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S-au întâmplat în ultima perioadă...
*****
* Mulţumim conducerii Şcolii Gimnaziale,
pentru sprijinul dat. Este vorba de acţiunea de curăţenie a Pădurii Vladimireascu. Ştiţi câţi saci de gunoi
menajer au strâns bravii noştri elevi? În jur de 200.
Semn al unei civilizaţii cu unele defecte. Oare de ce
avem aceste metehne?
* Copiii au fost supravegheaţi de conducerea
şcolii, de domnii şi doamnele profesoare, iar doamna profesoară Antiţa Vanc ne-a trimis poze pentru
ziar. Informaţii mai multe în pagina cu specific de
învăţământ.

acceptăm nici un arbust, nici o parcare. Intrarea în
Vladimirescu este oglinda noastră. Ea ne reflectă
despre ce fel de gospodari suntem.
* Vă rog înţelegeţi. Aţi fost informaţi de
Primărie, în urmă cu o lună. Nu există excepţii. Nu
ne sperie afirmaţiile mincinoase, cum că am fi tăiat
nucii şi i-am vândut. Îi spun doamnei care a uzat de
această metodă, că poate se-ntâmpla aşa ceva doar
că acest fapt se-ntâmpla în urmă cu 15 ani, când
altcineva se ocupa de finanţele Primăriei. Dealtfel,
se vede diferenţa, în timp, pe comună.

*****
* Lucruri care dor... Un domn, cetăţean al
nostru, a considerat cum că poate face să curgă
apa... la deal, cum s-ar spune. Domnia sa, care
locuieşte pe strada Progresului, are aşa o dorinţă de
a fi puţin contra şi cu alte lucruri, precum apa
care curge la deal sau dâmb. A apelat la primar, săl înţeleagă şi să monteze un podeţ, dacă se poate
spune aşa, pentru trecerea pistei de biciclete în
dreptul locuinţei sale. Primarul l-a înţeles, deşi l-a
atenţionat că diferenţa de nivel pe strada sa, face
ca apa să curgă în sens opus solicitării sale. Dar,
pentru că există rigolă pe lângă şosea, a fost de
acord, solicitâdu-i domnului să urmărească echipa
de constructori şi să dea indicaţii cât de adânc să fie
amplasat podeţul din ţeavă, pentru a asigura scurgerea.
* Zis şi făcut, omul a fost de faţă la montarea
podeţului ţeavă. A fost mulţumit, dar ce să vezi?
Când s-a curăţat şanţul, şi-a dat seama că podeţul
trebuia să fie amplasat... mai adânc! Vezi, domnule, dacă n-ai ascultat primarul? Vezi? Domnul sapă
şanţul lui de scurgere şi-l duce mai jos, decât podeţul montat. Priviţi fotografia! Dumnealui face sabotaj, făcând ca pista de biciclete să se surpe.
* Vă comunic, domnule (fără să vă dau cu
numele în acest număr), că aveţi obligaţia să remediaţi ce aţi stricat. Dacă nu ştiţi... vă-nvăţăm, dacă
nu puteţi... vă ajutăm, dacă nu vreţi... vă obligăm! Ca la comunişti!
*****
* Şi tot cu pista, sau datorită acesteia. Dragi
cetăţeni, se spune că prima impresie despre un om
sau o comunitate este hotărâtoare. Contează mult.
Când deschizi poarta, ca să intri în curtea unui gospodar, şi totu-i aranjat ca la carte, spui: Frumos,
aşa da! Dacă, însă, curtea-i nemăturată, florile
neîngrijite, via netăiată, spui: Degeaba-i bogat,
că... nu-i gopodar! Cred că am dreptate, nu? Aşa
şi noi. Construirăm pista, dar pe lângă ea... ca la
nimenea. Unii cu PET-uri care acoperă răsaduri, alţii
cu pruni complet neîntreţinuţi, alţii cu parcări
improvizate.
* Nu se poate! Am hotărât, şi aşa rămâne, ca
între pistă şi şosea să amenajăm spaţiul verde pe
care rămân plantaţi numai teii. Nimic mai mult. Nu

* Deci, doamnă scumpă, fiică sau noră ce sunteţi. Nucii s-au tăiat cu toate aprobările prevăzute
de Legea Nucului, iar trunchiurile au fost predate la
Secţia de Drumuri Naţionale. Le găsiţi la cantonul
de pe şosaeua Arad-Oradea, la intersecţia cu drumul de Livada.
*****
* Piaţa agroalimentară din Vladimirescu.
Curată, civilizată - şi construcţia în sine, şi oamenii
care o utilizează. Un bun public, unde fiecare dintre
noi a trecut măcar odată. Nu-i hală, dar nu este
exclusă această posibilitate în viitor. Poate, atunci
nu mai punem izmenele pe tarabă, cu brânza. Nu
vă supăraţi, dar aşa-i.
* Dar asta mai trecă-meargă, că nu de buiaci
vindem izmene de la nemţi. Alta-i buba. Cetăţeni
onorabili, care locuiesc prin apropiere, cară apa cu
găleata... de la fântâna din piaţă! Domnilor, cunoaşteţi că nu-i fântână săpată. Apa-i de la reţea. Şi-i
pe bani. Şi dumneavoastră ştiţi asta, că doară de
aceea o duceţi de la Primărie (că şi piaţa-i a
Primăriei). Nu-i corect! Şi atenţie, că vă dăm la ziar!
Şi nu vă pică bine. Avem imagini pe camere. Chiar
trebuie să punem lacăt? Dar, dacă tribe, tribe, vorba
moţului.
*****
* Închei, spunându-vă că lucrările de introducere a gazului în cartierul Glogovăţ avansează.

Acum subtraversăm şoseaua (DN-7) şi în douăpatru luni avem gaz. Mai bine mai târziu, decât
niciodată. Asta-i viaţa. Vedeţi, şi pista merge peste
cei întârziaţi. Dar nu ne oprim.

* De asemenea, continuă lucrările de introducere a gazului în Cartierul Glogovăţ. În imaginea de
mai jos, vă prezentăm un instantaneu luat pe
Strada 14, la intersecţia cu Strada 15.

*****
* O veste pentru credincioşii din Parohia nr.2
Vladimirescu. Miercuri, 26 martie, la Primăria
Vladimirescu au fost prezentate două proiecte pentru viitoarea biserică din Cartierul Glogovăţ. Dacă
părintele nu a vrut-o pe proiect cu banii de la alţii,
acum e târziu şi va trebui să alegem pe banii parohiei. Şi bineînţeles, ai tuturor credincioşilor şi oamenilor de bine. Inclusiv de la bugetul Primăriei.
* Dacă Dumnezeu ne ajută şi, desigur, credinţa noastră, o vom face. Biserica rămâne, oamenii se
duc, indiferent de funcţie. Pot să vă asigur că
ambele proiecte sunt splendide. Acum, să vedem ce
alege Consiliul Parohial. Aşteptăm. Primăria este
dispusă la o colaborare fructuoasă şi benefică pentru comunitate. Doamne ajută.
S-auzim numai şi numai de bine!
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