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S-au întâmplat în ultima perioadă, în comuna noastră...
Încheiem un an așa cum l-am început. Cu bine, adică. Prin activitate, zic eu intensă, în ceea ce privesc investițiile. Și chiar dacă ne veți reproșa ca-i iarnă,
cu tot respectul o spunem: da, e iarnă, dar vorbim despre o iarnă (încă) blândă, care ne permite să mai lucrăm și nu dorim să rămânem... datori cu ceea
ce am promis! Și dacă Cel-de-Sus ne iubește pe noi toți și se pare că ne și permite - cu acest timp prielnic - o facem. Treaba, adică!
* Mai sunt și regulile financiare, care trebuie respectate, așa
că... mergem înainte, până în ultima zi a anului 2015. Că după aia,
adică la început de an 2016, nu avem încă sosit bugetul aprobat până
pe la mijlocul lunii ianuarie. Și atunci ne facem planuri pentru ce va
urma... în 2016! La timpul potrivit vi le vom spune și dvs. Până atunci,
lista pentru propunerile pe care le așteptăm de la Dumneavoastră este
deschisă.
*****
* Anul acesta, pentru toți preșcolarii și elevii de la
Grădinițele și Școlile din comuna Vladimirescu Moș Crăciun a
venit și din partea Primăriei și a Consiliului Local, prin faptul că fiecare
dintre aceștia a primit câte un pachet cu dulciuri de sezon. Aceste
pachete s-au dat elevilor cu ocazia ultimei zile de școală (joi, 17
decembrie 2015), așa că bucuria acestora pentru intrarea în Vacanța
de Iarnă a fost dublată și de cadoul primit de la administrația locală!
Vacanță plăcută le dorim tuturor preșcolarilor, elevilor, rudelor acestora, dar și profesorilor și personalului administrativ de la Școlile și
Grădinițele din comuna Vladimirescu!
*****
* Stimați locuitori ai comunei Vladimirescu, joi, 17 decembrie,
am fost fericit - eu și colaboratorii mei - și, desigur, consilierii din
Consiliul Local. La această dată s-au pus ultimele pavele la pista de
biciclete care face legătura între localitățile noastre (Cicir, Mândruloc și
Vladimirescu) și municipiul Arad. În plus, aceleași localități prin care
pista trece sunt legate de o altă pistă, care se ramifică și duce la
Pădurea Vladimirescu. Sper ca și Dumneavoastră să vă bucurați. Se
poate, așadar, circula de la Cicir la Arad și la Pădurea Vladimirescu, fără
nici un risc. Un fapt care contează și cu care ne putem mândri, fără să
greșim.
* Banii pentru construcția pistei de biciclete sunt
de la bugetul comunei. Nici un
ban nu a venit din altă parte.
De aceea construirea a durat
doi ani, aproape. Avem și noi
subiecte cu haz, produse pe
perioada lucrărilor. Și anume:
Mie să nu îmi tăiați prunii!
Ocoliți-i!, ne spunea un îndrăgostit de prune și de...
“zeama” lor! Și la noi există
ENEL, STAT ÎN STAT. Ca să nu
ne lăsăm la alții, avem și noi
doi stâlpi de iluminat public... în mijlocul pistei, la intrarea în Vladimirescu (dinspre Mândruloc) și aproape de ieșirea din Cicir (foto). Apoi,
la Biserica din Cicir și încă cel puțin într-un loc, am fost nevoiți să ocolim platanii din fața Bisericii, ȘI AM FĂCUT-O CU DRAG, acești arbori
seculari fiind plămânii atmosferei satului. Așa că am construit un gard
de sprijin, pentru a ocoli unul din aceștia care crește... înclinat. Partea
ocolitoare a pistei a intrat prea mult spre șanțul Drumului Național. În
rest, toate bune. S-o hăznălim (n.r.: folosim) sănătoși, dragii mei! Mult
și bine. Cu mic, cu mare, tânăr sau în vârstă. Mișcarea nu strică nimănui.
*****
* Stimați copii școlari și
stimați bunici și părinți din
Cartierul Nou al localitatății
Horia, vă place trotuarul pe care
l-ați solicitat (foto)? Dacă da,
mă bucur! Dacă nu, aștept sămi comunicați... defectele. Las
imaginea să vorbească, nu
înainte de a spune că trotuarul
are peste 800 de metri în lungime și o lățime care permite circulația pietonilor lejer. Și important de semnalat, nu se vor mai
face gropi în betonul trotuarului
din cauza cimentului slab și
puțin, pentru că-i trotuaru-i din... pavele. Trotuarul este paralel cu
Drumul Județean care duce la Șiria, și unește toate străzile Cartierului
Nou din Horia creând condiții civilizate de acces al tuturor locatarilor la
Vatra Veche a localității.
*****
* Așa cum am spus, vedeți că-i dăm de zor cu lucrările începute,
adevărat ceva mai târziu, dar știți vorba aceea: mai bine mai târziu,
decât niciodată. Motivarea nu ajută, fapta este cea care contează, știu!
Iată că am asfaltat, ca reparație a asfaltului, pe cele șase străzi promise.

* Acum tăiem în jurul capacelor de canalizare, acolo unde
canalizarea este pe carosabilul străzii (foto). Strada fiind îngustă, așa
am fost obligați, le vom descoperi și se va pune asfalt, astfel că să nu
mai deranjeze șoferii la condus. Știu că-i deranjant și neplăcut, dar altfel nu se putea.

tocolului, va pune la dispoziție spațiul (în folosință gratuită), va suporta cheltuielile de întreținere și va construi două garaje pentru utilitarele pe care le vedeți în poză. Nu plătim nici un salariu, nici pompierilor
și nici paramedicilor. Eu spun că-i un avantaj.

* O veste și bună și mai puțin bună pentru locuitorii de pe str.
Vasile Roaită, care va rămâne... nereparată până în primăvară, între
străzile Gării și Filimon Sârbu. Motivul? Pe această porțiune de stradă,
conducta de apă curentă este din prefabricate, având în compoziție
azbest. Azbestul se spune că este dăunător sănătății. Se spune, dar au
contat și costurile financiare și timpul de garanție care a expirat.
Schimbarea conductei se va face în această iarnă-primăvară. Deci, nu
ne putem permite să asfaltăm, pentru ca, apoi, să spargem iarăși, pentru a schimba conducta! Nu că așa ceva nu se mai practică (prin alte
părți!), dar noi ne considerăm, totuși, civilizați, așa că nu ne permitem
să facem astfel de... prostii numai bune de băgat în ziarele de can-can!
Cred că suntem înțeleși, stimați riverani ai zonei.
*****
* În curtea blocurilor de pe str. Libertății am amenajat, în toamnă, un mic parc pentru copii, părinți (lor le-am făcut... grătarul pentru
friptane!) și bunici. Locatarii ne-au propus - și noi am reținut propunerea -, așa că am amenajat curtea blocului, astfel încât să existe o declivitate pentru scurgerea apei pluviale și pentru parcarea mașinilor acelora care nu au garaje. Lucrările sunt în toi. Tragem tare de tot, pentru ca înainte de a bate “gongul” de trecere în noul an locatarii între ei
să stropească lucrarea gata. Cu… șampanie! Dacă nu terminăm, deh,
ne vom face autocritica. Dar și dumneavoastră... ni-ți ierta, nu?
* Un fapt care ne-a pus în încurcătură! Unii dintre dvs., stimați
locatari, ne-ați propus să... desființăm părculețele din curte!! Alții s-au
supărat foc pe noi, crezând că-i inițiativa noastră. Așa că le-am lăsat
așa cum au fost (foto).

*****
* Luna decembrie a fost, și pentru comunitatea noastră, ca și pentru toți românii, o lună a bucuriei, a Sărbătorilor pe care le așteptăm,
dar și o lună a darurilor și a premierilor. Am premiat tinerii care fac cinste comunității. Din toate localitățile comunei. Am organizat festivalul
«Așa-i datina la noi» (pentru copii, elevi din gimnaziu). Am avut participanți din opt comune. N-am uitat nici de cei mai în vârstă. Am primit,
la noi, Caravana colindătorilor a Centrului Cultural Județean Arad. Ce
să mai spun, am avut o activitate foarte intensă! Pe cât de intensă, pe
atât de plăcută, distractivă și satisfăcătoare pentru noi, ca gazde.
* Știu trebuia mult mai mult, în ceea ce privește acele “atenții”
celor care au venit la spectacole. Atât ne-au fost posibilitățile! Sperăm
că la o altă ocazie (prima va fi de 8 Martie 2016, pentru doamne!) să
acoperim mai mult cu asemenea gesturi din partea noastră și mai ales
a Dumneavoastră. Menționez că toate intrările la aceste spectacole au
fost gratuite.
*****
* Și tot despre cultură. Dacă
sunteți telespectatori ai postului TV
Arad, la emisiunile de folclor ale
Nicoletei Pavel, veți vedea decorul și
ambianța din jurul celor care cântă.
Cred că sunteți de acord cu mine că
este frumoasă foarte. Este autentică
și de valoare. Tot la Casa de Cultură
din Vladimirescu sunt făcute filmările. În Muzeu sau pe scena sălii de
spectacole. A fost un efort al nostru,
al tuturor și bineînțeles a Doamnei
Maria Aiftincăi și al celor două inimoase realizatoare (foto): Nicoleta
Pavel și foarte tânăra și talentata
solistă Alexandra Drăgan.
*****
* Nu se poate trece peste faptul că am avut și spectacole de
colinzi și muzică cultă. Joi, 17 decembrie, am avut ca musafiri și oaspeți, dragi sub patronajul Cultului Baptist (pastor Zene Iosif. O seară de
vis. Nume grele și cunoscute în muzică - Corul “SPERANȚA”, Grupul
“MESAJ” și absolvenți ai Conservatorului de Muzică Gheorghe Dima, din
Cluj-Napoca, dar și poetul nostru, de toate ziarele respectat, d-nul
Lazăr Magu. Mulțumim! O sală plină.
* Fiecare dintre cei prezenți la cele șase spectacole din această
perioadă, au plecat acasă mai buni și mai bogați sufletește.
*****
* Stimați creștini, membrii ai comunităților creștine din comună.
Pentru că-i iarnă (chiar dacă-i blândă), frigu-i... tot frig, și dacă-i umed
parcă-i și mai pătrunzător, așa că vă informez: la propunerea primarului, Consiliul Local a aprobat o sumă rezonabilă - de 17.000 de lei noi
(170 de milioane lei vechi) - pentru încălzirea tuturor lăcașurilor de
cult. De Sărbători și nu numai. Pentru toată iarna! Dacă în biserici este,
totuși, frig, să nu cârcotiți împotriva administrației locale (primar sau
consilieri). Rugați-i să se deschidă robinetul... pe cei îndrituiți să facă
asta!
*****
Am consemnat pentru Dumneavoastră toate aceste întâmplări, pe
care eu consider că merită știute de către toată comunitatea. Le-am
consemnat cu satisfacție. Cel care ține această rubrică de mai mulți
ani, vă urează din toată inima: Crăciun fericit, liniște și pace cu
familia! Să fim buni de Sărbători și nu numai acum, să nu
uităm să dăruim, că “dar din dar se face rai”. LA MULȚI ANI!
Al Dumneavoastră,
IOAN CRIȘAN,
primar al comunei

*****
* Și acum câteva informații de interes public:
1. Părintele Balogh, preot paroh al parohiilor romano-catolice din
Vladimirescu și Horia, roagă cetățenii comunei care circulă - ca și pe
scurtătură (!!!) - prin cimitirul catolic, să nu o mai facă. Între cimitirele ortodox și catolic s-a construit un gard. Dumnealor, catolicii l-au construit. Este păcat să-l distrugem, numai și numai pentru a ne scurta cu
câțiva metrii drumul nostru la tramvai, dimineața sau în oricare altă
deplasare pe care o facem! Asta și din respect pentru cei care se odihnesc aici, și desigur, pentru cei care întrețin cimitirul. Sper că am fost
înțeles, iar primarul se pune gaj că s-a înțeles dorința cultului catolic.
Vă mulțumesc anticipat!
2. E-On Gaz (sau salariați ai E-On) a răspândit un zvon, cum că pe
timp de iarnă Primăria nu dă autorizație de săpătură pentru branșarea
de gaz la locuințe pe domeniul public pe timp de iarnă. Nu știu cum fac
alții, dar la Primăria Vladimirescu autorizațiile de săpătură pentru introducerea gazului se eliberează... tot timpul! Veniți, toți cei interesați, și
solicitați autorizații. Nu există nici o restricție. Totu-i un model de colaborare cu... gazul sau cu cei care-l branșează. În înțelesul domniilor lor.
3. Miercuri, în ședința ordinară, Consiliul Local a aprobat, la propunerea primarului, înființarea unui Serviciu de Pompieri și SMURD în
comuna noastră. Centrul acesta SMURD va funcționa în regim non-stop
și va face intervenții la solicitările 112. Comuna noastră, conform pro-
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