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S-au întâmplat în ultima perioadă, în comuna noastră...
Tuturor cetățenilor comunei Vladimirescu care și-au aniversat ziua numelui, cu ocazia Sărbătorii
Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril, le dorim multă sănătate și tradiționala urare “La Mulți Ani”!
* Vladimirescu se dezvoltă. Populația comunei crește. Cu deosebire, în centrul de comună. E bine. E foarte bine. Am dori ca numărul locuitorilor să crească, nu numai prin stabilirea
de familii de la oraș sau de oriunde la noi. Am dori să crească numărul de copii nou-născuți în
întreaga comună. Știți, stimați cititori, că în România, după Revoluție, în ultimii 24 de ani au fost
înregistrate nu mai puțin de DOUĂZECI ȘI TREI DE MILIOANE DE AVORTURI?
ÎNREGISTRATE. Că neînregistrate, vorba cântecului “de-ar ști luna să vorbească...”!
Și mai știți, oare, adevăratul număr al cetățenilor României? Eu zic că-i mai mic. Cu vreo două,
dacă nu trei, milioane mai mic.
* ATENȚIE, dascăli și tineri, vă spun o
povestioară adevărată. S-a întâmplat, nu la
noi sau cine știe dacă nu... Un învățător
dintr-un sat mic a ajuns ca numărul elevilor
săi să scadă an de an, până când s-a pus
problema desființării postului său, iar copiii
să meargă la altă școală, în altă localitate.
Ce a făcut învățătorul acesta? A trecut
noaptea spre dimineață sau oricum după ora
culcării și a bătut în geamul fiecărei case,
unde știa că locuiesc tineri căsătoriți. Nimeni
nu știa cine le strică somnul în toiul nopții.
După ceva timp (ani), numărul nașterilor din
sat... a început să crească. Și învățătorul a
ieșit la pensie liniștit din același loc de
muncă! Și satul nu a rămas pustiu, cu case
părăsite, ci a prins viață și a prosperat.
Atenție, tineri, dacă vă bate cineva noaptean geam, știți care-i scopul, nu?! Și un ultim
amănunt de respectat: mutați-vă dormitorul
în cameră de la stradă! Și nu uitați, citez din Octavian Paler: “O iubire pe care ești nevoit să o
păzești nu reprezintă nimic”. Fructul contează.
*****
* Și pentru că suntem la ora de statistică - veselă și tristă, uneori - trebuie să vă informez
că numărul deceselor înregistrate la Primărie este cu 50% mai mare ca acela al înregistrării
copiilor la alocație și cu 70% ca al numărului căsătoriilor! Și dacă așa stau treburile, ne-am
pregătit din timp să ne rezervăm loc de cimitir, cel pe care îl avem în prezent va fi plin în zece
ani. Vi-l prezentăm. I-am dat destinație, l-am întabulat în Cartea Funciară ca cimitir, așa
va rămâne pe veci. Nu mai poate cineva, cândva, cumva, să... o schimbe! L-am împrejmuit,
iar terenul, de aproape trei hectare, îl vom arenda cui vrea și are banii necesari să plătească
arenda. Unde se află acest cimitir nou? În Vladimirescu, la distanța legală de vatra satului, în
spatele blocurilor și al Cartierului de pe str. Gării. Cu acces din acesta și de la drumul de aces
construit.

Drumul de acces spre Pădurea Vladimirescu a fost pietruit, iar dacă vremea va
permite, urmează turnarea covorului asfaltic

*****
* La Horia, în urma mai multor sesizări ale cetățenilor, după ani de încercări de
a rezolva problema amiabil (pentru că exista
o problemă), am reușit noi, administrația,
să facem curat în fața terenului de fotbal.
Focarul de infecție și mirosurile pestilențiale
au dispărut. Bineînțeles asta va fi pe banii
celui care nu a înțeles că lumea se schimbă
și merge înainte. Asta că vrem sau nu vrem
noi. Dar am mai făcut curat și pe banii
A fost dezafectat terenul de lângă Baza
noștri. Ai tuturor. Tot noi, vrem - nu vrem
Sportivă a localității Horia
plătim (am și plătit). Ca Pașa plătim.
* Stimați cetățeni din Horia, cu tot respectul vă rog nu ne obligați la amenzi (vezi cazul
de lângă Baza sportivă)! Ni se rupe inima. Nu cred că există concetățean de-al nostru pe care
“să-l dea banii afară din casă”. De ce aruncați pe marginea gropii aceleia care am destinat-o
pentru moloz și altele deșeuri din demolări? De ce nu deșertați căruța, remorca, basculanta ÎN
GROAPĂ? Vă rog să ne înțelegeți. Acum am făcut curățenie. Sper că peste două luni nu vom
mai fi nevoiți să facem. Pentru că mizeria o fac numai unii și puțini, dar plata o face întreaga
comunitate. Mulțumesc!

A fost nivelat locul unde se depozitează gunoiul în Horia

Se îngrădește locul unde va fi viitorul cimitir

*****

Lucrări de refacere a asfaltului pe str. Vasile
Roaită, după introducerea gazului

* Am fost întrebat dacă numai
m-am lăudat că facem reparații la
străzile cu carosabil deteriorat. Nu,
dragii mei, nu m-am lăudat. Știu că
deranjează acele decapări necesare,
acolo unde este nevoie. Dar știți cum
este, reparațiile asfaltice și oricare
altele nu sunt jocuri pe calculator în
virtual! Am început pe str. V. Roaită,
apoi pe str. V. Milea și ne ținem de
cuvânt, cu tot traseul comunicat în
numărul trecut al ziarului. Am promis
că vom asfalta și drumul spre zona de
agrement și vă dăm dovada (poza alăturată). Mai suportați-ne un pic. Numai
un pic, că nu totdeauna faci ce vrei în
viață. Faci ce se poate. Așa și noi
administrația.

*****
* Și dacă tot suntem la Horia, dorim să văntrebăm dacă Centrul de localitate arată civilizat.
Vă mulțumim că apreciați gestul nostru! Vă mulțumim că tot, dar absolut tot, ce am construit la
Horia a fost apreciat de către Dumneavoastră,
horienii! Considerăm că ați apreciat efortul nostru
de a moderniza Căminul Cultural. Aprecierea a
constat în organizarea a trei evenimente de familie (nunți, botezuri sau pomeni). Totodată o percepem ca pe o necesitate obiectivă dotarea cu tot
ceea ce este nevoie pentru desfășurarea acestor
evenimente și, nu în ultimul rând, spectacole, că Panseluțe plantate în Horia
vor fi organizate și din acestea.
*****
* Și o ultimă știre. Nu este o
întâmplare, este o construcție necesară. O magazie unde noi, administrația, ne depozităm peste vară
diferite utilaje sau atelaje cu care
lucrăm sau pe care le folosim iarna. Și
invers. Cred că este necesară o astfel
de magazie dacă ești gospodar și vrei
să păstrezi bunurile pe care le ai și nu
le folosești pe moment.
A consemnat pentru
dumneavoastră,
Magazia din curtea Grădiniței din Piața Victoriei
IOAN CRIȘAN, primar
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