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TIK SKAIČIAI

Trakų rajono civilinės metrikacijos 
duomenimis, 2019 m. nuo liepos 11 
iki 17 dienos gimė 3 vaikučiai – 2 
mergaitės ir 1 berniukas. Mirė 9 

žmonės. Susituokė 18 porų ir 3 poros 
nutraukė santuoką.

75-ieji leidimo metai

Dėmesio „Galvė“ 
prenumeratoriai!

Šimtmečio alėjos takas 
neatlaikė?

Sustiprintas policijos 
dėmesys

Trakų pilyje – „Kunigaikštis 
Karijotaitis“

PRENUMERATA 2019 M.

1 mėn. - 4 EUR
3 mėn. - 12,50 EUR

6 mėn. - 25 EUR

Vytauto  g. 22, Trakai
tel. (8 648) 38292

ŠIANDIEN SKAITYKITE

Dailininkas Dovydas Bou.

A. Aziulevičiaus nuotr. 
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2 p.Grendavėje – neįprastas renginys 
pasiilgusiems tikros kultūros

Pasididžiavimų matavimasis Trakų 
rajone. Pirma dalis.

Liepos 13 d. Grendavėje, (Trakų r.) ant nuostabaus Vilkokšnio ežero pakrantės vyko neeilinis ren-
ginys – atviros kultūros festivalis „Laumių pieva“, kuris, pirmiausia, išsiskyrė pačia organizavimo idėja.

Nemasiniam vartojimui
Atvykus į tokį renginį apėmė 

žavesys, kad pagaliau rajone 
bunda kūrybinė laisvė ir al-
ternatyva masinei kultūrai. Šis 
vienos dienos festivalis „Laumių 
pieva“ įrodė, kad rajone gali 
dominuoti ne tik koncertai su 
fejerverkų pliūpsniais, kurie at-
mintyje užsilieka tik keletą mi-
nučių, bet ir kitokie – sakraliniai, 
mistiniai renginiai, kurie tikros 
kultūros medžiotojui palieka šir-
dyje įspūdį ilgam. Įsivaizduokite 
tokį vaizdą, kai į sceną lipa dvi 
garbanotos sesutės, pasivadi-
nusios „Baltos varnos“ – visiškai 
basos, viena su gitara, o kita su 
smuiku ir pradeda judinti publi-
ką savo dainuojamosios poezi-
jos kūriniais.

Žaidimų ir edukacinė erdvė
Nuo pat vidurdienio festiva-

lio svečiai buvo 
Nukelta į 7 p. Grupė „Baltos varnos“.

ŠIMO BURBULIO
ŽVILGSNIS

Jau ne kartą man teko rašyti 
apie įtemptus santykius tarp 
Trakų rajono savivaldybės ir Tra-
kų istorinio nacionalinio parko. 
Pagiežingai kalbėjau apie Tra-
kus kaip apie Potiomkino kaimą. 
Taip pat buvau užsiminęs apie 
šias dvi institucijas kaip ir apie 
du stuobrius avinus, kurie ne-
gali priimti bendrų koordinuotų 
sprendimų. Pasirodo, reikalai 
eina vis blogyn ir ar tik ne laikas 
paieškoti provokatorių?

Garsenybės rajone
Pasirodo, mums visiems mies-

telėnams nežinant, liepos 3 d. 
Trakų rajono savivaldybėje vyko 
išvažiuojamasis Seimo Aplinkos 
apsaugos ir Kultūros komitetų 
posėdis, kuriame be vietinės 
reikšmės politikų dalyvavo ir 
pats Karbauskis! Tik pasakykite 
Jūs man, kas blogai yra su ta 
mūsų savivaldybės 

Nukelta į 5 p.


