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S‐au întâmplat în ultima perioadă, în comuna noastră...
* Am ajuns la capăt cu trotuarul elevilor de pe strada
Gării. Îi zic așa, pentru că voi, dragi copii, ați fost moti‐
vul și prioritatea pentru care această lucrare a fost cap de
listă la INVESTIȚII pe acest an în Consiliul Local. Vă rog
‐ mult vă rog ‐ și pe voi, și pe toți pietonii: folosiți acest
trotuar! Nu vă riscați integritatea corporală ‐ sau chiar
viața! ‐ circulând pe carosabilul străzii! Ultimele pavele
montate. Urmează finisarea lucrării, prin semănatul ier‐
bii și plantarea arbuștilor. Dacă aveți ceva împotriva
arborelui tuia, spuneți‐ne urgent!

* Ne lăudam, nu cu mult timp în urmă, că vom da o
nouă față Sălii de Evenimente de la Casa de Cultură. Așa
arată acum. Și arată atât de bine, că cineva mi‐a spus,
citez: Dar nu v‐ați lăudat destul! Îmi depășește așteptă‐
rile!’
*****
* Localitatea Cicir. Pe marginea satului, cineva, cân‐
dva, și‐a construit o casă. Poate prea târziu, dar mai bine
mai târziu decât deloc, Primăria a amenajat un drum de
acces, de la strada betonată la strada care desparte cele
două localități, Cicir și Mândruloc. Acum se poate circu‐
la și prin spate. Și alți cetățeni au solicitat amenajarea
acestui drum. Mai sunt și nemulțumiri, dar se rezolvă.
*****
* Dacă pe strada Gării suntem la finalizarea lucrărilor
la trotuar, pe strada Prieteniei ‐ sau drumul de legătură
dintre DN 7 cu stația CFR de transcontainere, acum au
început. Acest trotuar, cu rol și de pistă de biciclete ‐ are
1,5 metri lățime (o excepție este distanța din satul vechi,
care unește străzile Progresului cu Vasile Milea și Vasile
Roaită) ‐ va fi gata în circa 45 de zile.
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