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„Merkio kraštas” platinamas Varėnos rajone, Druskininkuose, Alytuje ir Lazdijuose

Kaina 0,60 EUR

Individualių namų kvartalas, Netikslūs
adresai
virtęs... autostrada
KONKURSAS

Alytaus regiono plėtros taryba, siekdama įmažinti
Vinco Krėvės-Mickevičiaus (1882–1954) atmintį Dzūkijos
krašte, įsteigė jo vardo literatūrinę premiją ir kviečia dalyvauti konkurse šiai premijai gauti leidyklas, menininkų
organizacijas, bibliotekas ir pačius autorius. Premija bus
skiriama už naują, per praėjusius dvejus kalendorinius
metus išleistą, meniškai vertingą literatūros (prozos ar
dramos) kūrinį, atspindintį Vinco Krėvės-Mickevičiaus kūrybos dvasią, skiepijantį meilę gamtai ir V. Krėvės-Mickevičiaus gimtinės aplinkai, atskleidžiantį etninius motyvus,
žmogaus ir gamtos dvasinį ryšį, lietuviškąsias tradicijas ir
istorinę tautos atmintį. Iki birželio 30 d. galima siūlyti kūrinius premijai gauti, užpildant paraiškos formą, pateikiant
kūrinio autoriaus gyvenimo aprašymą, rekomendaciją ir
siūlomų premijuoti kūrinių 9 knygos egzempliorius arba
elektroninę knygos versiją. Premijos dydis – 5000 Eur;
jos skyrimo nuostatai – Skelbiamas konkursas Dainavos
krašto V. Krėvės-Mickevičiaus literatūrinei premijai gauti
– Varėna (varena.lt); kontaktinis asmuo – Alytaus regiono
plėtros tarybos vyr. specialistė Girmantė Katinaitė-Stočkuvienė, tel. 8 616 98 824, el. p. info@alytausregionas.lt .

Varėnos Pušyno, Dainavos ir Gedimino gatvių gyventojai jau nebegali apsikęsti
pro šalį lakstančių automobilių, kurie visiškai nepaiso greitį ribojančių ženklų,
o prieš kurį laiką automobilis esą net įvažiavo į vieno gyventojo kiemą su visais
vartais; tad tas pats nukentėjęs varėniškis ir paprašė „Merkio krašto“ išsiaiškinti
– kaip pažaboti tokius kelių erelius?..

HUMORAS

Liepos 2 d. (šeštadienį) 16 val. Marcinkonių bendruomenės kultūros namuose (senieji kultūros namai) vyks
respublikinė humoro grupių šventė „Ėglis – 2022“. Dalyvaus: humoro grupė „Spanguolė“ iš Marcinkonių (vadovės Rimutė Avižinienė ir Eglė Miškinytė), humoro grupė
„Sprandžina“ iš Šeduvos (vadovė Izolina Staniulienė),
humoro grupė „MTV“ iš Matuizų (vadovė Irena Čeplikienė), humoristas Vaclovas Vičius iš Vilniaus. Renginį ves
šmaikštusis Juozapas (Jonas Bajoriūnas). Organizatorius
– Marcinkonių kultūros centras; partnerė – Marcinkonių
kaimo bendruomenė.

PATALPOS

Rajono taryba sprendimu patenkino Naujųjų Valkininkų
kaimo bendruomenės prašymą, kad ji atsisako dalies
pastato, t. y. garažo, patalpų Pušelės g. 12, kurios pernai
buvo perduotos bendruomenei pagal panaudos sutartį.
Garažo atsisakymo priežastys, kurias nurodė bendruomenės pirmininkas V. Česnys, - „pastato stogas kiauras,
langų nėra, durys supuvę“, o langams ir durims pakeisti
bei stogui remontuoti „bendruomenė tokių lėšų neturi“.

PRATYBOS

Praėjusį trečiadienį mūsų šalyje buvo vykdomos valstybinio lygio civilinės saugos funkcinės pratybos „Civilinės
saugos sistemos subjektų veiksmai įvykus branduolinei
avarijai Baltarusijos Respublikos teritorijoje esančioje
atominėje elektrinėje“, kuriose dalyvavo ir Varėnos
rajono savivaldybė. Rajono savivaldybės ekstremalių
situacijų operacijų centras aktyvavo savo veiklą ir aptarė
vidaus reikalų ministro – valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos valstybės operacijų vadovo š. m. birželio 22
d. sprendimo dėl apsaugomųjų veiksmų organizavimo
įvykus avarijai vykdymą. Rajono savivaldybės gyventojų
evakavimo ir priėmimo komisijai buvo pavesta Senosios
Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinėje mokykloje įrengti
tarpinį evakavimo punktą ir organizuoti gyventojų priėmimą bei registravimą. Komisija, kaip teigiama, „dirbo
operatyviai ir sklandžiai, atvežti gyventojai buvo priimti,
užregistruoti, pamaitinti ir vėliau išlydėti į kitą evakuacijos
punktą.“

PANAUDA

Rajono taryba sprendimu patenkino Tolkūnų kaimo
bendruomenės prašymą nutraukti su savivaldybe prieš
5-erius metus sudarytą panaudos sutartį ir sudaryti naują,
pagal kurią bendruomenė galėtų 10 metų naudoti savo
veiklai savivaldybei priklausančią 167 kv. m ploto mokyklą
Mokyklos g.8.

DAUGIAFUNKCIS

Rajono taryba nusprendė į viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą įrašyti Kabelių (Marcinkonių sen.)
universalų daugiafunkcį centrą, t. y. pastatą (jo bendras
plotas - 1128 kv. m, sienos – plytų, statybos metai – 1976,
pradinė kaina – 283 343 eurai). Tuo pačiu iš šio sąrašo
buvo išbraukti aukcione jau parduoti: trąšų sandėlis Kirklionyse (Varėnos sen.), daržinė Čebatoriuose (Matuizų
sen.) ir ferma Barčiuose (Vydenių sen.)

LUKAŠENKA

Putinas jau gąsdina Lukašenką, betgi „matuška“ ta pati.

GĖRYBĖS

Vakar Varėnoje grybų supirkėjai už kg mokėjo: voveraičių – 10 Eur, žemuogių – 8 Eur.

Autorės nuotr.

Varėnos Gedimino ir Pušyno gatvių sankryža

Tęsinys 7 psl.

Gyvenimo
istorija,
persmelkta
kančios
ir tarnystės
Sekmadienį, birželio 26 d., Varėnos Šv.
arkangelo Mykolo bažnyčioje buvo paminėtos monsinjoro Kazimiero Vasiliausko
100-osios gimimo metinės...
Tęsinys 5 psl.

Ant bibliotekos sienos
atgijo Čiurlionis

Keliaujantys pagrindine Varėnos Vytauto gatve jau atkreipė dėmesį, kad
prieš keletą savaičių buvusią paprastą ir niekuo neišsiskiriančią viešosios
miesto bibliotekos sieną puošia gatvės menas – mūsų kraštiečio Mikalojaus
Konstantino Čiurlionio paveikslo „Karalių pasaka“ motyvais nutapytas milTęsinys 4 psl.
žiniškas piešinys…

Grūdos slėnyje įdarbintos...
karvės
Šią vasarą Dzūkijos nacionalinio parko lankytojai ir baidarininkai galės
išvysti neįprastą vaizdą – Grūdos paupyje besiganančias karves; tai gamtosauginė iniciatyva, kurios tikslas – natūraliausiu būdu atgaivinti pievų
biologinę įvairovę...
Tęsinys 8 psl.

Varėnos
krašte:
daugiausia
aptinkama
Perlojoje
Beveik 3 tūkstančiai –
tiek šiuo metu Varėnoje
ir miesto apylinkėse yra
asmenų, kurių deklaruotos gyvenamosios vietos
adresas yra netikslus; dėl
šio netikslumo šie asmenys gali negauti laiškų ar
paštu siunčiamų svarbių
dokumentų, taip pat rizikuoja nesulaukti „Sodros“ išmokų, be to, kyla
grėsmė laiku nesulaukti
medikų ar ugniagesių
pagalbos, jei vykdami
į nelaimės vietą dėl netikslaus adreso jie sugaiš
brangų laiką...
Tęsinys 3 psl.

Juodoji
kronika
Mūsų rajono keliuose
policija sulaikė girtus,
taip pat patekusius į avariją ir net ginklu grasinančius bei šaudančius
vairuotojus...

Birželio 22 d. apie 14 val.
40 min. Varėnos r. kelio Valkininkai- Matuizos-Varėna
26 km patikrinimui sustabdžius motorolerį „Honda“ be
valstybinio numerio, paaiškėjo, kad jį vairavo neblaivus (2.60 prom. alkoholio)
53-ejų metų vyras. Įvykis
tiriamas.
Birželio 23 d. apie 23 val.
kelyje Merkinė-Leipalingis
patikrinimui sustabdytas
automobilis „VW PASSAT“,
kurį vairavo neblaivus (1.73
prom.) ir neįgijęs teisės vairuoti transporto priemones
21-erių metų vyras.
Tęsinys 2 psl.
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GYVIEJI ARCHYVAI
Pradžia 1 psl.

Gyvenimo istorija, persmelkta kančios ir tarnystės

Iškilmingas minėjimas prasidėjo 11 val. šv. Mišiomis,
kurias aukojo Varėnos dekanas, Varėnos Šv. arkangelo
Mykolo parapijos klebonas
kun. Ernestas Maslianikas.
Pamokslo metu klebonas citavo monsinjoro K. Vasiliausko,
šioje bažnyčioje tarnavusio
nuo 1968 iki 1975 metų, mintis: „Būti visuomet pajėgiais
kurti Dievo karalystę - tai
pati kilniausia pareiga nepriklausomos Tėvynės vaikų”
(tai monsinjoro palinkėjimas
Varėnos bibliotekos skaitytojams 1998 m.). Klebonas E.
Maslianikas klausė: „O kaip tą
kilniausią pareigą vykdome?
Ir apskritai ar vykdome?“
Kita monsinjoro mintis: „Visą
gyvenimą tvirtai tikėjau, kad
pagrindinė tikėjimo užduotis –
padėti žmogui būti laimingam.
Žmogus gyvenime turi du tikslus – keisti save ir pasaulį“.
Klebonas pabrėžė, kad abu
šie tikslai nėra įgyvendinami,
nuolat atsikalbinėjant ir atidėliojant. Abu jie pasiekiami,
atsisakius tinginystės, per
ryžtingumą bei veiklumą, o
kiekvieno sąmoningo krikščionio gyvenime – per gilinimąsi į Jėzaus Evangeliją ir Jos
skelbimą pasauliui. Šv. Mišių
metu grojo ir giedojo Vilniaus
Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo
(dominikonų) bažnyčios ansamblis.

Jie kuria Merkinę
Gimė 1975 rugsėjo 30 d.
Jurgiškių kaime, Matuizų
seniūnijoje. Baigusi 10 klasių
Varėnos „Ąžuolo“ mokykloje,
toliau mokėsi Alytaus tekstilės
mokykloje, kurioje baigė ir
vidurinę. Kurį laiką gyveno
Varėnos mieste, o 2001 metais su sūnumi Einoru įsikūrė
Gudakiemio kaime. Renatos
žodžiais: „Atėjus gyventi į
kaimą, ilgą laiką negalėjau

Dalis minėjimo dalyvių prie ką tik pasodinto ąžuoliuko monsinjorui Kazimierui Vasiliauskui atminti

Po šv. Mišių bažnyčioje
prasidėjo renginio „Arčiau
žmogaus“ kultūrinė dalis.
Savo pasirodymu parapijiečius džiugino Kaniavos kultūros centro Panočių folkloro
ansamblis „Dziemedzis“, Dubičių kultūros centro folkloro
ansamblis „Lakštucis“.
Mintimis ir įžvalgomis dalinosi knygos „Gyvenimas,
koks jis buvo“ (monsinjoro

Kazimiero Vasiliausko biografija) autorė Ramunė Sakalauskaitė. Ji džiaugėsi, kad
gali aplankyti vietas, kur gyveno ir darbavosi monsinjoras,
pakalbinti žmones, kuriuos
dvasininkas sutuokė, pakrikštijo. Ramunė pasidžiaugė,
kad smagu matyti Varėnos
bažnyčią, pilną žmonių, klausytis giesmių, kurias mėgo
Kazimieras Vasiliauskas. Šil-

tais prisiminimais dalinosi ir
literatūros kritikas Valentinas
Sventickas.
Iškilaus dvasininko atminimui šventoriuje buvo pasodintas maždaug 5 metrų aukščio
ąžuolas. Jį palaistė klebonas
Ernestas Maslianikas, Seimo
narys Juozas Baublys ir Varėnos r. meras Algis Kašėta.
Meras prie pasodinto ąžuolo
pasidalino asmeniniais pri-

siminimais bei įžvalgomis:
„Šiandien pasodinome ąžuolą,
kuris, stiebdamasis į dangų,
mums visiems primins nepaprasto jautrumo asmenybės
– monsinjoro Kazimiero Vasiliausko – tarnystę Varėnoje, jo
nepamatuojamą meilę žmogui
ir gamtai“.
Knygos apie monsinjorą ir
kalbėjusiųjų žodžiai parapijiečiams priminė, kad „ger-

biamo Kazimiero Vasiliausko
gyvenimo istorija persmelkta
kančios ir tarnystės – Dievui,
Tėvynei, žmonėms. Iki paskutinio atodūsio jis liko patriotas, ne vien žodžiais mylėjęs
Lietuvą, tačiau šventai tikėjęs
žmogaus gėriu ir grožiu. Jis
gyveno visiems mums, jis ir
lieka drauge su mumis.“
MŪSŲ INF.

Renata Baublienė - Plutulevičiūtė
su tuo susitaikyti. Mieste
gyventi lengviau, nieko nereikia daryti, o kaime viskuo
reikia pasirūpinti pačiai. Jei
dar kartą reiktų rinktis, gerai
pagalvočiau, ar miestą rinktis,
ar kaimą, bet dažnai mums tik
atrodo, kad galim pasirinkti.
Gyvendama Gudakiemyje
sukūriau kitą šeimą, turiu
nuostabų vyrą ir bendrą sūnų.
Bet vaikai užauga, jaunė-

lis pradėjo lankyti Merkinės
gimnaziją, o aš namuose likau
viena. 2019 metais pradėjau
dirbti sūnaus Einoro įkurtoje
ledainėje „Merkinės rotušės
ledainė“. Čia dirbdama ir
smalsiai stebėdama miestelį
supratau, kad Merkinėje trūksta maitinimo įstaigų. Tada
vienintelė vieta Merkinėje,
kur buvo galima pavalgyti, buvo „Šilo kopa“. 2020

Renata Baublienė savo kebabinėje

Gal mieliausi klientai – vaikai

m. vasario 16 d. atidarėme
greito maisto užkandinę. Sūnus Einoras, kad nesėdėčiau
namuose, sukūrė man darbo
vietą. Darbui atiduodu visą
save, stengiuosi visada būti
linksma, šypsotis. Visada
laukiu norinčių pavalgyti ir
sutinku juos kaip namuose.
Nuolatiniai kebabinės klientai
– Merkinės gimnazistai, bet ne
tik moksleiviai. Yra ir suaugusių, kurie dažnai nusiperka sau

pietus. Kariškiai, policininkai,
vasarą – turistai. Laisvu laiku, kai klientų būna mažiau,
sprendžiu kryžiažodžius.
Grįžtu iš Merkinės, o namuose veją pjauti reikia, gėles
ravėti, padažus rytdienos darbui kebabinėje daryti. Tuo ir
skiriasi gyvenimas kaime nuo
gyvenimo bute. Labai myliu
gyvūnus. O ir namo kartais,
retai, bet tenka grįžti, nieko
neuždirbus. Kieme – vokiečių

Šį puslapį remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

aviganis, namuose – jorkšyrų
terjeras, du akvariumai ir
papūga. Papūga nekalba, tik
sava kalba kažką čiulba, mane
linksmina. Gyvenimą reikia
mylėti, nepamirškim šito“,
– sako Renata, kiekvieną kebabinės lankytoją pasitinkanti
ir išlydinti su šypsena.
Algimantas
ČERNIAUSKAS
Brolių Černiauskų nuotr.

