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S-au întâmplat în ultima perioadă, în comuna noastră...
*****

Clasa Pregătitoare de la Școala
Gimnazială de pe str. Gării

* Și-n jurul școlilor am făcut curățenie. Am
tuns iarba, am ridicat gunoiul, acolo unde a fost
necesar, iar la clasele de grădiniță și cele I-IV, plus
cele Pregătitoare, am completat locurile de joacă cu
piese noi, am pictat pereții sălilor de curs și am reîngrădit curțile și locurile de joacă. Sperăm să se păstreze! Dar ce vorbesc, sigur vor fi toate păstrate
lună și bec.

Clasa Pregătitoare de la Școala
Gimnazială de pe str. Horia

*****
* Înainte de vacanță, am observat că la școală
se vine cu bicicleta chiar și din Mândruloc. Și nu
puțini din bicicliști sunt elevi. Bine, e foarte bine căi așa! Dar să vă spun, stimați părinți și elevi: am
contractat pentru tot anul autobuzul care transportă elevii de la Mândruloc la Vladimirescu, la școală.
Cred că sunteți mulțumiți de serviciile de până
acum. Vor fi cel puțin la fel. Și totuși, nu mă abțin
să-i rog pe cei care duceți copiii la școală în Arad.
Veniți să vedeți condițiile de studiu ale copiilor
Dumneavoastră și comparați-le cu cele asigurate la
școala unde se află copilul. Eu zic că veți sta puțin
pe gânduri! Cheltuială, timp și bani. Nu ar fi bai, dar
este rezultatul mai bun? Încercați un calcul…
*****
* Pentru că tot
vorbii de pista de
biciclete, trebuie să o
spun și p-asta. Într-o
dimineață, la Radio
România Actualități, un
consătean de-al nostru
a lăudat-o. Îi mulțumesc! Îți mulțumesc,
Domnule, că ai spus un
adevăr, cum că pista
Lucru intens la pista de
noastră are mai mulți
biciclete din Mândruloc...
kilometri (dvs. ați spus

zece și chiar așa este), în timp ce alții se laudă cu
doi-trei, de parcă au făcut-o din șine de cale ferată.
O glumă, dar eu cred că-i adevăr, domnule, care nu
știu cum vă numiți, dar sigur vă iubiți soția, că v-ați
manifestat satisfacția că dânsa merge cu bicicleta la
serviciu. Pe pistă. Doamnă, aveți un soț iubitor, fiți
liniștită! Dar și atentă!!!!!?
*****
* Pista este la
numai Km 6+500 la
ieșirea din Mândruloc. Dar pista-trotuar la Pădurea Vladi
este
la
kilometru
1+600, la intrarea în
pădure. Este din pavele, de aceeea îi spun
pistă-trotuar, pe care
pot circula și pietonii.
Știți cum e: Mai binte
te pupă, un biciclist ... și la pista de biciclete care
decât să te lovească o duce la Pădurea Vladimirescu
mașină.
*****
* Și dacă tot vorbim
de pista-trotuar, vă
prezentăm un trotuar
sută-n sută. Un tronson
care completează trotuarul care duce din Centru
la Biserica Ortodoxă din
Vladimirescu. Dacă până
acum am putut circula
fără să fie noroi pe
beton, cum s-ar spune în
șlapi, de-acum vom cirLucrări la trotuarul de pe
cula pe pavele. Nu vom
str. Progresului, spre Biserica
mai simți în tălpi pietriceOrtodoxă Vladimirescu I
lele din beton.
*****
* Între blocuri, pe strada Libertății, am contractat excutarea unei amenajări de curte: parcări,
scurgeri de ape pluviale. Frumos și util. Bineînțeles,
ne-am deplasat cu proiectantul, cu constructorul
locului de joacă pentru copii și adulți, cu electricianul și am făcut și poze. Domnilor locatari, garajele
pe care vi le-ați construit sunt utile, unele chiar frumoase, altul mai cu moț, că așa-i românul nostru,
când vrea să se dea rotund.
* Domnilor, nu-i bai dacă ați construit, nu-i
prea mare bai, dacă n-ați respectat o uniformitate

Garajele din spatele blocurilor
de pe str. Libertății

la construcții, dar dar trebuie să vă spun: toate și
totul... costă! Bani, că la ei mă refer. Si, afară de
bună ziua, totu-i scris (sau cel puțin așa era la CFR,
de unde am venit).
* Cu respect vin și vă-ntreb: Aveți acte
scrise? Plătiți ceva, cuiva? Fie și la primărie, că al ei
este terenul pe care ați construit. Dacă nu aveți, îi
o țâră bai. Se rezolvă. O cerere. Un contract. O concesiune. Și la casieria casei satului (primăria) plătiți
o sumă stabilită, deja, de Consiliul Local. Și… totui în regulă. Vă așteptăm!
*****

Noul exterior al Căminului
Cultural din Horia...

* O ultimă știre bună. La
Horia, Căminul Cultural este
renovat complet. Am tratat
pereții pentru eliminarea
igrasiei, am revopsit în interior și la exterior. Așa arată,
interior și exterior. Într-o
perioadă scurtă de timp,
Căminul va fi dotat cu mese și
scaune pentru nunți, probabil
și alte ustensile pentru pregătirea mâncării. Am contractat
introducerea încălzirii cu centrală. Doamne-ajută!

Intrarea în toaletă

... și interiorul, la fel de nou!

*****
* ATENȚIE În cuprinsul ziarului (la pagina 6)
veți găsi un articol care ne arată periculozitatea
unei plante căreia i se spune popular “OTRAVA ZEILOR” - AMBROZIA. Să distrugem această plantă!
Mulțumim domnului Cristian Macamete, și-l rugăm
și pe această cale să ne viziteze, pentru a stabili o
acțiune de distrugere a ei, din zona cartirelor noastre.
S-auzim de bine!
Al Dumneavoastră,
IOAN CRIȘAN

La aniversarea Majoratului !
DANCU RĂZVAN-PETRU (1 septembrie), MUNTEAN DAVID (4 septembrie), FEIEȘ JONATHANDANIEL și RĂDUȚIU RAFAEL-ALEXANDRU (5 septembrie), COCIUBA ALICIA-MARIA (8 septembrie), LUPU ADRIAN-IONEL (9 septembrie), DUMITRAȘCU SEBASTIAN-NICOLAE (10 septembrie), CIAMA ADRIAN-CĂTĂLIN (11 septembrie), BURDUHOS TRAIAN (12 septembrie),
PFANZER ANAMARIA-FLORENTINA (17 septembrie), TALABA DIANA (19 septembrie),
BOTEZATU ANDREI-CRISTIAN (20 septembrie), MARIN-CORCIU MATEI (22 septembrie),
LIȘMAN ADRIAN-RĂZVAN (26 septembrie), MĂNĂSTUREIAN DIANA (30 septembrie)

Un număr de 15 tineri din comuna Vladimirescu pășesc pragul
maturității, în luna SEPTEMBRIE
2015, aniversând cel de-al 18-lea
an de viață.
Primarul comunei dorește ca
acest moment al vieții lor să le
aducă bucurii, împlinirea dorințelor și multă sănătate!

LA MULȚI ANI!

Informațiile ne-au fost furnizate prin amabilitatea Serviciului Public Comunitar Local pentru Evidența Persoanelor Vladimirescu.
ATENŢIE! Tinerii care împlinesc vârsta de 18 ani, au obligaţia să se prezinte la Serviciul de Buletine din cadrul Primăriei comunei Vladimirescu,
deoarece vechiul act de identitate expiră odată cu împlinirea vârstei majoratului.

e-mail: contact@primariavladimirescu.ro * internet: http://www.primariavladimirescu.ro

