesunkiai gavo darbą Kauno 
savivaldybėje, nes be ekologijos 
specialybės ir anglų kalbos, 
susikalbėjo prancūzų, lenkų ir 
rusų kalbomis. Didelis mūsų 
(tėvų) nusivylimas buvo, kai 
išvyko į  Jakutsko universitetą 
destytojauti. Ten buvo pakviesti 
jauni dėstytojai iš Amerikos ir 
Vokietijos. LIKIMAS pakorega-
vo taip, kad ištekėjo už nenuora-
mos amerikiečio, kuris jau buvo 
dirbęs ir Vengrijoje. 2005 metais 
gavau vizą dėl važiavimo į Ame-
riką. Gerojo SUTAPIMO dėka 
perskaičiau laikraštyje skelbimą, 
kad verslininkas iš Lietuvos, 
gyvenantis Bostone nori pa-
samdyti statybininką įvairiems 
darbams. Aišku, prisigyriau, kad 
labai viską moku ir pasisvečiavęs 
pas dukrą Colorado valstijoje, 
aplankęs neapsakomo grožio 
Gran Kanjoną, Kolorado kalnus, 
atsidūriau Bostone, pasiruošęs 
nuversti kalnus statybos darbuo-
se. Negaliu nepaminėti pirmo 
įspūdžio. Verslininkas pusvel-
čiui pirko butą paskutiniame 
4 aukšte. Pasirodo stogas buvo 
prakiuręs ir pro tarpsienį, kurį 
laiką tekėjo vanduo. Sužinojau 
man negirdėtą dalyką - yra 
tokie Bostono kirminai, kurie 
suėda drėgną medieną. Taigi, 
tarpsienyje liko tik vinys, o me-
diena dingo ir visi butai pakrypo 
7-10 colių. Žadėjau išvykti, bet 
bilietas Lietuvon tik po pusme-
cio. Išgrioviau viską - sienas, 
santechniką, elektros instaliaciją 
ir kaip nekeista - suremontavau. 

Kadangi atlikti darbai buvo 
nepanašūs į standartinius buvo 
ir žiurovų.  Gavau ir kitiems 
metams 2 užsakymus.

Gerasis SUTAPIMAS, kad 
vėl važiuodamas į Ameriką 
pilnai tikrinausi sveikatą. Rim-
tas signalas dėl prostatos. Dar 
metelius atidirbau ir gydytis 
skridau Lietuvon. Diagnozė – 
vėžys. Kauno medikams labai 
rūpėjo operuoti, nes jie gauna 
iš valdžios 1000 litų vien už 
operaciją. Po eilės konsultacijų, 
pasirinkau Da Vinčio operaciją, 
kurią atlieka kompiuteriniai ro-
botai. Pasirinkti padėjo medikė 
Monika iš Amerikos, kurios 
namą ir remontavau. Tai tokie 
mano likimo  sutapimai.

- Kokias problemas matote 
Lietuvoje, kaip jos sprendžia-
mos Jūsų lankytose šalyse?

 - Kalbėti apie problemas, 
tiek Lietuvoje, tiek kitur lengva, 
bet kaip jas panaikinti štai kur 
problema.

Tik prasidėjus Nepriklau-
somybei buvau Kauno rajono 
administracijos vadovu. Pasi-
semti patirties buvau Vokieti-
joje Slezvigo Holsteino žemėje. 
Mūsų grupei buvo užduotis susi-
pažinti su valdymu mažiausioms 
žmonių grupėms. Aplankėme 8 
seniūnijų tipus. Nuo labai stam-
bių iki pačių mažiausių.

Nuošaliame kaimelyje mus 
pasitiko iš savo namo išėjęs 
visuomeninis seniūnas. Pakėlė 
Vokietijos ir Europos Sąjungos 
vėliavas, pakvietė arbatai į kam-
barį - kontorą. Kaimelis mažas, 
tai algos jis negauna, o dirba iš 
idėjos, kaimynų išrinktas. Gautą 
valstybinį finansavimą skirsto 
su bendruomene. Uždavėme 
mums aktualų klausimą: kaip 
sprendžia valkataujančių šunų 
ir kačių problemą. Sako - tai 
papildomos pajamos į mūsų 
biudžetą - baudžiame pinigine 
bauda.

Kauno rajono savivaldybei ta 
patirtis atrodė kaip pirštu į akį. 
Periminėjome Linksmakalnio 
karinę gyvenvietę, kurios kra-
tėsi Prienų rajonas, nors buvo 
jų teritorijoje. Iš gražaus pusia-
salio išsikraustė KGB širšynas, 
palikdamas administracinius 
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pastatus, butus, šnipinėjimo 
ir kitokius įrenginius, sodus, 
garažus ir kt. Sugalvojome nau-
jovę: tuščius butus skirti ne 
pagal socialiai remtinų žmonių 
eilę, o daryti žinybinius butus 
mokytojams, policininkams, 
medikams ir reikalingiems gy-
venvietei specialistams. Lėšų 
trūko, tai butams sutvarkėme 
vandenį, kanalizaciją, šildymą ir 
nedažytus paskyrėme žmonėms. 
Gyventojai buvo patenkinti, 
bet didžioji valdžia subruzdo, 
korespondentų sukeltu triukš-
mu. Įstatymai turi buti bendri 
visiems. Tik Lanzbergio dėka 
likau dirbti, nes jis buvo mūsų 
rajono deputatas. Kadangi gy-
venviete maža - teko prijung-
ti prie Garliavos ir mažosios 
bendruomenės kaip ir neliko. 
Organizuokite sporto varžybas, 
šventes, o pinigelių gausite, kas 
atliks nuo Garliavos.

Mano giliu įsitikinimu - reikia 
duoti daugiau savivaldos ben-
druomenėms. Aišku, ji turi būti 
tikra, dorais pagrindais veikianti 
organizacija. Daug šnekama apie 
mažojo verslo skatinimą. Kas 
paskaičiavo, kiek popierių reikia 
sutvarkyti, kiek nugalėti tikrin-
tojų. Kasmetinis apsilankymas 
mokesčiu inspekcijoje verslo 
žmones varo iš proto. Tad veikti 
Lietuvoje dar yra ką. 

- Ką veikiate šiuo metu? 
- Cape Codo pusiasalis, ku-

riame gyvenu, kažkiek primena 
Nidą. Daugiau kaip pusė namų 
skirti poilsiauti atvykusiems. 
Žiemos su mažu įšalu. Aplink 
Atlantas, ir daug nedidelių eže-
rų. Aišku,  pažvejoju, na ir 
visai patiko rinkti moliuskus. 
Tvarka amerikoniška - kibiras 
į savaitę. Atrodė juokingai, kas 
sukontroliuos. Leidžiama rinkti 
3 kartus savaitėje ir inspektoriai 
nepatingi užrašyti tavo regis-
tracijos numerį, kuris privalo 
būti ant kepurės. Mes Lietuvoje 
stengiamės visus nurodymus 
kažkaip apeiti, ignoruoti, o gal 
ir nurodymai neišreikalaujami. 
Čia už kiekvieną pažeidimą 
moki baudą ir jokių derybų. 

Visada laukiu rudens dėl 
grybų. Nors grybus auginu ir 
namuose (turiu apie 1000 so-
dinukų ąžuolų rąstuose), labai 
mėgstame pagrybauti tiesiog 
parkuose. Amerikonai negry-
bauja, jiems tai nesuprantama. 
Sklypas apie 1  ha. tai nutrau-
kiau visus samdomus darbus ir 

darbuojuosi tik savo malonu-
mui. Užsiauginame daržovių, 
abrikosų, aviečių, gervuogių, 
mėlynių. Kas perdaug parduodu 
tiesiog gatvėje. Čia taip įprasta: 
pastatai dekoratyvinį kioskelį, 
padedi prekes, užrašą ir dėželę 
pinigams. Per 2 metus tik vieną 
karta radau „trūkumą”. Tai da-
rau ne iš biednystės, bet tiesiog 
gaila išmesti perteklių. Pastoviai 
kaimynystėje gyvena kiškių 
šeimyna, tai su jais irgi tenka da-
lintis produkcija, o kai baigiasi, 
perkame obuolius, kuriuos jie 
ima tiesiog iš rankų. 

- Papasakokite apie savo 
visuomeninę veiklą lietuvių 
bendruomenėje.

-Lietuviu bendruomene nedi-
delė. Užsiregistravusių apie 100. 
Aišku daug yra nedalyvaujančių 
bendruomenės veikloje. Ir ta 
veikla - minėjimai, pagerbi-
mai, pagalba nelaimių atveju, 
susirašinėjimai. Pirmininku 
išrinko mane visai neseniai, tai 
dar kojų neapšilau. Valdybos 
posėdį darėme pas mus prie lie-
tuviško kugelio. Kasmet darome 
pikniką su loterija, vaišėmis ir 
ilgesniu pasisėdėjimu. Gaila, 
kad mažai dalyvauja jaunimo. 
Teko dalyvauti Bostono Lietuvių 
bendruomenės renginiuose. Ten 
jie turi 3 aukštų bendruomenės 
pastatą, susibūrimo salę, valgy-
klą, banko filialą „taupa”. Ten 
ir lietuvių mokyklėlės, skautai, 
parodėlės, susitikimai su atvy-
kusiais politikais, organizuojami 
koncertai ir kt. Pasirodo, kad 
išsaugoti lietuvybę, kalbą labai 
sudėtinga. Dukra užsispyrusi 
su savo vaikais kalbėjo 6 metus 
tik lietuviškai. Po to kapituliavo, 
nes berniukai nesuprato, kodėl 
mama išsidirbinėja ir nekalba 
su jais „žmoniškai”. Savo įspū-
džius pasakodavo tik tečiui, nes 
laužyti liežuvį lietuviškai jiems 
pasidarė sunku. Gal, kai užaugs, 
vėl išmoks. Prievarta turbūt blo-
gas talkininkas. Ypač esant čia, 
toli nuo Tėviškės. 

- ar neplanuojate grįžti gy-
venti į Girdžius?

- Klausiate, ar neplanuoju 
grįžti į Girdžius. Kai tau virs 70, 
turbūt jau nereikia blaškytis. 
Manau, kad tiltai jau sudegę. 
Dėkoju, kad prisiminėte vieną 
iš gyvenusių  gražiuosiuose 
Girdžiuose .Sėkmės Jums.

Darius JuoDaitis

Rugpjūčio 11 d. į Jokūbaičių 
kaimą rinkosi visi, kuriems 
svarbus pirmojo Kęstučio apy-
gardos vado Juozo Kaspara-
vičiaus – Visvydo atminimas. 
Minėtos šimtosios J. Kaspara-
vičiaus gimimo metinės. 

Renginyje skaityti net keli 
pranešimai apie apygardos vadą. 
Istorikas Rimantas Jokimaitis 
apžvelgė J. Kasparavičiaus lais-
vės kovų kelią. apie pirmojo 
jungtinės Kęstučio apygardos 
vado atminimo įamžinimą kal-
bėjo buvęs Jurbarko teritorinio 
gynybos štabo J. Kasparavičiaus 
kuopos vadas, atsargos karinin-
kas Stasys Kliukas. Būtent S. 
Kliuko ir dar keleto entuziastų 
dėka apygardos vado sodyboje 
pastatytas atminimo kryžius. 

Mintimis apie vadą dalinosi 
ir kiti svečiai: pulkininkas leite-
nantas Česlovas Šlegaitis bei At-
kurtos Lietuvos laisvės armijos 
pirmininkė Irena Montvydaitytė 
Giedraitienė. Tarp pranešimų 
skambėjo girdžiškės Kamilės 
Pernarauskaitės kanklėmis atlie-
kami kūriniai.

Paminėtas Kęstučio 
apygardos vado jubiliejus

Tauragės pėstininkų bataliono 
specialistai J. Kasparavičiaus 
atminimą pagerbė salvėmis, o 
po oficialaus minėjimo visus 
susirinkusius vaišino kareiviška 
koše bei arbata. 

Tądien prie Kasparavičių so-
dybos kryžiaus skambėjo dar 
daug padėkų. Vado dukterė-
čios Birutė Valiūnienė ir Vida 
Valantonienė dėkojo gausiam 
būriui minėjimo dalyvių, taip 
pat visiems Jokubaičių kaimo 
gyventojams, kurie prižiūri, 
kad į sodybą nepatektų asmenys 
turintys piktų kėslų, pakvietus į  
talką visada pagelbsti. Rajono 
vicemeras Kazimieras Šimkus 
pasidžiaugė gražiu apygardos 
vado atminimo išsaugojimu. 
Šiltų žodžių susirinkusiems 
negailėjo ir premjero patarėjas 
Virgis Valantinavičius. Seniūnas 
Darius Juodaitis ypatingai dėko-
jo krašto istorijos puoselėtojui 
girdžiškiui Vytautui Lekučiui, 
kuris prisidėjo organizuojant 
minėjimą, negailėjo minčių bei 
idėjų. 

„Girdžiai“ inf.  
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Girdžių kaimo biblioteka 
kvietė mažuosius knygos my-
lėtojus susidraugauti su kny-
ga, dalyvauti vasaros akcijoje 
,,Augu skaitydamas‘‘.

Šios akcijos simbolis - pla-
katas su knygos medžiu, kurį 
bibliotekai padovanojo bibli-
otekos skaitytoja  Gabija Ma-
saitytė. Grąžindami bibliotekai 
perskaitytas knygeles, vaikai 
gavo medžio lapo formos la-
pelį, ant kurio buvo užrašomas 
knygos autorius ir pavadinimas, 
šis lapelis papuošė knygų medį. 
Taip visą vasarą buvo auginamas 
medelis, jo dydis priklausė nuo 
perskaitytų knygų skaičiaus. 
Rudenį vyks popietė, kurios 
metu bus apdovanoti visi knygos 
mylėtojai papuošę knygos medį 
naujais lapeliais.

Šios akcijos metu per liepos 
ir rugpjūčio mėnesius buvo 
perskaityta virš 200 knygelių. 
Dėkoju visiems dalyvavusiems 
šioje akcijoje. 

Vilija stošKieNė 

Perskaičiau knygelę – 
išaugo lapelis!

suaugusiems 
Algimantas Zurba „Gal taip 

reikėjo” - Vilnius: Gimtasis žo-
dis, 2012.
Deveraux, Jude „Levandų rytas” 

- Kaunas: Jotema, 2012.
Picoult, Jodi „Neprarask vilties” 

- Vilnius: Alma littera, 2012.
Chamberlain, Diane „Pribuvė-

jos išpažintis” - Vilnius: Alma 
littera, 2012.
Fossum, Karin „Bijantis vilko” - 

Vilnius: Metodika, 2012.
Jones, Lloyd „Perduokite pa-

saulį man” - Vilnius: Metodika, 
2012.
Parmelee, Marlo Donato „Ke-

rėpla Mano gyvenimas su Is” 
-Vilnius: Alma littera, 2012.
Rice, Heidi „Seksualus nepa-

žįstamasis” - Vilnius: Svajonių 
knygos, 2012.
Vaikams
Ryals, Lexi „Veidrodėli, vei-

drodėli” - Kaunas: Obuoliukas, 
2012.
„Raudonkepuraitė” - Vilnius: 

Gudrutis, 2012.

smulkesnė informacija apie 
naujas knygas Girdžių interne-
tinėje svetainėje.

Girdžių kaimo 
bibliotekoje naujos 

knygos

atkelta iš 1 psl.

Be jau minėtų apdovanojimų 
Pavidaujo bendruomenė padė-
kos raštais ir dovanėlėmis pa-
dėkojo Ramanauskų ir Šlyterių 
šeimoms už nuolatinę pagalbą 
visuose bendruomenės rengi-
niuose, darbuose ir talkose. Už 
rūpestį ir pagalbą padėkos raštu 
ir šiltais žodžiais padėkojome 
Girdžių seniūnijai ir seniūnui 
Dariui Juodaičiui. Taip jau suta-
po, kad tą savaitgalį gimtadienius 
šventė net 4 pavidaujiškiai. Jie  
taip pat buvo pagerbti gėlėmis 
ir sveikinimo žodžiais.

14 val., dalinai suremontuo-
tus Bendruomenės namus ir 
Pavidaujo žmones bei  svečius, 
pašventino ir bendruomenei 
įteikė atminimo dovanėlę Gir-
džių klebonas Saulius Pavalkis. 
Įkurtuvių proga Pavidaujo kai-
mo bendruomenę pasveikino 
savivaldybės administracijos 
direktorius Petras Vainauskas ir 
įteikė vertingą atminimo dova-
nėlę. Šiltus sveikinimo žodžius 
ir nuostabią vazą atvežė gausi 
kaimyninės Paskynų kaimo ben-
druomenės delegacija. Buvusių 
Pavidaujo gyventojų vardu ben-
druomenę pasveikino ir sieninį 
laikrodį padovanojo Antanas 
Vasiljevas. Šventėje dalyvavo 
per šimtą žmonių. Bendruo-
menę sveikino Darbo partijos 
pirminikas Romansas Dragūna-
vičius, kandidatas į seimo narius 
Robertas Išganaitis, svečiai iš 
Paskynų, Raudonės, Girdžių, 
Tauragės... Pasidžiaugėme, kad 
per dvejus metus parašėme tris 
projektus ir, be jau įvykdytų 
bendruomenės namų remonto 
ir krepšinio – tinklinio aikštelės 
statybų, šiuo metu už Europos 
Sąjungos ir Lietuvos Respubli-
kos lėšas įsigysime kompiuterį 
su daugiafunkciu spausdintuvu, 
fotoaparatą ir video kamerą, 
projektorių su ekranu, knygų 
lentynas bibliotekai, spintą do-
kumentams, 8 konferencinius 
stalus, 70 kėdžių, tvoros tinklą 
sporto aikštelei aptverti ir vaikų 
žaidimo aikštelės įrangą.

Apie 19 val. vakaro šventės 
vedimą perėmė Rūtenis iš Klai-
pėdos. Dvyliktą valandą vietoje 
fejerverkų į dangų kilo šventės 
dalyvių „DĖKUI“ ir „VALIO“ 
organizatoriams.

Noriu padėkoti visiems pa-

Pavidaujiškiai puoselėja tradicijas

vidaujiškiams, prisidėjusiems 
prie šventės organizavimo ir 
suteikusiems finansinę paramą. 
Už puikų sportinių varžybų 
organizavimą ir vedimą esame 
dėkingi Linui Klijūnui, Gintarui 
Kaspučiui ir Edvinui Šlyteriui. 
Dėkojame visiems sportinin-
kams, šventės dalyviams ir sve-
čiams už puikiai praleistą laiką, 
bendruomeniškumo stiprinimą 

ir tikimės, kad sekančiais metais 
šventė bus dar šaunesnė. Taigi, 
iki kitų metų Galiūnai, o ben-
druomenė spalio 20 d. švęs taip 
pat tradicinne tapusią „Bulvės 
šventę“.

                      Pavidaujo kaimo 
bendruomenės pirmininkas 

arūnas ČePuLis 
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Birželio 18- 29 dienomis 
mūsų mokykloje vyko Kris-
tianstado Švedų-lietuvių ben-
druomenės padovanota sto-
vykla „Aitvaras“, ne pirmus 
metus skirta kalbėti apie eko-
logiją, gamtosaugą ir sveiką 
gyvenimo būdą. Šiais metais 
pabuvoti šioje stovykloje teko 
galimybė 20 mokinių. Kas 
už gerą mokymąsi, kas už 
aktyvumą, lankomumą, mo-
kyklos vardo garsinimą ar 
pažangumą, bet visi vienaip ar 
kitaip nusipelnę. Vadovaujami 
mokytojos I. Molčankinienės, 
K. Bizinaitės, Z. Bilotienės 
J. Pocienės, I. Gendrolienės 
bei mokytojo L. Klijūno, nei 
nepajutome, kaip praėjo visos 
šios dienos!

Viską pradėjome pirmąją die-
ną. Daugiau ar mažiau pamiršę 
mokyklą ir vieni kitus, susėdę 
ratu, žaidimo forma pasipasa-
kojome kas ką mėgstame, ko 
nemėgstame, o vėliau burtų 
keliu išsitraukėme po „slaptą 
draugą“, kuriam visos stovyklos 
metu slaptai rodėme dėmesį, 
dovanojom dovanėles... Žinant 
kas ką mėgsta ir ko ne, daug 
lengviau palepinti ar iškrėsti 
kokią išdaigą...

Dienos pabaigoje „senbuviai“ 
pakrikštijo naujokus „aitva-
riūkščiais“ nukirpdami plau-
kų sruogą, paimdami piršto 
antspaudą ir apliedami van-
deniu. Po to dienas leidome 
vis smagiau... Orientacinėmis 
varžybomis Girdžių miestely, ar 
plaukiodami traktoriaus padan-
gomis upe ir įveikdami sunkias 
kliūtis šiek tiek toliau nuo gy-
venvietės „Išgyvenk gamtoje2“ 
užsiėmime, besirūpindami 
Girdžių kapinaičių užmirštais 
kapais, raudami nuo jų žoles, 
purendami žemę ar rinkdami 
nudžiuvusius gėlių žiedus.. 

Kaip ir visada - didžiau-
sią įspūdį palieka išvykos. Šį 
kartą, nors ir visą dieną lijo, 
visiems įsiminė kelionė į Kin-
tus su nakvyne ir plaukiojimu 
laivu antrąją viešnagės dieną. 
Pakeliui užsukome į Platelius, 
Šaltojo karo muziejų, prie ku-
rio susitikome savo globėjus 
švedus... Taip pat aplankėme 
Platelių dvare įsikūrusį Užga-
vėnių kaukių muziejų, matėme 

dvaro istorijos, senovės, etno-
grafijos ekspozijas, svečiavomės 
Platelių meno mokykloje, kur 
buvome be galo šiltai priimti ir 
išsivežėme tik šiltus įspūdžius. 
Šiais metais aplankėme ir Tra-
kus, Kernavę, Kernavėje visai 
naujai įsikūrusį Archeologinį 
muziejų.

Vieni pirmą kartą, kiti ne, 
bet aplankėme prie Smalininkų 
įsikūrusį Irenos ir Ovidijaus 
Janavičių žirgyną. Tas jausmas, 
kai bijai nukristi, o žirgas tai 
jaučia ir taipogi bijo, kai tu jį 
glostai, šukuoji, balnoji – visa 
tai taip ramina! Bene kiekvienas 
tyliai sau arba garsiai pasakė 
„reikės šnekint tėvus ir atva-
žiuoti čia dar kartą“. Užsukome į 
Smalininkų vandens matavimo 
stotį, Jurbarko vandens valymo 
įrengimų stotį ir Vinco Grybo 
muziejų...

Žinoma, užsiiminėjome ir 
menine veikla. Naudodami 
„Papje Masche“ techniką darė-
me dėžutes - obuolius, epoksi-
dine derva kūrėme papuošalus, 
tapėme aliejiniais dažais, o savo 
tapytais paveikslais galėsim gė-
rėtis visus ateinančius mokslo 
metus. 

Paskutinę dieną išrinkome 
šauniausią aitvariūkštį. Kadangi 
tiek pat balsų surinko Simona 
Bakšytė ir Rytis Andriulaitis, 
jie abu tapo šauniausiais sto-
vyklautojais. Taip pat buvo 
apdovanoti visų kitų rungčių 
laimėtojai, valgytas tortas, žaisti 
įvairiausi žaidimai ir rašytas 
laiškas stovyklai.

Visų stovyklautojų vardu 
tariu nuoširdų AČIŪ Švedijos 
Kristianstado miesto švedų- lie-
tuvių bendruomenei už 11 die-
nų ir vieną naktį „Aitvaro“ sto-
vykloje. Taip pat, žinoma, ačiū 
ir visiems vadovams, kuriems 
kiekvieną dieną atsibosdavome 
mokykloje, bet stovyklos metu 
iš jų veidų niekad nedingdavo 
šypsena, o ir gerų žodžių ne-
gailėdavo. 

irma Gendrikaitė

Stovykla „Aitvaras”

Šauniausias „aitvariūkštis” - Rytis Andriulaitis.

 „Papje Masche“ technika darė dėžutes - obuolius.

Vienos iš rungčių laimėtoja - Irma Gendrikaitė.
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Po ilgos pertraukos Girdžių 
ir aplinkinių kaimų gyventojai 
vėl susirinko į senąją lanką. Pir-
masis renginys po ilgai truku-
sių statybos darbų – tradicinė 
Joninių šventė.

Joninės Girdžiuose

Šiemet Jonines Girdžiuose or-
ganizuoti kultūros darbuotojams 
bei seniūnijai pagelbėjo Girdžių 
šeimų centras, vadovaujamas 
Kęstučio Mockaičio. Būtent ji 
dėka buvo pakviesta koncer-

tuoti atlikėja Tikroji išdykėlė. 
Tradiciškai vyko gausybė sma-
gių rungčių, kurioms vadovavo 
Algimantas Vizbara bei Loreta 
Zdanavičienė. Seniūnas Da-
rius Juodaitis pasveikino visu 

šventėje dalyvavusius Jonus bei 
Janinas. 

Šventė neprailgo, juolab, kad 
lepino oras, o ir žmonių prisi-
rinko didžiulis būrys. 

„Girdžiai“ inf. 
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 Atlaidai į Girdžių Šv. Marijos Magdalietės bažnyčią sukviečia di-
delį būrį esamų ir buvusių girdžiškių, aplinkinių kaimų gyventojų, 
garbingų svečių.

Oninių tradicija 
Girdžiuose - karpio 
gaudymo rungtis 
"Pagauk mane". 
Noriničių dalyvauti 
netrūko. Prizai - 
gyvi karpiai.

Renginio laiką pakoregavęs lietus nesutrukdė šokėjams.

Renginio vedėjas Algimantas Vizbara sveikina lipimo į stulpą 
rungties nugalėtoją.Vakaro „vinis” atlikėjos Mama rok’nrool koncertas. Žymiai atlikė-

jai „talkino” vietinė šokėja Austėja.

Pristatyti savo augintinius iš skirsnemunės atvyko žirgininkai. 
Šventės metu buvo galima pajodinėti žirgu bei poniu.

Pirmają šventės dieną žiūrovus į lanką kvietė šokių grupė VIVA. 
Kolektyvas iš Šakių atliko Lauros Saunorienės pastatytą šokio 
spektaklį "Šoku, šoku pasaką" lietuvių liaudies pasakų motyvais.

Oninės Girdžiuose
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Numerį parengė: Liudmila Norkaitienė, Darius Juodaitis, Saulius Pavalkis, Vytautas Lekutis, Algimantas Vizbara, Vilija Stoškienė, Arūnas 
Čepulis. Maketavo Milda Grigaitė, laikraščio pavadinimo dizainas - Vitalijaus Greičiaus.

Š. m. birželio 16-17 d. Girdžių 
seniūnijos jaunimas dalyvavo 
stovykloje „Išgyvenk gamto-
je“. Stovyklos vietą, kuri buvo 
žinoma tik organizatoriams, 
dalyviams teko susirasti patiems 
iš paliktų pakelėje užuominų. 
Dalyviai visą laiką turėjo atidžiai 
stebėti pakelės ženklus, ieškoti 
lapelių su tolesniais nurodymais. 
O vieta numatyta ne tokia jau 
ir pažįstama. Kelias prasidėjo 
Girdžiuose, pradinėje susitikimo 
vietoje – estradoje, ir vingiavo 
per visą kaimą. Ženklai rodė 
vietą esant vakarų pusėn, tad 
dalyviai drąsiai ėjo ten. O pati 
stovyklos vieta numatyta dar pa-
ėjus gerą kelio galą nuo Miliušių 
kaimo, gražioje pievutėje prie 
pat Mituvos. Dalyviai atkarpą 
netruko įveikti ir nusimetę ne-
šulius nuo pečių susėdo pailsėti. 
Čia jų laukė paskirstymas į ko-
mandas, komandų pavadinimų 
sugalvojimas ir pirmoji užduotis 
– įsirengti sau miegojimo vietą 
nakčiai. Komandos darbavosi 
darniai ir netrukus kiekviena 
sau turėjo po pastogę. Poilsiui 
laiko nebuvo, nes jau laukė kitos 
užduotys. Kiekviena komanda 
išsitraukė, ką turės daryti toliau. 
Vieniems teko surasti malkų 
laužui ir jį visą vakarą kurstyti, 
kiti turėjo sužvejoti žuvies vaka-
rienei, na o trečiajai teko pamai-
tinti visus stovyklos dalyvius ir 
vadovus – jie virė žuvienę. Pa-
sisotinę ir atgavę jėgas ligi nak-
ties žaidėme įvairius žaidimus. 
Turbūt patys populiariausi buvo 
laiko patikrinti ir visų žinomi 
„Bulvė“ ir „Sugedęs telefonas“. 
Prie laužo vyko pašnekesiai, 
pasakojimai, žarijose kvepėjo 
kepamos bulvės.

Jaunimas dalyvavo stovykloje

Rytas nebuvo toks džiuginan-
tis, nes lijo vasariškas lietus. Kai 
kurie dalyviai pabūgę tokio oro, 
stovyklavietę paliko anksčiau. 
Na o tie kas liko, skubėjo ieškoti 
pusryčių pagal jiems pateiktas 
užuominas. Veiksmas vyko grei-
tai, nes pilvas grojo maršą, tad 
teko pasiskubinti. Pasisotinus 
visų laukė kliūčių ruožas. Ko-
mandos be didesnio vargo įveikė 
visas joms iš anksto paruoštas 
kliūtis. O jų buvo ne viena  - 
šokimas per pargriuvusį medį, 
virvių raizgalynė, kurią taip pat 
reikėta peršokti, ėjimas iškelta 
virš žemės virve, perėjimas per 
rąstą, nusileidimas virve šlaitu į 
vandenį, upės perbridimas, plau-

kimas padangomis prieš srovę 
iki kitos kliūties keliasdešimt 
metrų, šliaužimas ant pilvo, per-
sikėlimas atgal į kitą upės krantą, 
šokavimas su maišais iki finišo 
tiesiosios. Pirmoji komanda šiek 
tiek užtruko įveikdami visą trasą, 
antroji – turėjo laiko apgalvoti, 
tad finišo liniją kirto keliomis 
minutėmis greičiau. Kad ir kaip 
bebūtų, nugalėjo draugystė. Su 
geromis emocijomis ir pasikrovę 
gamtos energijos tvarkėmės sto-
vyklavietę. Stovykla pasibaigė, 
įspūdžiai dar neišblėso iki šiol, o 
visos akimirkos užfiksuotos liks 
nuotraukose.

Neformalios jaunimo grupės 
„Veikiam“ inf.

Liepos viduryje paaiškėjo, 
kad patenkinti visų 3 mūsų 
seniūnijos nevyriausybinių 
organizacijų pateikti projek-
tai. Bendra projektų suma 
– beveik 70 tūkst. litų. 

Lėšos skiriamos iš kaimo 
plėtros ir verslo skatinimo 
programos ,,Parama kaimo 
bendruomenėms ir vietos 
veiklos grupėms“.  

Girdžių bendruomenės 
centro projektui „Girdžių 
bendruomenės centro ma-
terialinės bazės stiprinimas“ 
skirta 23516,00 Lt parama.

Pavidaujo kaimo bendruo-
menės projektui „Pavidaujo 
kaimo bendruomenės vie-
šųjų erdvių sutvarkymas ir 
materialinės techninės bazės 
stiprinimas“ skirta 21688,56 
Lt paramos.

Girdžių šeimų centro pro-
jektui „Girdžių Šeimų centro 
materialinės bazės stiprini-
mas ir vaikų žaidimų aikštelės 
įrengimas“ skirta 24491,00 Lt 
parama.

Girdžių bendruomenės 
centras iš šios programos lėšų 
gauna jau antrą kartą. Na, o 
naujai įsisteigusios bendruo-
meninės organizacijos taip 
pat nesnaudžia. Aišku viena, 
nebūtų organizacijų – nebūtų 
ir pinigų. 

Darius JuoDaitis

Šaunuolės mūsų 
bendruomenės!

ATSIPRAŠOME UŽ KLAI-
DAS. TEKSTAI NEREDA-
GUOTI IR NETAISYTI. 


