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Jau daugelį metų Salantuose gyvuoja graži tradicija pagerbti miesto gražiai besitvarkančių
sodybų šeimininkus, kurie negaili savo laiko, jėgų, pinigų, kad jų aplinka būtų kūrybingai ir
išradingai sutvarkyta bei papuošta. Liepos 22 d. komisija, susidedanti iš seniūnijos, kultūros
centro, regioninio parko direkcijos specialistų ir bendruomenės centro tarybos narių vėl lankėsi
miesto gyventojų sodybose. Komisijos nariai apžiūrėjo individualias sodybas, daugiabučių
namų, įmonių, įstaigų, organizacijų aplinką. Jie pasidžiaugė, kad kiekvienais metais pastebima
noro gražinti savo gyvenamąją aplinką tendencija. Komisijos nariai tvirtino, jog rado atgaivą
sielai vaikštinėdami po išpuoselėtus žmonių kiemus. Džiugu, kad kasmet gražiai tvarkomų
sodybų vis daugėja, o ir susikūrę įspūdingas erdves nestovi vietoje – sodybų aplinka
tobulinama, pasodinama naujų augalų, iškyla įvairių statinių, atsiranda naujų mažosios
architektūros detalių, įrengiami tvenkinukai ir dirbtiniai upeliukai, fontanai, surandama įvairių
formų akmenų.
Aplankyti sodybų šeimininkai tvirtino
grožį kuriantys patys sau, o išpuoselėta aplinka juos labai gerai nuteikia laisvomis atokvėpio
valandėlėmis.
„Negali be pagarbos
žiūrėti į vyresnių žmonių triūsą puoselėjant savo kiemelius. Kasmet nepaprastai gera užsukti į
Stanislovo ir Stanislavos Venclauskų, Stanislavos Jonutienės, Onos ir Bonaventuro Gikarų,
Emilijos Venckienės, Zitos Milinskaitės ir Stanislavos Bončkienės, Irenos ir Edmundo Juškų,
Sofijos ir Simono Pučkorių sodybas. Čia taip sielas sušildo šeimininkų nuoširdumas ir su didele
meile prižiūrėtas kiekvienas kiemo kampelis, žydinčios pačių užaugintos gėlės, suformuoti
dekoratyviniai krūmai ir medeliai. Kiek reikia įdėti darbo, kad priaugintum tokias galybes
begonijų, pelargonijų, jurginų ar kitų lietuvio širdžiai mielų darželio gėlių“, - kalbėjo komisijos
nariai. „Tų idėjų kaip pasipuošti kiemą atsirastų, tik kad sveikata jau nelepina, sunku jau darosi
pjauti veją, o dar tokie karščiai išdegina viską“, - sakė O. Gikarienė.
S. ir S. Pučkorių kieme klaidžiais labirintais susodinti dekoratyviniai krūmai ir tujos, nukarpyti
įmantriausiomis formomis. Šeimininkas skaičiuojantis aštuntąją gyvenimo dešimtį prisipažino,
jog daug metų viską karpė rankinėmis žirklėmis, tik dabar jau elektriniai įrenginiai palengvina
darbą.
Džiugina gražiai tvarkoma daugiabučių namų aplinka. Jaunimo gatvės 7 namo gyventojai
gyrėsi, jog jie puikiai tarpusavyje sutaria, tad nekyla jokių problemų. Arvydas Vyšniauskas ir
Irena Gliožerienė sutikti kieme sakė, jog jų namo gyventoja Bronė Beržanskienė visu „užkrėtė“
noro tvarkytis bacila. Komisijos nariai kartu su gyventojais nuo kaitrios saulės trumpam
pasislėpė už namo neseniai suręstoje pavėsinėje. „Ta pavėsinė Dariaus Drungilo sumanymas ir
darbas“, - gerų žodžių negailėjo kaimynai. Įvairiomis žydinčių gėlių spalvomis sutinka ir Dariaus
ir Girėno gatvėje esantis daugiabutis, pažymėtas 36 numeriu. Ryškiaspalviais žiedais
pasipuošęs ambulatorijos skverelis, meno mokykla ir gimnazija.
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Komisijos nariai prisipažino, kad be galo sunku nuspręsti, kurių sodybų šeimininkai verti
geriausiųjų vardo. „Būna gera pasidžiaugti įdėtu žmonių triūsu, aptarti kūrybingas idėjas, tik
sunku surikiuoti vertus ir verčiausius. Be jokios abejonės, visi nusipelno kuo gražiausių padėkos
ir pagyrimo žodžių. Negalime likti abejingi žmonių sukurtam ir išpuoselėtam grožiui“, - teigė
komisijos nariai. Tvarkingiausių sodybų šeimininkai bus pagerbti rugpjūčio pirmąjį sekmadienį
vyksiančioje miesto šventėje.
Tvarkingų sodybų šeimininkai yra gėrio ir grožio kūrėjai bei puoselėtojai, tikri Vaižganto
aprašytieji deimančiukai. Tad vyskupo Motiejaus Valančiaus svajonė matyti tikrai gausiai
medžiais, gėlynais ir puikiai prižiūrimais pastatais bei švaria, tvarkinga aplinka pagražintą šalį
sėkmingai įsikūnija mūsų laikais.
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