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Ro za li mas kūrėsi prie baž ny čios.

„Pak ruo jo kraš tui“ pa kruo
jiš kis vai ruo to jas pa sa ko jo apie 
snie gu ap lip dy tus ke lio ženk lus, 
kelk raš čių stul pe lius. Skai ty to jo 
nuo mo ne, pa si rū pin ti juos grei
tai nu va ly ti svar bu bent jau jud
rio se san kry žo se – to kio se, kaip 
Kuo siš kių kai me, kur su si ker ta du 
kraš to ke liai.

„Ak jau ta šio se zo no žie ma – 
grįž ta su pū go mis ke lin tą kar tą, 
ir vis ke li nin kai jai iš pa skos ne
spė ja!“ – ap mau džiai ko men ta vo 
si tua ci ją Kuo siš kių žie di nė je san
kry žo je pa kruo jiš kis.

Vy rą pa pik ti no, kad dvie jų 
jud riau sių ra jo no ke lių san kry
žo je da lis ženk lų te be bu vo už
neš ti snie gu, kai po pū gos jau 
bu vo praė ju si vi sa pa ra. Snie gas 
bu vo ap lip dęs ir da lį kelk raš čius 
žy min čių stul pe lių. Vai ruo to jo 
nuo mo ne, tai ke lia grės mę eis mo 

sau gu mui: net vie ti niams žmo
nėms, ži nan tiems apy lin kės ke lius 
ir juo se be sio rien tuo jan tiems, su
te mus iš lie ka pa vo jus „neiš si tek ti“ 
ant ke lio. O ką da ry ti vai ruo to
jams iš ki tų vie to vių, kai orien ty
rus sle pia snie gas?

Pak ruo jo ke lių tar ny bos vir ši
nin kas Vy tau tas Bro bai tis ne gin
či jo – ke li nin kams pri va lu rū pin tis 
ženk lais, juos va ly ti.

„Šio mis snie gin go mis die no mis 
dar buo to jai va lo ne tik ke lius, bet 
ir ženk lus. Dėl ke lių prie žiū ros nu
si skun di mų ne tu rė jo me – vi si jie 
iš va žiuo ja mi, nu va ly ti ir pa bars
ty ti. Ženk lai taip pat va lo mi nuo 
snie go, bet dar buo to jai ne vi sur 
su spė ja grei tai tą pa da ry ti“, – sa kė 
V. Bro bai tis.

„Pak ruo jo kraš to“ inf.

Au to rės nuo tr.
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Kelininkainespėjopaskuigrįžusiąžiemą?

PRaė jus pa rai po pir mo sios šių me tų pū gos, da lį ženk lų Kuo siš kių 
san kry žo je te be den gė snie gas.

Ro za li mo gy ven to jai ir sve čiai 
2017-uo sius, ju bi lie ji nius mies te lio 
me tus, pa si ti ko Lais vės aikš tė je, 
ku rio je su reng tas ug nies šou. 
Nuo tai kin gas fa ky rų pa si ro dy mas ir 
fe jer ver kai ta po įžan ga į Ro za li mo 
pa mi nė ji mo 250-osioms me ti nėms 
nu ma ty tą ren gi nių cik lą.

Ja ni na ŠA PAR NIE NĖ
janina@skrastas.lt

Ug nies šou idė ja ki lo bend ruo me nės pir mi
nin kei Vir gi ni jai Kaz laus kie nei.

„Ug nis man aso ci juo ja si su ki li mu į vir šų, 
švie sa. Idė ja taip pa si tik ti Nau juo sius pa si tei
si no: aikš tė bu vo pil na žmo nių – apie pen kis 
šim tus, nors va ka rais Ro za li mo gat vės tuš čios 
ir ty lios“, – sa kė V. Kaz laus kie nė.

Ju bi lie jui skir ti ren gi niai vyks kiek vie ną mė
ne sį, pro gra mas ren gia Ro za li mo sa vi veik los 
ko lek ty vai.

Pir mą kar tą Ro za li mas pa mi nė tas 1767 me
tais Klo vai nių baž ny čios met ri kų kny go je. Tų 
me tų ko vo ir spa lio mė ne siais da tuo ja mais do
ku men tais baž ny čios fun da to riai dva ri nin kai 
Dra bi šiai įsi pa rei go jo pa rink ti skly pą ku ni go 
na mui, pa sta ty ti klė tį ir tvar tą.

Nukelta į 3 psl.

Ja ni nos ŠA PAR NIE NĖS nuo tr.

kur pa snigs. Oro tem pe ra
tū ra nak tį daug kur kris iki 
20–25 laips nių šal čio, die ną 
13–18, va ka ri niuo se ra jo nuo
se 8–10, prie jū ros 3–5  laips
niai šal čio.
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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.


