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Să fim optimiști!
Urmare din pagina 1

Cum știm? Ne-am consultat, primarul și dumneavoastră,
cetățenii. Printr-un sondaj. Într-un sondaj de opinie, efectuat
recent, un procent însemnat dintre cetățenii comunității și-au
exprimat opinia la întrebările primarului privind administrarea
comunei în ceea ce privește:
1. Realizările fjnalizate din anii trecuți.
2. Investiții ce se realizează în prezent.
3. Și ce se propune pentru viitor.
Știți ce am constatat? Că suntem “pe aceeași lungime de
undă”, cum se spune. Adică gândim la fel. Ca-ntr-o familie. Dar
nu o familie în care toată lumea aprobă pe toată lumea, neexistând contraziceri și păreri proprii. Într-o astfel de familie nu
merge treaba bine. Și asta-nseamnă că ori îi dictatură - și
bine nu-i - ori îi delăsare. Și nici progres nu-i. De aceea
să știți că nu ne supărăm când suntem criticați. Ne-ajută.
Când este pe bune critica. Nu înjurătura, că asta n-o
băgăm în seamă.
Deci, noi suntem o comunitate normală. Cu critici,
contraziceri, DAR UNIȚI. Avem același scop: MAI BINELE.
Că nici critica, doar așa, de dragul de-a critica, nu-i bună.
Duce la anarhie. Nu mă credeți? Priviți la ce se întâmplă în
București! La televizor. Sigur vă veți lămuri. Virtual (pe... facebook!) sută-n sută!
*****
Uneori, unii dintre cetățenii noștri mai postează, pe pagina de
facebook a Primăriei Vladimirescu. Și critici. Și laude. Acestora
noi le mulțumim. Precizăm, însă, din nou, că nu vom răspunde
nici la critică,nici la laude. Noi nu dialogăm toată ziua în acest
fel. Avem treabă. Cei ce n-au de lucru, o fac. De aceea ne
merge așa bine. Totu-i... virtual. Până și vaca. Că-i Milka și-i
mov! Unii copii de la oraș chiar cred că vaca-i... mov. Și ne
mirăm că cei mari, pe facebook, scot legi care... impozitează
ciubucul! Impozităm, mai nou, cadoul dat doctorului.
Stau și mă-ntreb: Dacă-i pui doctorului o frunză de mătrăgună-n plic? Cum o mai delară, la impozitare? Sau face din ea
medicamente... naturiste? Și, totuși, cum declară frunza la fisc?
Un premiu în plic, celui care ghicește. Atenție, premiul poate fi...
și-o frunză. Plicu-i închis.
S-auzim de bine!
Al Dumneavoastră,
Primar IOAN CRIȘAN
*****
P.S.: Vremelnic, primar. Că nimic nu-i veșnic pe pământ… În
ce mă privește, că mă luai cu vorba, răspund unor întrebări care
mi se pun tot mai des și de tot mai mulți. Da, stimați cetățeni
DA, mai candidez și în anul 2016, pentru încă un mandat. Dar
de Dumneavoastră depinde… cum veți alege! Să fim optimiști!
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Au părăsit țara cu decenii în urmă, dar
inima le-a rămas aproape de România !
Vizita unui grup de foști etnici germani din Vladimirescu a fost prilejul
de a readuce în atenție momente ale perioadei petrecute în țara noastră
Sosiți în România
pentru a participa la
Sărbătoarea de la Mănăstirea Radna, grupul de turiști germani,
majoritatea dintre ei
plecați din România cu
decenii în urmă, au
poposit, mai întâi la
Primăria comunei Vladimirescu, unde au
stat de vorbă, în Sala
de Ședințe, cu primarul Ioan Crișan (în
stânga imaginii)

Momente de mare emoție în “colțul german”, amenajat la Muzeul
de Etnografie și Folclor de la Casa de Cultură din Vladimirescu. Maria
Aiftincăi (în dreapta imaginii) le vorbește oaspeților despre obiectele
expuse în Muzeu

“Și eu m-am căsătorit aici, în această clădire, numai că pe atunci arăta
altfel, nu era așa de modernă, ca acum”, au spus unii dintre oaspeții Casei
de Cultură din Vladimirescu. În stânga imaginii, Alexandra Vârtaci (administratorului clădirii) și primarul Ioan Crișan, în rolul de gazde a distinșilor
oaspeți din Germania

Cu ocazia Sărbătorii de Sfânta Maria,
tuturor celor cu numele de Maria și
Marin, precum și persoanelor cu nume
derivate din acestea, le dorim multă
sănătate, viață lungă, cu prosperitate
și spor în toate.
LA MULȚI ANI CU SĂNĂTATE!
Anunț important de la Primăria
comunei Vladimirescu
În perioada 15 iunie - 26 iulie 2015, Primăria
Vladimirescu a fost scadentă la controlul periodic al Curții
de Conturi.
În ședința Consiliului Local Vladimirescu, din ziua de
marți, 25 august 2015 (cu începere de la ora 13:00), primarul IOAN CRIȘAN va da citire deciziei Curții de Conturi,
cu privire la rezultatul controlului efectuat în cele șase
săptămâni petrecute în localitate.

În organizarea Centrului de Informare Turistică
și cu sprijinul Primăriei comunei Vladimirescu:

Excursie la Alba-Iulia
și la Salina Turda
Primăria comunei Vladimirescu, Casa de Cultură și
Centrul de Informare Turistică Vladimirescu au fost
instituții părtașe în organizarea Excursiei de la Salina
Turda cu popas la Cetatea Alba Iulia.
Cetățeni ai comunei Vladimirescu au pornit în dimineața
zilei de sâmbătă, 8 august 2014, la drum, cu o primă oprire la Cetatea Alba-Iulia unde au avut prilejul de a trăi
momente istorice, luând parte la schimbarea gărzii lui
Mihai Viteazul.
Aceste momente și locuri au reactualizat istoria anilor 1715,
când Imperiul Habsburgic și-a arătat măreția fortificând cetatea Alba Carolina împotriva Imperiului Otoman.
A doua oprire a excursioniștilor a fost la Salina Turda,
unde au beneficiat de aerul sănătos, plin de săruri, de atmosfera încântătoare, chiar halucinantă a Salinei și de o plimbare
cu scop terapeutic, esențial pentru sănătatea fiecăruia.
Le mulțumim organizatorilor, dar și celor
care au participat activ la această “aventură”!
DAN CRIȘAN
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