A

Naktį
Dieną

Pilnatis

T

Vėjas
Naktį
Dieną

Pilnatis

K

Vėjas
Naktį
Dieną

Pilnatis

P

Vėjas
Naktį
Dieną

Pilnatis

Vėjas

+18 Cº
+17 Cº
3–7 m/s

2017 m. liepos 11 d.

+13 Cº
+19 Cº
2–5 m/s

antradienis

+12 Cº
+15 Cº
1–3 m/s
+10 Cº
+19 Cº
2–4 m/s

Kaina 0,40 Eur

ORAI

51

(1520)

LAIKRAŠTIS PLUNGĖS RAJONO IR RIETAVO SAVIVALDYBIŲ ŽMONĖMS • E. p. pzinios@pzinios.lt • www.pzinios.lt

Kojų neturinčiam
plungiškiui sugėrovas
išdūrė akį

Pastatų

P-807

šiltinimas
nuo pamatų iki stogo
poliuretanu, ekovata.
Tel. 8 677 18 870.

Nr.

2

teisme

psl.

pasaulis margas...

Futbolą Švedijoje
žaidžianti plungiškė
susituokė su...
mergina

Plungės tvarkosi –
reikia tvarkyti ir
gudručius!
3

psl.

mieste

„Iš Savivaldybės
pusės žengtas gražus
žingsnis“
5

rietave

psl.

Vanduo pasiglemžė dviejų
žmonių gyvybes

„Lietuvos rinktinės futbolininkė susituokė
su savo išrinktąja iš Švedijos“ – tokią žinią sa
vaitgalį paskelbė naujienų portalas „Delfi“. Ši
lietuvė – tai 27 metų plungiškė Viktorija Budry
tė, su kuria interviu „Plungės žinios“ publikavo
prieš penkerius metus.
Apie sav o krašt iet ės
sportinį kelią ir pasieki
mus pasakojome 2012
m. rugs ėjį straipsn yje
„Iš Plung ės kilus i fut
bolininkė tęsia karjerą
Švedijoje“. Savo gimtąjį
miestą ji paliko 2004-ai
siais, būdama 15 metų,
kai išvyko siekti profe

sion alios futb olin ink ės
karjeros į Šiaulius ir žai
dė už „Gintros-Universi
teto“ komandą. Ne kartą
pasižymėjusią Lietuvos
futbolo rinktinės žaidėją
2011 metais sportas nu
bloškė į Švediją, į „Ros
Nukelta į 8 psl.

Praėjusios savaitės trečiadienį Plungės mieste nuskendo garbaus amžiaus moteris.

Lina MOTUŽIENĖ
Praėjusią savaitę Plungės rajone vanduo pasiglemžė dviejų žmonių gyvybes – garbaus am
žiaus senolės ir pusamžio vyriškio. Devyniasdešimtmetė moteris nuskendo mieste, prie A. Ju
cio ir J. Tumo-Vaižganto gatvių sankryžos esančiame tvenkinyje, o šešiasdešimtmetį perkopęs
vyras – Beržoro kaimo ežere.

Plungiškė V. Budrytė (kairėje) ir jos išrinktoji
švedė Marina vestuvių dieną.

Liepos 5 dieną, apie 15
valandą, specialiosioms
tarnyboms pranešta, jog
Plungėje, prie vaikų žai
dimų aikštelės esančia
me dirbtiniame vandens
telkinyje, kiek toliau nuo
kranto, plūduriuoja mo
teris ir nebejuda.
Atvykus gelbėtojams,
senutę į krantą jau buvo
ištraukę ten pat dirban
tys žmon ės. Dej a, jos

gyvybė jau buvo užgesu
si – atskubėję greitosios
pagalbos medikai konsta
tavo mirtį.
Iš pradžių net nebuvo
aišku, kas ši moteris. Ant
krant o buv o lik ę tvar
kingai sudėti jos daiktai
– trumpaauliai guminiai
batai, lazda ir baltos spal
vos vasarinė kepurė su
snap eliu. Žmon ės kal
bėjo, kad senutė su dra

bužiais tiesiog braidė po
vandenį, lyg gaivinosi, lyg
praustis ketino. Buvo su
šviesiu, margu megztiniu,
vilkėjo sportines kelnes,
mūvėjo storas kojines. Ar
ji paslydo (pakrantėje yra
betoninės plokštės), ar jai
pasidarė bloga, nežinia,
tačiau netrukus ji jau bu
vo pastebėta plūduriuo
janti aukštielninka.
Soc ial in iam e tink le

„Facebook“ iškart buvo
išplatintas pranešimas,
jog A. Jucio gatvės tven
kinyje rasta nuskendusi
žilaplaukė, teiraujamasi,
gal kas pasigedo, pavie
šinta nuotrauka su už
dengtu kūnu.
Kiek pavyko sužinoti,
po kelių valandų, vaka
rop, į polic iją kreip ės i
Nukelta į 2 psl.

