Ziar de informare a cetățenilor comunei

VLADIMIRESCU

săptămână de săptămână
Se distribuie GRATUIT în localitățile Vladimirescu, Horia, Mândruloc și Cicir
- conform Legii 544/2001, Legii 52/2003 (reactualizate) și H.G. 1723/2004 -

ÎN ATENȚIA TUTUROR FEMEILOR
DIN COMUNA VLADIMIRESCU !
Vineri, 4 martie 2016, la Casa de
Cultură din Vladimirescu este organizat un spectacol special pentru
dumneavoastră, cu ocazia Zilei de 8
Martie. Amănunte în pagina 2
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«Binefacerea este binele
pe care îl facem altora,
moral și material, prin fapt,
prin exemplu și prin cuvânt»
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Inaugurarea Punctului
de Lucru ISU-SMURD
de la Vladimirescu

Alo, 112 sunteți? Aici arde, salvați-ne! (...) S-a produs un
accident, veniți repede cu descarcerarea! (...) Veniți, urgent, vă
rog, copilul meu a căzut și s-a accidentat! (...) Am fost lovit în
cap. – De cine? – De nevastă, cu tigaia… de scoverzi. Veniți, că
eu am luat toporul și se poate întâmpla nenorocirea!
Dialoguri telefonice triste câteodată tragicomice dar
cât se poate de reale și autentice. Ce mai, d-ale noastre,
românești!
Și tot așa multe apeluri ale semenilor noștri, care au nevoie
mare de ajutor. Și urgent. Cât mai urgent posibil.
Echipajul SMURD Vladimirescu a fost apelat și a intervenit în
prima săptămână din activitatea sa în noua lui casă din comuna noastră, de 20 (douăzeci) de ori. E mult? E puțin? Nu știu.
Dar dacă mă întreabă cineva spun: ESTE BINE CĂ A INTERVENIT PROMPT, EFICIENT, ÎN CEL MAI SCURT TIMP ȘI CU PROFESINALISM, alinând dureri, aducând speranța și convingerea
semenului nostru, aflat în situație critică, cu convingerea că nu
este singur, că are pe cineva solidar cu el, la necaz. Și atunci
când am demarat înțelegerea cu conducerea ISU Arad expresia
SOLIDARITATE ÎNTRE NOI, CETĂȚENII COMUNEI LA NEVOIE a
fost argumentul meu ca primar.
Am fost ascultat și suntem mulțumiți, și Primarul și
Inspectorul șef și Doctorul. Toți trei promit că și Dumneavoastră
veți fi foarte mulțumiți. Atât de mulțumiți, încât veți spune, sunt
sigur de asta, mulțumescu-ți Ție, Doamne, că mi-ai trimis acești
îngeri păzitori la timp!
Am considerat - și consider, este “crezul meu”, dacă pot
spune așa - că solidaritatea este o răsturnare a prejudecăților unora dintre noi, pământenii, după care fericirea personală
nu s-ar putea obține decât în defavoarea celorlalți.
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Vineri, 19 februarie 2016, în prezența conducerii locale a comunei
Vladimirescu (primarul Ioan Crișan, viceprimarul Mihai Mag și contabilul-șef Cristian Dohangie), a Prefecturii Arad (subprefect
Florentina Hogea) și a reprezentanților ISU și SMURD Arad (colonelul ing. Ioan Bogdănescu și dr. Monica Puticiu) a avut loc inaugurarea Punctului de lucru Vladimirescu a Inspectoratului pentru
Situații de Urgență “Vasile Goldiș” Arad.
Amănunte și imagini de la acest eveniment în pagina 4
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