
TRAKŲ IR ELEKTRĖNŲ KRAŠTO LAIKRAŠTIS

Leidžiamas nuo 1943 m. spal io 15 d. •  www.galve. lt  •  Nr. 31 (7871) •  2019 m. rugpjūčio 2 d. , penktadienis  •  Kaina – 0 ,50 EUR

ISSN 1392 - 8066

TIK SKAIČIAI
Trakų rajono civilinės metrikacijos 
duomenimis, 2019 m. nuo liepos 
25 iki 31 dienos gimė 6 vaikučiai 

–  2 mergaitės ir 4 berniukai. Mirė 6 
žmonės. Susituokė 15 porų ir 4 poros 

nutraukė santuoką.

75-ieji leidimo metai

Sudie, mokykla!

Priminimas pajamų 
nedeklaravusiems

Elektrėnų „Černobylio“ 
žavesys

Artimiausi kultūriniai 
renginiai

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

3 p.

4 p.

4-5 p.

2 p.

Kaip grafas tapo kunigaikščiu – interviu su Antanu Ulčinu

Burbulio savaitėlės apžvalgėlė 

Viktorija Steniulytė

Istorikas, gidas, visuomeni-
ninkas, renginių organizatorius 
ir vedėjas, laisvalaikiu – akto-
rius, kultūros puoselėtojas, idėjų 
ir energijos kupinas žmogus 
– tai ne pramanytas filmų super 
herojus, o Trakuose gimęs ir 
augęs Antanas ULČINAS. Šian-
dien vyras 6 dienas per savaitę 
praleidžia dirbdamas Vilniuje, 
tačiau septintoji diena visada 
skirta Trakams. Su Antanu kalba-
mės apie kelionių vadybininko 
darbą, vasaros keliones ir Trakų 
turizmo ypatumus. 

Ilgus metus dirbote Trakų 
istorinio nacionalinio parko di-
rekcijoje. Kas paskatino pradėti 
dirbti kelionių agentūroje?

Tiesa, kad daugiau nei 8 
metus dirbau Trakų istorinio 

nacionalinio parko direkcijoje. 
Buvau Kultūrinės veiklos vady-
bininkas, atsakingas už renginių 
koordinavimą, buvau ir gidas 
Užutrakio dvaro rūmuose. Šiuo 
metu jau kiek daugiau nei pus-
metį dirbu kelionių vadybininku 
agentūroje „Kelionių laikas“. Pa-
keičiau aplinką, padidinau darbo 
apimtis ir teritoriją. Juokauju, 
kad buvau grafas, o dabar esu 
kunigaikštis. Anksčiau dirbau 
grafo Tiškevičiaus rūmuose, o 
dabar esu atsakingas už kelio-
nes po visą Lietuvą. 

Taigi, gido darbas Jums ne 
naujiena?

Tikrai ne. Prieš 7 metus lan-
kiau gidų kursus ir išlaikiau 
egzaminą. Esu Lietuvos turizmo 
departamento akredituotas gi-
das bei priklausau Trakų Gidų 
gildijai. 

Nukelta į 6 p. Nei dienos be šypsenos! Trakų šokoladinė.

Vasarai persiritus į antrąją pusę, manoji Izolda su savo draugių šobla važiuoja į „biudžetinę“ Šventąją 
bikini zonų padeginti. Tad užtaikęs progą, aš vėl einu į „Galvės“ redakciją, pas jaunąsias panikes. Kažkaip 
jų apsuptyje ir pats atsišviežinu, kraujas pradeda intensyviau kraujagyslėmis tekėti, sumažėja trombų 
ir infarkto rizika.

Užeinu į redakciją ir žiūriu, 
kad žaviosios būtybės pasi-
nėrusios į darbus: kažką brai-
žo ant lentų, kabina kažkokių 
susijusių asmenų nuotraukas, 
bando galimai korupcinę sche-
mą išnarplioti, tad nusprendžiu 
joms netrukdyti ir pats kam-
putyje prisėdu prie savo pa-
mėgtos „Enigmos“ spausdinimo 
mašinėlės. Klasikas Tolstojus 
pirmuosiuose savo romano „Ana 
Karenina“ lapuose rašė: „Visos 
laimingos šeimos yra panašios 
viena į kitą, o visos nelaimingos 
šeimos yra nelaimingos savaip“. 
Tad pažiūrėkime, kokie reikaliu-
kai mūsų tą savotišką nelaimėlį 
Trakų rajoną užgrūdo per pasta-
rąsias savaites. Dar kulniuojant 
į redakciją, mano lenkų kilmės 
kaimynė Barbara sušuko: „Slu-
chaj, Burbuli, ar girdėjai nuviną, 
kad calos Litvos milicijos mar-
šalka nori mūsų Jarką paskirti?“. 
„Kokia, blyn, milicija, koks dar 
Jarka?!”, – atkertu piktai, nes be 
sveikatos pataisymo... Ir tik iš-
sikalbėjus supratau, kad Vidaus 
reikalų ministru yra siūlomas 
mūsų kraštietis, zemliakas Jaros-
lav Narkevič. Žinote, nors ir esu 
pakankamai drąsus žmogus, bet 
po šios naujienos labai rimtai 
peršikau. 

Nukelta į 8 p.

ŠIMO BURBULIO
ŽVILGSNIS

Dailininkas Dovydas Bou.


