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PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL
- Raport de activitate luna iulie 2017 Dragii mei,
Ce repede au trecut anii, ce repede au trecut
lunile! Şi, iată-ne ajunşi la cea de-a o suta lună
de când publicăm “Gazeta de Voineşti”.
La mulţi ani, Gazetă! La mulţi ani cu sănătate,
iubiţi voineşteni!
Aşa cum v-am obişnuit, în fiecare număr al acestui ziar
vă prezint un raport privind activitatea noastră lunară. Ce am
făcut în luna iulie?
• Am finalizat lucrările la baza sportivă din centrul comunei
Voineşti şi putem spune acum că tinerii din localitate au la
dispoziţie un teren de sport ultramodern, dotat cu toate cele
necesare, plus instalaţie nocturnă cu 10 proiectoare tip LED
a câte 120 de waţi fiecare.

• În data de 21 iulie 2017, am emis ordinul de începere
a lucrărilor privind modernizarea bazei sportive din satul
Izvoarele, bază sportivă care va fi identică cu cea de la
Voineşti.
• Terenul de fotbal din satul Onceşti prinde contur! A fost cosit
prima dată, urmează erbicidarea cu erbicide selective, iar
după înfrăţirea gazonului semănat vom proceda la a doua
cosire. Vom avea un teren de fotbal cu gazon excelent. Precizez
că toate lucrările de până acum au fost realizate cu salariaţii
din Primărie, cu utilajele din dotare, precum şi cu beneficiarii
de ajutor social.
• După îndelungi aşteptări, proiectul privind “Modernizarea

prin asfaltare a DS 1190 (str. Iuguleşti) din satul Gemenea
Brătuleşti” se apropie de finalizare. Au fost asfaltate străzile
laterale, au fost decopertate zonele deteriorate, s-a aşternut
un strat de geogrill (plasă specială pentru asfalt) pe anumite
porţiuni, a fost turnat stratul al doilea (stratul de uzură), iar
în perioada următoare vor fi reprofilate şanţurile pentru
scurgerea apelor pluviale. Valoarea investiţiei este de 320.000
lei, bani suportaţi din bugetul local al comunei.
• Continuăm lucrările privind realizarea şanţurilor betonate pe
străzile Valea Teodoreştilor, Ţânculeşti şi Valea Mare. Aici,
lucrările merg anevoios, dar, în urma discuţiilor purtate cu
reprezentanţii firmei constructoare, se va dubla numărul de
muncitori.
• Cu salariaţii din Primărie şi utilajele din dotare, am balastat
drumurile laterale din satele Suduleni şi Izvoarele, distruse
în urma viiturilor provocate de ploile abundente.
• Am început lucrările privind construcţia “Casei mortuare”
în satul Suduleni. Pentru cei care au trecut pe acolo şi s-au
întrebat de ce folosim atâta armătură din fier, precizez că, în
urma studiului geotehnic, aceasta a fost soluţia dată de expert,
din cauza faptului că terenul din zona respectivă are o
structură foarte slabă, gen “prund de râu”. Vom finaliza
construcţia casei mortuare în cinci luni, conform contractului
de execuţie.
• Am igienizat târgul săptămânal, am vopsit gardul de la stradă
şi tarabele existente. Vom continua pe timpul verii acţiunile
privind igienizarea acestui perimetru.
• Prin PNDL 2 am obţinut finanţare pentru proiectul
“Modernizare prin asfaltare străzi în satul Voineşti”. Este vorba
despre străzile Gogeşti, Aldescu, Moruju, Morii şi Bisericii.
Vom parcurge procedura de achiziţie publică, apoi vom emite
ordinul de începere a lucrărilor.

Dragii mei, nu vom pleca nici luna următoare în
concedii, vom continua activitatea cu motoarele
turate la maximum şi NE VOM ŢINE DE CUVÂNT!
Doresc să citim împreună şi “Gazeta de Voineşti”
cu numărul 1000. LA MULŢI ANI!
Cu deosebit respect,
Primarul dumneavoastră
Dănuţ Gabriel Sandu
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Pastila de ras
Tânăra soţie către soţ:
– Eu ştiu să gătesc bine doar prăjitură şi peşte.
– Nu-ţi face griji, cu timpul vei învăţa. Însă acum spune-mi ce
este în farfurie: prăjitură sau peşte?
☺☺☺
Într-o intersecţie, un BMW îi taie calea unui Trabant, care
avea prioritate.
Şoferul Trabant-ului se ia după BMW şi la următorul semafor
îl ajunge din urmă, se repede la şofer şi dezamăgit îi zice
arătând cu detegul obrazul:
– Dacă nici noi ăştia cu maşini nemţeşti nu ne putem
înţelege…
☺☺☺
Barmanul către un client:
– Ce bei?
– Alocaţia copiilor!
☺☺☺
Poliţia londoneză prinde un ţigan care furase o sută de mii
de lire şi încearcă să afle unde i-a ascuns. Deoarece ţiganul
nu dă semne că ar cunoaşte limba engleză, poliţia aduce un
translator român, unul bulgar, altul polonez.
Încearcă polonezul să scoată o vorbă de la el însă nu
reuşeşte. Încearcă şi bulgarul, ţiganul tace chitic.
Vine şi românul şi îl întreabă:
– Unde ai ascuns banii?
Ţiganul îi răspunde:
– Nu spun nimic.
Văzând unul din poliţiştii englezi că acesta dă din cap negativ
dar totuşi este dispus să vorbească prin translatorul român, îi
pune un revolver la cap şi îi transmite prin român:
– Dacă nu spui unde sunt banii, acest revolver o să se
descarce din greşeală şi toţi creierii tăi o să îmi decoreze
biroul.
Ţiganul speriat începe să turuie:
– Gata, spun tot, opriţi-vă! Banii sunt în rulota mea ascunsă
în parcul central, imediat după pod, în spatele copacilor.
La care românul le traduce englezilor:
– A zis că nu îi este frică de moarte.
☺☺☺
Un şeic revine în vizită la Paris şi revăzând Turnul Eiffel zice:
– De atâţia ani sondează ăştia aici după petrol şi tot mai
insistă…
☺☺☺
Vine soţul de la serviciu şi îi spune soţiei, însufleţit de o
anume speranţă:
-Ştii iubito, l-am auzit pe portar cum se lăuda că s-a culcat
cu toate femeile din blocul nostru.
Şi am auzit că a făcut o singură exceptie, o privi el
cu subînţeles.
Nevasta îi răspunde:
-Aaa! Precis e mototoala aia de la etajul trei!
☺☺☺
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Alinuţa se uita la televizor. Deodată, se aude sunând
telefonul.
- Alo? zice Alinuţa.
- Bună, sunt eu, tati. Mami e acasă?
- Da, e în dormitor, cu unchiul.
- Ştii ceva? Bate în uşa dormitorului şi strigă : “Maşina lui tati
tocmai a intrat în parcare!”
Alinuţa merge la uşa dormitorului şi face ce i-a spus tatăl ei,
după care revine la telefon.
- Ei, ce-a făcut mami?
- S-a speriat rău de tot. A ieşit în pielea goală din cameră, a
vrut să fugă în sufragerie, s-a împiedicat de covor şi şi-a spart
capul de gresie.
- Dar noi nu avem gresie în sufragerie, zice mirat tatăl. Nu e
numărul 2355762?
- Nu, zice Alinuţa, aţi greşit.
☺☺☺
Un domn foarte respectuos intră într-o cofetărie:
- Bună ziua, am nevoie de un tort. E ziua de naştere a soţiei.
- Câte lumânări?
- 30, ca de obicei!
☺☺☺
O navă a naufragiat în largul oceanului. Un tip, ca prin
miracol, s-a salvat şi cu un ultim efort ajunge pe o insulă
pustie şi izolată.
Pe insula îl întâlneşte soţia, care a supravietuit şi ea:
- Şi… unde ai fost toată ziua? Vaporul s-a scufundat încă
de ieri!
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Biblioteca Voineşti,
exemplu de urmat pentru alte localităţi!
“Citeşte pentru a deveni mai deştept! Pentru a judeca mai puţin. Pentru a fi mai capabil de a
înţelege comportamentul nebun al prietenilor sau, şi mai bine, pe al tău” - John Waters.
Cert este faptul că biblioteca
este un remediu pentru minte, iar cărţile
– remediu pentru suflet. Astfel, biblioteca
devine
mai
vizibilă
şi
demonstrează că răspunde tuturor
doleanţelor şi referinţelor utilizatorilor
contemporani, ea constituind veriga
principală în educaţia culturii și piatra
unghiulară a unei cariere nobile. Prin
urmare, afirm cu certitudine că biblioteca e o oază de linişte şi de frumos al
sufletului, iar cartea – oglindă și popas al
spiritului spre realizare. Și, într-adevăr,
aşa cum spunea și marele înelept Miron
Costin:
„Nu
este
alta
mai
frumoasă şi mai de folos în toată viaţa
omului zăbavă, decît cetitul cărţilor”.
Așa cum am menionat,
existena și valoarea bibliotecii are rolul
său în societate. O bibliotecă trebuie să
fie atractivă, rolul bibliotecii publice este
cultivarea educaiei și promovarea
lecturii, tocmai de aceea este foarte
important să ne întâlnim, bibliotecarii
publicii din judeţ, atât la noi acasă, cât şi
în alte biblioteci (pe zone), organizând
totul în funcţie de problemele actuale
ale bibliotecarilor, iar temele discutate
sunt alese de noi, împreună cu metodistul bibliotecii. Seria acesta de întâlniri
profesionale a format deja o familie a
bibliotecarilor, unde toţi putem schimba
între noi experienţe ce ne îmbogăţesc
cunoştinţele.
O astfel de întâlnire
s-a
desfășurat şi la Biblioteca Comunală
“Vasile Florescu” Voinești, în cadrul
schimbului de experienă și consfătuire,metodică cu tema “Proceduri operaionale
la
bibliotecă”.
Am
considerat oportună o astfel de întâlnire
la Voinești, întucât putem fi un exemplu
de
urmat.
Datorită
eforturilor
administraiei locale, avem o bibliotecă
modernă și atractivă, care dispune de
clădire spaioasă, dotată cu grup sanitar,
echipament
modern,
bibliotecar
sociabil, amabil, bine instruit, mobilier
confortabil, calculatoare cu acces la
internet, multe activităi organizate și

desfășurate în cadrul bibliotecii.
Ne-a onorat cu prezena
domnul metodist Vlădu Adreescu,
bibliotecarele din centrul metodic
Târgovite, dar și câteva bibliotecare din
alte centre, care au dorit să fie prezente,
vorbind despre activităile desfășurate
în bibliotecile din Titu, Doicești și Fieni.
Lumina favorabilă în care este astăzi
pusă biblioteca voineşteană, ca de altfel
întreaga comuna, a stârnit un val de
“invidie” și, totodată, un exempu de
urmat pentru colegele participante.
Toate acestea datorită conducerii
Primăriei care se implică și sprijină
desfăşurarea fiecărei activităi.
Pata de culoare a evenimentului a fost dată de momentul artistic
“Parodii de vară” și suitele de dansuri
populare, susinute și prezentate de
membrii
Ansamblului
“Datina
Voineșteană”, care a obinut locul I
la
etapa
judeeană
“Talente

Dâmboviene” și tot locul I la concursul
international de dans “Cununa
Sânzienelor” organizat la Găești.
Înfiinat în anul 2009, la
iniiativa domnului primar Dănuţ Gabriel
Sandu, Ansamblul “Datina Voineșteană”
este format din peste 80 de membri,
copii talentai din comuna noastră.
Astfel, asigurăm metode
alternative de învăţare şi o educaţie informală care să vină ca o completare a
cunoştinţele pe care le acumulează
adolescenţii în şcoli. În acelaşi timp,
biblioteca reprezenta un loc de întâlnire
al tinerilor pentru desfăşurarea unor
activităţi cultural-artistice şi educative.
Dacă vrei să obinei cheia succesul pierdei-vă în labirintul cărilor și
sorbii
lacom
din
nectarul
cunoștinelor!
Bibliotecar,
Florentina Belbe

ORAŞE ÎN LUME. CUNOAŞTEŢI?

ORIZONTAL: Oraşe din lume
DIAGONALA A-B: Capitala Repubicii Chile
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FAMILIA, ŞCOALA ŞI BISERICA,
PRINCIPALII FACTORI ÎN EDUCAŢIA TINERILOR
Am dorit să scriu, în acest număr al “Gazetei de
Voineşti”, câteva lucruri despre educaţia religioasă a tinerilor şi
despre principalii factori care pot influenţa educaţia, creşterea
şi dezvoltarea frumoasă a tinerilor. Fără nicio îndoială,
tineretul de astăzi trece printr-o serioasă criză iar cauzele sunt
multiple. Problema care trebuie să ne preocupe pe fiecare
dintre noi este ce putem face pentru a aduce lumină în viaţa
tinerilor şi pentru a le oferi adevărate repere şi modele demne
de urmat.
Principalul factor de educaţie îl reprezintă familia.
Familia creştină joacă un rol deosebit de important în
educarea caracterului moral-religios, deoarece în mijlocul
familiei începe educaţia copilului. Părinţii sunt primii care
modelează sufletul copilului, lăsându-i cea mai mare de preţ
moştenire: credinţa creştină. Pentru copil, familia este prima
şcoală a vieţii, iar părinţii sunt primii dascăli ai copilului. De
aceea, deosebit de important este şi propriul exemplu al
părinţilor. Nu este suficient ce spun părinţii, ci ceea ce fac ei.
O educaţie sănătoasă a unui tânăr pleacă din familie. Cu ceea
ce deprinde în familie, tânărul va pleca mai departe în
societate. O vorbă românească spune „cum îi creştem pe copii,
aşa îi avem”, arătând, în felul acesta, rolul deosebit de
important pe care părinţii îl au în creşterea şi educaţia copiilor.
Biserica, spre deosebire de mica familie de acasă,
este marea familie în sânul căreia se intră prin Sfânta Taină a
Botezului. Biserica însăşi este datoare să se îngrijească
de fiecare mlădiţă a ei, pentru a o ajuta să crească şi să se
dezvolte potrivit învăţăturilor de credinţă. Biserica este locul
unde tinerii îşi dezvoltă frumoasele calităţi şi deprinderi
moştenite din familie. Marea provocare a Bisericii este de
a oferi în continuare adevărate modele spiritual, dar şi de a
veni cu răspunsuri şi soluţii la multele probleme şi frământări
cu care tinerii se confruntă. Rolul Bisericii este acela de a
promova valorile spirituale permanente şi de a se asigura
că educaţia sănătoasă primită în familie este dusă mai
departe.
Şcoala are rolul de a continua actul educativ, atât prin
oferirea unui bagaj riguros de informaţii, cât, mai ales, prin
formarea personalităţii depline a tânărului, dornic să participe
la viaţa comunităţii prin reale calităţi şi spirit creator. Respectul
de sine şi respectul faţă de ceilalţi reprezintă valori fără de care
o societate nu se poate dezvolta în mod armonios. Părinţii şi
profesorii trebuie să pună în valoare calităţile fiecărui copil,
să îl înveţe că este capabil şi valoros. Fiecare elev trebuie
încurajat să îşi valorifice darul său unic primit de la Dumnezeu,
dar şi să respecte darurile celor din jurul său.

De asemenea, buna cuviinţă şi respectul faţă de
părinţii care l-au crescut şi faţă de educatori, învăţători şi
profesori trebuie cultivate nu ca o obligaţie, ci ca pe o lumină
a sufletului frumos, ca o recunoştinţă faţă de cei care îşi dedică
întreaga viaţă creşterii, educării şi formării copiilor şi tinerilor.
Trebuie să înţelegem cu toţii - părinţi, profesori, slujitori ai
Bisericii, dar şi tinerii pe de altă parte, că înainte de toate,
avem o mare răspundere pentru cei care, mai devreme sau
mai târziu, vor reprezenta viitorul nostru. Doar printr-o lucrare
a tuturor factorilor de decizie putem schimba ceva pentru
viitorul tinerilor şi pentru generaţiile noastre viitoare.
Ne rugăm Bunului Dumnezeu să ne dăruiască tuturor
sănătate, înţelepciune, putere de muncă pentru a insufla
tinerilor bucuria de a învăţa, dar şi bucuria de a deveni,
printr-o educaţie sănătoasă, oameni demni şi oneşti ai
societăţii.
În încheierea cuvântului meu, adresez un sincer
mesaj de felicitare tuturor acelora care se implică lună de
lună pentru ca Gazeta de Voineşti să ajungă în casele
dumneavoastră. Luna aceasta, Gazeta a ajuns la ediţia
cu numărul 100 şi este un lucru extraordinar că voineştenii
sunt la curent cu tot ceea ce se întâmplă în comunitatea
lor. Aproape nouă ani de muncă neîntreruptă în care “Gazeta
de Voineşti” nu a lipsit din casa fiecărui voineştean în parte.
Vă felicităm sincer şi vă dorim multă sănătate şi putere de
muncă în continuare în slujba voineştenilor şi a comunităţii
noastre!
Preot Stroe Mihail Alin
Parohia Gemenea-Onceşti

Spălătoria SC AUTO SERVICE ADI şi CLAUDIU, cu sediul în Izvoarele
(fostă Arta Populară), angajează, în condiţii avantajoase, spălător auto.
Relaţii la telefon: 0727.122.007.
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Mărturisiri despre viaţă
Vorbim prea mult, iubim prea rar și urâm prea des…
Am învăat cum să ne câștigăm existena, dar nu cum să ne
facem o viaţă. Am adăugat ani vieii și nu viaţă anilor. Am
cucerit spaiul cosmic, dar nu și pe cel interior. Am făcut
lucruri mai mari, dar nu și mai bune. Am curăat aerul, dar am
poluat solul. Am cucerit atomul, dar nu și prejudecăile
noastre. Plănuim mai multe, dar realizăm mai puine. Am
învăat să ne grăbim, dar nu și să așteptăm. Am construit mai
multe calculatoare care să deină mai multe informaii, să
producă mai multe copii ca niciodată, dar comunicăm din ce în
ce mai puin.
Acestea sunt vremurile oamenilor mari și caracterelor
meschine, profiturilor rapide și relaiilor superficiale. Acestea
sunt vremurile noastre, cu excursii rapide, scutece de unică
folosină, moralitate de doi bani, corpuri supraponderale și
pastile care îi induc orice stare, de la bucurie, la liniște și
la moarte. Sunt vremuri în care la orice pas avem vitrine
frumoase, dar nimic în interior, vremuri în care tehnologia îi

poate aduce rapid totul și în care poi decide acordul tău, fie să
le ștergi…
Amintește-i să petreci timp cu persoanele iubite,
pentru că nu vor fi lângă tine o eternitate… Amintește-i să
spui o vorbă bună copilului care te venerează, să îmbrăișezi cu
dragoste pe cel de lângă tine pentru că aceasta este singura
comoară pe care o poi oferi cu inima și nu te costă nimic…
O sărutare și o îmbrăișare vor alina durerea atunci când sunt
sincere. Fă-i timp să iubești, fă-i timp să vorbești și fă-și timp
să împărtășești gândurile preioase pe care le ai în suflet.
Alege o viaţă frumoasă, alege cu mintea și nu din mândrie!
Vasile Roșu,
Pedagog Liceul Tehnologic Voinești
PS - La muli ani, “Gazeta de Voinești”! Respect deosebit și
muli ani de viaţă celor care au avut grijă ca, lună de lună, să
lumineze inima și sufletele noastre!

VACANĂ PLĂCUTĂ ÎN COMPANIA CĂRILOR!
Suntem deja de câteva
săptămâni în vacană. Prima grijă a copiilor a fost să-și ascundă cările și caietele
pe fundul sertarelor din birou. După un
an de învăat, s-au săturat, nu mai vor să
audă de teme și de cări. Sigur, este
nevoie de relaxare după un an școlar, dar
nu trebuie să uităm de citit. Lectura poate
fi o formă de relaxare.
Să nu uităm de beneficiile
lecturii! Situaţia la examenele naionale
ar putea fi ameliorată dacă tinerii ar avea
interes pentru lectură, dacă ar citi mai
mult. Bineînţeles că pentru a te forma ca
persoană, pentru a ajunge un om abil,
descurcăreţ, cărţile nu sunt de ajuns, e nevoie şi de o inteligenţă a experienţei, însă lectura reprezintă o fundaţie şi este benefică
pentru formarea noastră din mai multe motive.
În primul rând, cărţile ne ajută să dobândim anumite cunoştinţe din diverse domenii, astfel încât, fără a fi neapărat
experţi, putem purta o discuţie în orice situaţie, despre lucruri diverse. Ne dezvoltă o gândire armonioasă, capabilă să vadă
imaginea de ansamblu fără a pierde din vedere detaliile care o formează. Citim despre caracterele unor personaje, despre cum
gândesc şi acţionează aceste personaje într-o situaţie anume, despre probleme şi sentimente universale, ne regăsim în ceea ce
citim şi putem învăţa ceva din fiecare carte citită.
Lectura ne stimulează imaginaţia, ne dezvoltă vocabularul şi ne ajută să înţelegem importanţa folosirii corecte a limbii
române, nu neapărat ca un aspect cu care ne putem considera superiori faţă de cei ce nu vorbesc corect, ci ca o trăsătură
a bunului simţ. Cărţile nu ne învaţă cum să gândim, nu ne impun anumite concepţii, ci ne învaţă cât de important e să gândim,
să ne formăm propriile concepţii. Ele nu pot înlocui importanţa relaţiilor cu ceilalţi, nu ne izolează de lume, ci ne ajută să o
privim mai entuziasmaţi, cu o privire ce trădează un suflet capabil de a simţi.
Pentru toate aceste motive, şi pentru multe altele, cărţile nu ar trebui să stea prăfuite în bibliotecile noastre, ci ar
trebui să fie citite. Așadar, vacană plăcută în compania cărilor!
Prof. Comănescu Gabriela

pagina 5

Nr. 100  iulie 2017

Gazeta de Voineºti

Istorisiri dintr-un alt veac dâmboviţean
Cu două decenii în urmă, am primit propunerea de a pregăti o carte de dialoguri,
interlocutorul meu şi totodată personajul principal al cărţii, urmând să fie fostul
lider naţional-ţărănist, Ion Diaconescu. Ne-am întâlnit de câteva ori în modestul
său apartament din Bulevardul Dimitrie Cantemir şi am înregistrat pe reportofon
relatările sale, care au început cu primii ani ai copilăriei şi s-au oprit la evocarea
zilei de 23 august 1944. Împrejurările din urmă cu două decenii, în primul rând
accederea PNŢCD la guvernare şi desemnarea lui Ion Diaconescu în funcţia de
preşedinte al Camerei Deputaţilor, au pus capăt proiectului, cauza rezidând desigur
în numeroasele obligaţii care l-au copleşit pe bătrânul om politic după alegerile
din anul 1996. Manuscrisul, început dar neterminat, a rămas în posesia mea şi am
selectat, pentru ediţia jubiliară a Gazetei de Voineşti, câteva fragmente inedite,
care aduc în atenţia cititorilor realităţile şi imaginile satelor româneşti din
proximitatea Voineştilor, din urmă cu mai bine de un veac. Titlurile şi subtitlurile
îmi aparţin. ( Mircea Vlad)
“Sunt originar dintr-o zonă încărcată de istorie…”
Mă leagă totul de locul naşterii şi al copilăriei mele. Acolo îmi
sunt rădăcinile, care nu s-au rupt niciodată, indiferent unde
m-am aflat. Sunt originar dintr-o zonă a ţării încărcată de istorie,
încadrată în tipare străvechi, în care datinile, tradiţiile româneşti
şi ritualurile ancestrale s-au păstrat aproape nealterate de-a
lungul istoriei, până după al doilea Război Mondial. Dacă ne luăm
după actele oficiale, rezultă că m-am născut în comuna Boţeşti
din judetul Argeş. În realitate, m-am născut în satul Cândeştii din
Deal, care ţinea de comuna Boţeşti, dar era situat, atunci ca şi
acum, în judeţul Dâmboviţa. (...) Este o regiune subcarpatică,
dominată de dealuri domoale, care pe vremea copilăriei mele
erau acoperite de codri ce păreau nesfârşiţi. Dacă ne imaginăm
sau dacă trasăm pe hartă un triunghi aproape echilateral, cu
vârfurile în Câmpulung, Piteşti şi Târgovişte, satul meu se află
chiar în centrul acelui triunghi, fără să fie situat pe o cale de
comunicaţie principală. Cel mai apropiat oraş este Topoloveni,
care în prima parte a secolului XX era numai un sat ceva mai
răsărit.
Elitele satului şi spiritualitatea patriarhală
În satele româneşti începuse să se constituie, pe la sfârşitul
secolului al XIX-lea, un fel de burghezie rurală, formată din
intelectualitatea satului - preoţi, învăţători, notari - şi ţăranii
gospodari cu ceva mai mult pământ. Într-o epocă de avânt
economic şi de stabilitate politică, sub sceptrul Regelui Carol I, au
apărut acele elite ale satului care au avut un rol decisiv în
modernizarea României. Eu sunt născut în anul 1917 şi cred că
am început să înregistrez primele fapte şi să conştientizez cât de
cât realitatea cam prin anii 1921- 1922. M-am trezit atunci că
aparţin unei mari comunităţi, că pe o rază de mai mulţi kilometri,
toate familiile care formau acele elite ale satelor erau înrudite
între ele şi strâns legate prin multe şi importante interese. (...)
Exista şi acea spiritualitate patriarhală, foarte stabilă, care a
constituit principalul element de menţinere şi de cultivare a
tradiţiilor româneşti. În primul rând, toată lumea, absolut toată
lumea, se îmbrăca în portul naţional specific acelei zone
folclorice. Excepţie făceau numai cei care trebuiau să poarte
ceea ce se chema uniformă, în această categorie incluzându-i şi
pe preoţi. Eu am purtat, din păcate, costumul naţional numai în
clasele primare. Mai târziu, mergând la Bucureşti unde am urmat
liceul, a trebuit să renunţ la portul meu şi să îmbrac “straie
nemţeşti”.
Primele contacte cu realitatile dure ale politicii
Împrejurările au făcut să mă aflu în preajma lui Ion Mihalache

pagina 6

Ion Diaconescu (1917-2011)

încă din copilărie. El era originar din Topoloveni, dar după
căsătorie se stabilise la Dobreşti, la socri. Acolo îl vizitau
numeroşi oameni politici foarte cunoscuţi în acea epocă şi,
împreună cu ei, venea la noi la Boţeşti sau la Cândeşti, unde
stăteau o zi- două. (...) Primele mele amintiri politice datează din
anul 1926. La putere era Guvernul Averescu, iar ministu de
Interne era Octavian Goga, care a acţionat cu duritate la organizarea alegerilor, recurgând la tot felul de manipulari, de falsuri şi
la alte mijloace, deloc ortodoxe, pentru a menţine Guvernul
Averescu la putere. Părinţii mei erau membri fondatori ai
Partidului Ţărănesc şi fruntaşi ai acelui partid. La alegeri erau
delegaţi la secţiile de votare, care pe atunci erau foarte puţine,
cam una la sapte-opt sate. Votul, deşi nu mai era censitar, nu era
totuşi nici universal, pentru că femeile nu căpătaseră drepturi
electorale, iar vârsta minimă pentru alegători era de 21 de ani.
Îmi amintesc că tata era delegat la o secţie de votare deschisă la
Voineşti, o comună de pe valea Dâmboviţei, aflată cam la 15 Km
de satul nostru. În seara dinaintea alegerilor a venit tata de la
Boţeşti la Cândeşti, pentru ca a doua zi, dis-de-dimineaţă, să
plece cu cumnatul lui, cu o brişcă, la secţia de votare din Voineşti.
În timp ce eram la masă, a venit cineva, alergând într-un suflet şi
le-a spus să plece repede pentru că vin jandarmii să-i aresteze.
Au plecat imediat pe un drum lăturalnic şi au ajuns totuşi la
Voineşti. Curând aveam să înţeleg ce se întâmpla: pentru a-i ţine
departe de secţiile de votare pe reprezentanţii opoziţiei care
supravegheau buna desfăşurare şi corectitudinea alegerilor,
guvernul recurgea, în special în mediul rural, la ajutorul
jandarmilor, care primeau ordin să-i cheme la post, sub un
pretext oarecare pe fruntaşii politici ai opoziţiei şi să-i reţină până
după prânz, când alegerile erau ca şi terminate, apoi să-şi ceară
scuze şi să-i elibereze, motivând că a fost vorba despre o
confuzie. În acea zi a fost primul meu contact cu realităţile dure
ale vieţii politice şi cu practicile politicianiste româneşti. (...) Cred
că pot localiza, chiar cu destulă exactitate în timp şi în spaţiu ceea
ce s-ar putea numi prima mea acţiune politică. Era după alegerile
din anul 1926 şi se crease în sat o atmosferă politică destul de
tensionată. Ai mei, natural că erau ţărănişti, dar învăţătorul
Olteanu era averescan. Un vecin, ţărănist şi el, m-a învăţat ca
atunci când trec pe lângă el să strig “Trăiască Mihalache!”, iar eu
m-am conformat fără nicio ezitare, ba pot spune chiar că-mi
făcea plăcere să-l provoc pe învăţător. Consecinţa a fost că
acesta, făcând apel la cea mai uzitată metodă pedagogică,
transformată atunci în reacţie politică, mi-a lungit urechile mai
mult decât de obicei. A fost prima mea suferinţă pe altarul
politicii, una mică, neglijabilă, faţă de suferinţele greu şi de
imaginat, care au urmat şi care mi-au marcat viaţa. (Va urma).
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POVEŞTI DESPRE NOI ŞI VOI(NEŞTI)
- încredere şi onestitate A trecut o lună de la festivitatea de încheiere a
anului şcolar, dar nu mă pot abţine de la unele comentarii… Ce
comentez? Poziţii, replici, comparaţii, ecouri, observaţii…
greşeli cu alte cuvinte, pe care le facem noi, părinţii, după
premiere sau după apariţia ierarhiilor din şcoli în Gazeta
locală.
“Ia uite, al lu’…cutăriţă a luat premiu! Un amărât
tac-su. Tu… ai de toate! Da’ nu eşti bun de nimic! Nu te pun la
treabă! Nu-ţi lipseşte nimic! Şi? Abia te-a strigat şi pe tine pe
la sfârşit, cu o amărâtă de medie de 8. La câte îţi ofer, trebuia
să-mi vii numai cu 10”! Aşa îi spunea, cu năduf, un tată fiului
său, care, abia mai avea curaj să explice: “Eu am învăţat, dar
profesorii sunt de vină,fiindcă mi-au dat note mici…”.
Pe o altă uliţă, o mamă “cu doctorat în pedagogie” îi
atrage atenţia copilului propriu că, dacă în clasa a IV-a are şi
două calificative de suficient, în clasa a V-a sigur nu va lua
premiu şi tare mult i-ar plăcea să-l pună şi ea cu diploma pe
facebook, ca… vecina.
Eee, grea e viaţa pentru unii copii şi parinţi…De ce?
Pentru că vor imposibilul. Acel “tătic” bogat îi vorbeşte fiului
său de sus, cu aroganţă şi dispret de parcă ar fi ultimul
ignorant. Îl consideră pe copil un incompetent şi un nerecunoscător, un fel de “slugă” incapabilă care nu-l răsplăteşte
pe “stăpân” cu note de 10. Îl striveşte pe propriul fiu ca pe un

gândac de bucătarie. Dar copilul?... Pasează vina asupra profesorilor. Se salvează printr-o minciună. Astfel îşi pierde
încrederea şi în părinte, şi în el. Nici “mămica facebook “ nu e
mai “brează”. Şi ea îi distruge copilului încrederea în el,
antepronunţându-se asupra rezultatelor lui viitoare, din clasa
ce va urma.
Am dedus de aici că, uneori, părinţii îi “strică” pe
copii, atunci când în loc de dragoste necondiţionată,
înţelegere, încurajare, ajutor, le oferă dispreţ, nemulţumire,
reproşuri sau absurdităţi. N-ar fi mai bine să îi laude pentru
ceea ce pot, fără să îi critice pentru ceea ce nu pot? N-ar fi mai
util să le promită ajutor la materiile mai dificile? Să fie sinceri,
iubitori, fireşti, să-şi recunoască şi să-şi asume limitele?
Dumneavoastră ce credeţi?
Eu sunt convinsă că adevarul şi sinceritatea trebuie să
fie la baza tuturor faptelor noastre şi îmi place să spun că am
ajuns la vârsta când îmi permit să fiu foarte sinceră. Mai cred
că un prieten bun e acela care-ţi spune adevărul, nu acela care
te minte. De asemenea, sunt convinsă că onestitatea ne ajută
să dobândim încredere în viitor prin înţelegerea corectă a
faptelor trecute şi prezente. Încrederea în noi înşine şi în
ceilalţi este răsplata onestităţii.
Prof. Elena Pădure

Spune NU violenţei în familie!
Pentru început, multumesc celor care au făcut ca apariţia acestei gazete să devină realitate, celor care au
făcut eforturi în a o tipări şi celor care au adus în casele dumneavoastră primele 99 de ediţii. Sunt onorat să scriu
acest articol care va fi tipărit în ediţia cu numărul aniversar 100 şi vă doresc să tipăriţi cât mai multe ediţii ale
“Gazetei de Voineşti”.
Aşa cum v-am obişnuit, încerc, prin ceea ce scriu, să aduc la
cunoştinţă legislaţia în vigoare cu care vă puteţi întâlni, precum şi sfaturi utile care să vă fie de folos. În anul 2017, Poliţia
Română desfăşoară o campanie de prevenire denumită „ARIPI
FRÂNTE”, care are ca scop informarea publicului larg cu privire
la consecinţele grave ale comportamentului abuziv manifestat
în cuplu. Campania este prezentată în universităţi, licee, în
spaţii publice intens circulate, iar ghidurile cu informaţii utile
sunt disponibile în toate secţiile de poliţie la nivel naţional.
Ce înseamnă violenţa în familie?
Violenţa în familie reprezintă orice agresiune fizică, psihică,
verbală, sexuală sau economică, săvârşită cu intenţie de către
un membru al familiei împotriva altui membru al aceleiaşi
familii. Atunci când izbucneşte un episod cu violenţe fizice
sună imediat la 112. Când nu poţi să fugi din casă, încearcă să
te închizi într-o cameră cu un telefon şi să suni la poliţie. Dacă
nu ai apucat să iei un telefon mobil cu tine, strigă tare ca să te
audă vecinii sau deschide geamul şi cere ajutor. Nu te adăposti
în bucătărie! Acolo sunt cuţite şi alte obiecte cu care agresorul
te poate răni. Dacă nu ai reuşit să scapi de el, încercă să-ţi protejezi de lovituri cele mai sensibile părţi ale corpului – faţa şi
capul. Spune-le copiilor să se încuie într-o cameră sau să fugă

la vecini ori la rude de încredere.
După producerea unei agresiuni, pentru siguranţa ta,
părăseşte domiciliul dacă agresorul încă mai este în casă sau
bănuieşti că se întoarce. Aşteaptă afară, într-un loc sigur, până
ajunge poliţia. Dacă nu poţi să ieşi din casă sau să te deplasezi
pentru îngrijiri medicale sau pentru plângere la poliţie, sună la
112 şi vei fi ajutat(ată) de urgenţă. În cazul în care eşti ranit(ă),
nu ezita să mergi la spital pentru un consult medical. Spune-le
doctorilor ce ai păţit. Leziunile interne se pot agrava dacă nu le
tratezi şi îţi pui viaţa în pericol. Până cercetează poliţia locul
unde ai fost agresat(ată), nu atinge nici un obiect din acea
zonă. Astfel, se vor păstra toate probele şi poziţia lor în
cameră: obiecte sparte, haine rupte, lucruri trântite, pete,
amprente etc. Bineînţeles că violenţa în familie nu are loc
numai asupra femeilor, ci şi asupra copiilor şi asupra bărbaţilor.
În speranţa că nu veţi avea astfel de probleme, în
numărul următor al “Gazetei de Voineşti”, vă voi prezenta şi
alte măsuri pe care le puteţi lua pentru a stopa astfel de comportamente.
ŞEFUL SECŢIEI 5 POLIŢIE RURALĂ VOINEŞTI,
Subcomisar de poliţie Uţă Nicolae Gabriel
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CODUL BUNELOR MANIERE
SĂ FIM EXIGENŢI CU NOI ÎNŞINE!
Poţi să placi persoanelor pe care le întâlneşti, să
ai succes după succes, să uluieşti lumea cu inteligenţa ta,
dar toate aceste calităţi “sociale” nu-ţi permit totuşi să fii
îngăduitor cu propriile tale defecte. Căci acel “Cunoaşte-te
pe tine însuţi”, celebrul epigraf gravat pe templul lui Apollo
din Delphi, este un sfat demn de urmat cu toate că e un
examen, dintre cele mai severe, la care trebuie să te supui
permanent. Multe conflicte ar putea fi evitate, dacă, în
momentul declanşării lor, ne-am întreba pe noi înşine nu
cumva greşim?
Să recunoaştem că suntem mult mai indulgenţi
faţă de noi decât faţă de alţii. Este, desigur, o înclinaţie
natural-umană, dar asta înseamnă, oare, că trebuie să ne
supunem acestei slăbiciuni fără să încercăm să luptăm
împotriva ei? Vedem aproape întotdeauna paiul din ochiul
altuia, în locul bârnei din ochiul nostrum... Dacă am fi
lucizi, dacă ne-am analiza cu obiectivitate, viaţa ar fi mai
uşoară pentru toţi. În orice caz, nu există două feluri de
bune maniere: unele aplicabile în societate şi altele acasă.
Este suficient să ne impunem să fim politicoşi faţă de
familie, la fel cum suntem faţă de străini. Numai astfel vom
fi respectaţi şi viaţa în intimitate va deveni agreabilă. Ceea
ce nu înseamnă că trebuie să trăim rigid, ca nişte
manechine înţepenite, ci natural, firesc, calm şi liniştit. E de
ajuns să nu confundăm relaxarea cu dezordinea şi
singuratatea cu un mod de viaţă descătuşat de orice
reguli de bună cuviinţă.
Dar, cine nu-i cunoaşte pe acei “stăpâni atotputer-

nici” cu cămaşa descheiată, cu bretelele atârnând, cu părul
vâlvoi, care pretind soţiei să le aducă imediat papucii, ei
tolănindu-se pe o canapea, cu ziarul în mână, pentru a se
delecta cu ştirile sportive? Poate surveni “o catastrofă
culinară”, poate să sune telefonul, poate să latre câinele...
sunt stăpân la mine acasă şi la urma urmei toată lumea
trăieşte aici din banii mei”! Sau, mai rău, “eu sunt stăpânul
casei şi toţi membrii familiei trebuie să-mi facă mie viaţa
plăcută”! Nu va fi vorba, în mod sigur, de o familie
fericită... Dacă-i acorzi familiei tale soiul acesta de stimă,
chiar dacă pretinzi că eşti manierat, înseamnă că stima ce
ţi-o porţi ţie însuţi e vorbă goală, căci nu laşi politeţea la
uşă odată intrat în casă.
Scopul oricărui om este, s-ar putea spune, să aibă
o viaţă frumoasă. Şi cel mai nonconformist dintre noi va
ajunge până la urmă la această concluzie. Sigur că lucrul
acesta nu depinde numai de el, dar depinde, în primul
rând, de el. E suficient să-ţi imaginezi, atunci când eşti
singur şi crezi că poţi să-ţi permiţi orice, că te afli, de fapt,
în prezenţa unei fiinţe pe care o stimezi şi faţă de care
nu ţi-ai putea îngădui nici o grosolănie. De ce nu ai fi chiar
tu acea persoană? Să zicem că ai rămas întâmplător
singur pentru câteva zile în casă. Familia ţi-a plecat în
concediu. Eşti tentat să laşi paturile în dezordine, dulapurile
deschise şi să manânci direct din cratiţă. E suficient să te
gândeşti că în acea clipă îţi intră în casă nişte prieteni care
au o părere foarte bună despre tine. Vor fi sigur dezamăgiţi
de ceea ce văd, iar scuzele vor fi, din păcate , inutile…

KORYO VOINEŞTI
Un titlu european şi trei
medalii de bronz!
Bilanţ senzaţional pentru Clubul Sportiv Koryo
Dragomireşti, la Campionatul European de Karate Shito Ryu
organizat în oraşul Nove Zamki din Slovacia, în perioada 18-19
iunie 2017. Patru titluri de campion european, cinci titluri de
vicecampion european şi şase medalii de bronz, aceasta este
zestrea de medalii acumulată de cei 11 sportivi de la CS Koryo
Dragomireşti selectaţi în lotul României pentru acest
campionat european. De remarcat că doi dintre ei reprezintă
Secţia Koryo Voineşti, ei reuşind să aducă pentru România un
titlu european şi două medalii de bronz prin COSTANZO
IZABELLA şi o medalie de bronz prin OPRESCU BOGDAN.
“Suntem foarte fericiţi, spune domnul Viorel
Marinoiu - antrenorul şi preşedintele CS Koryo. Copiii şi-au
făcut pe deplin datoria, au luptat intelligent şi cu mult curaj,
punând în aplicare tot ce au învăţat la antrenamente. Nu avem
prea mult timp pentru relaxare, la sfârşitul lunii iulie vom pleca
la Barcelona, în Spania, unde vom participa la Campionatul
Mondial de Karate Shito Ryu Hayashi Ha, unde ne vom
înfrunta cu 2.500 de sportivi din 60 de ţări ale lumii. Lotul
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nostru va fi reprezentat de 9 sportivi printre care şi cei doi
voineşteni, Isabella Costanzo şi Oprescu Bogdan.
Pregătirile pentru acestă competiţie de prestigiu au
început de două săptămâni, suntem în grafic, asta datorită şi
administraţiei publice voineştene, în frunte cu domnul primar
Dănuţ Gabriel Sandu, care face tot posibilul pentru ca noi să
beneficiem de cele mai bune condiţii de antrenament. De
asemenea, transmitem mulţumiri domnului viceprimar
Claudiu Popa, care ne dă posibilitatea să ne exprimam în ziarul
local, acest lucru constituid o motivaţie în plus pentru tinerii
sportivi ai Secţiei de Karate Koryo Voineşti”.
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La ceas aniversar,
Când faci un centenar
De apariii-n case
Să ne aduci prinoase
GAZETĂ DE VOINEȘTI
Eu zic să ne trăiești.

Dar și acei ce vor
Să-și spună păsul lor
La tine-au găsit loc
Și-așa ca într-un joc
Tu vieuiești prin noi
Noi suntem robii tăi.

Că-n paginile tale
Aflăm și bun și jale
Și ne mai scoi din rând
Punând mereu nou gând
Pentru aceia care
Citind simt alinare.

Că te-așteptăm lunar
Să ne aduci în dar
Știri, fapte, poezie
Ca bine să ne fie
Într-un moment de tihnă
Când vrem și noi odihnă.

Minii prea încercate
Ce parcă nu mai poate
Zilnic să facă faă
La ce-i e dat în viaă
Așa că-i fac urare
Etern să fii-n tipare
Cuvinte să aduni
Creând mereu minuni.

La mulţi ani!
ASCULTAŢI-MĂ, VĂ ROG!
Scumpii mei mai avei ACUM încă puin timp de har
Pentru pocăină și iertare,
Vă rog plângând, vă spun cinstit; nu mă ascultai
Mergei spre veșnica pierzanie.
Da! ACUM este momentul ca să-i vi în fire
Că în curând la Marea Judecată
Ce îi vei spune domnului Hristos,
Că nu ai auzit de “El” vreodată?!...
Ba da. Am auzit și la biserică mă duc
Atuncea… Doar… La Paşti și la Crăciun
Spunea un domn, mă-nbăt și mă fac cuc
Că-s doar creștin, nu-s ca mata nebun.
Eu niciodată credina mea n-am să mi-o schimb
Așa eu m-am născut și așa vreau ca să mor…
Oh! Ce prostie… Stăpânul să ţi-l schimbi
Căci Lui te dai mereu și ia-l pe Isus ca mântuitor!
Si pentru Dumneata “El” a venit în lumea noastră
În cer să mergi, de iad să te ferească
Cât te-a iubit… Că s-a jertfit
Din dragoste a vrut să te mântuiască.
Nu îneleg de ce nu vrei
De stai ca un perete-ncremenit?
Și nu spui: Doamne, iartă-mă! Te iubesc! Te primesc!
În inimă că sunt o sau un nefericit.
N-ai milă chiar de viaa ta
Mai rău ca orice vietate
Satana tot de capul tău mai stă
Nu te gândești și la eternitate?!...

Cum ai s-ajungi în fata “Lui”
La judecată cu-n suflet negru plin de vină
Căci suntem răi și nu dorim
Să luam în dar iertarea Lui divină?...
Mai terminai cu mânăstiri, cu horoscoape,
Cu datini, cu pomeni, cu maică, sfini cu toate,
Doar sângele lui Hristos cel sfânt
E jertfa ce vă spală de păcate.
Chiar nu vedei ce palme luăm
Ne spune și-n scriptură frate
Noi roadele muncii, doar o să le mai vedem
Dar… De ele n-o să mai avem noi parte.
Acum în ceasu-al XII-lea EU v-am îndemnat
Primii-L în inima dumneavoastră ca domn stăpânitor,
Şi merită să fie veșnic lăudat
Căci ne este dat de Dumnezeu ca singurul mântuitor.
La fel ca pentru-ntreaga mea comună
Și pentru șefii ei şi-ai ţării mereu mă rog,
C-așa ne spune la scriptură
Ca Domnul să le dea înelepciune
Ca să-și iubească și să-și cârmuiască al său norod.
Domnul Isus Hristos la cer când s-a înălat
Ne-a spus la toi “Curând eu vin!”
Aș vrea ca toi să fii cu sufletul curat
Să-L așteptăm, să-L preuim și să-L iubim, AMIN!
Daniel Popescu
Voinești - Gemenea
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Protejându-vă animalele de paraziţii externi,
vă protejaţi pe dumneavoastră!
Paraziii externi (căpușele, poticii, ânarii și
flebotomii) reprezintă un risc permanent atât
pentru sănătatea câinelui cât și a omului.
Ce sunt căpușele?
Căpușele sunt parazii externi din clasa artropode, au corpul
oval și turtit de diferite dimensiuni (3-18 mm). Culoarea variază
în funcie de stadiul de hrănire, de la galben până la roșu-brun.
Femelele sunt hematofage (se hrănesc cu sânge) și atacă animalele și omul pentru a-şi procura hrana. Căpușele întilcuite în
blana animalelor sau corpul oamenilor își înfig aparatul bucal în
pielea lor. Toate stadiile de dezvoltare ale căpușei (larva, nimfa,
căpușa adultă) se hrănesc cu sânge și pot fi infectate cu una sau
două bacterii - Babezia sau Borelia, toate putând transmite
infecia la animale și la om. După hrănire își triplează volumul.
Pot depune între 2.000 și 20.000 de ouă sub formă de grămezi,
pe sol, în locuri ferite de lumină (umbră sub frunze, zidărie,
lemnărie). Sunt trei specii de căpușe în zona noastră, în tara
noastră, dar cea mai frecventă este “Ixodes vicimus”. Se întâlnește pe tot teritoriul României, chiar la altitudini de 1.600 m.
Unde și când se găsesc căpușele?
În sezonul cald, căpușele se găsesc peste tot și reprezintă o
problemă din ce în ce mai mare datorită modificărilor climatice,
a vegetaiei și a câinilor fără stăpân. Ele preferă climatul răcoros
și trăiesc la marginea pădurilor, crângurilor, zăvoaielor, pe câmpuri, în iarbă înaltă, tufișuri, lemnărie etc., dar și în cușca
câinelui, unde își depune ouăle în lemnărie, crăpături de ziduri
etc. Zonele de risc pentru om sunt reprezentate de păduri, rezervaii, parcuri, crânguri, zăvoaie. În natură, căpușele se hrănesc cu sângele rozătoarelor mici care sunt gazda bacteriei
Borelia.
Care sunt bolile transmise de căpușe?
Căpușele pot provoca o iritare sau o infecie a pielii la locul
înepăturii, dar mai grav pot purta și transmite infecii de la un
animal la altul sau la om. Căpușele transmit o varietate de
microorganisme care pot determina boli grave, cum ar fi protozoare, bacterii, virusuri.
1. Babezioza este o boală cu caracter sezonier ce se transmite la
câine prin intermediul căpușelor. Semnele clinice sunt: febră,
vărsături, abatere, anemie, icter, subicter, deseori urină cu
sânge. În multe cazuri, apar tulburări nervoase care determină
dificultate în mers.
- Medicul veterinar pune ușor diagnosticul. Câinele tratat la
timp se vindeca repede.
- Boala se transmite și la om
- Principala măsura de prevenie este lupta împotriva căpușelor.
2. Erlichioza este o boală infecioasă cu evoluie cronică sau
acută ce se transmite la câine prin intermediul căpușelor.
Semnele clinice în forma acută sunt: anorexie, slăbire progresivă, tulburări ale sistemului nervos central.
- Animalele bolnave se izolează și se tratează
- Boala se transmite la om
- Principala măsura de prevenie este lupta împotriva căpușelor
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3. Boala Lyme (Borelioza) este o boală infecioasă gravă care a
devenit cea mai frecventă zoonoză (infecie transmisă de la
animale la om) transmisă de căpușe în ultimi ani în Europa, Asia
și America de Nord. Infecia a fost identificată prima dată în
SUA, în apropierea orașului Lyme, în 1975. Alături de om, Boala
Lyme afectează câinele, pisicile şi o serie de animale de ferma și
sălbatice. Boala este cauzată de o bacterie spiralată gen
Borrelia, transmisă de căpușe odată cu înepătura. Se transmite
și de la alte insecte înepătoare (purici, ânari). La câine semnele clinice sunt: febră, pierderea apetitului, iritaie cutanată la
locul înepăturii, dureri musculare și simptome de insuficienţă
renală, inflamaie acută. Se manifestă și prin afectarea sistemului locomotor, pielii cordului, sistemului nervos și apatie la om.
- Diagnosticul este dificil
- Boala se transmite și la om
- Boala se tratează atât la oameni cat și la animale prin administrarea de antibiotice de lungă durată.
- Terapia are întotdeauna succes
- Principala măsură de prevenie este lupta împotriva căpușelor.
Așa cum am văzut, în toate aceste stări morbide, principala
măsura este lupta împotriva căpușelor. Aceasta luptă se va duce
pe două planuri.
1. Atenie în zonele de risc de prezenţa căpușei, ieșirea la
pădure, în parcuri, la iarba verde etc. După aceste ieșiri sau
vizite vom proceda la trecerea mâinii sau cu o mânușa prin
blana animalului și atunci când observam o umplutura, studiem
cu atenie să nu fie căpușe. Atunci când ea este înfipta în piele,
suge sânge și dacă este de culoare roșie și voluminoasă, se
extrage manual sau cel mai bine la medic, cu o pensă, având
grijă să nu rămână capul insectei în piele.
2. Tratarea animalelor de casă, câini şi pisici, cu soluie insecticide “picatura” și obligatoriu o zgardă antipureci cu efect de
lungă durată.
Există și comercializam o gamă largă de zgărzi antipureci şi
căpuşi, cu efect de lungă durata: „Kiltix” (marca Bayer
Germany), Scolibar; Forrest sau picături de pus în ceafă:
Advantix (marca Bayer Germany); Frontline lombar; Parakil. De
asemenea, prevenii posibilitatea de apariie a bolii Lyme la
câine și pisică prin vaccinare. În mod indirect, vă protejai și pe
dumneavoastră!
Dr. Mîndroiu Nicolae – Cabinet Medical Veterinar Voineşti

Nr. 100  iulie 2017

BIO-SERV SRL,
pentru că fiecare animal contează!
Dr. Mândroiu Nicolae, medic veterinar, a deschis o unitate medicalveterinară, respectiv o FARMACIE VETERINARĂ a societăţii SC BIOVET-SERV SRL,
în Voineşti-Dâmboviţa. Farmacia vă oferă medicamente de uz veterinar, furaje şi
concentrate protein-vitamino-minerale, hrană şi accesorii pentru animale de
companie, produse DDD, raticide, insecticide şi dezinfectante.
La aceeaşi locaţie, este şi sediul Cabinetului Medical Veterinar Voineşti al
SC BIOVET-SERV SRL, care oferă servicii medical-veterinare: - consultaţii la
animale (examinare clinică); - eliberare reţete; - tratamente la domiciliul
proprietarilor de animale; - intervenţii speciale; - asistenţă la fătare; - tratamente
sterilitate şi a tulburărilor de reproducţie; - vaccinări păsări, porumbei, câini şi
pisici, la sediu şi la domiciliu; - deparazitări animale mari şi animale de companie,
examinări trichinoscopice; - examene de depistare a mastitelor la bovine,
necropsii în scop de diagnostic postmortem; - eutanasie la cerere a animalelor
senile, suferinde, irecuperabile; - acţiuni DDD (decontaminare, dezinsecţie,
deparazitare) cu substanţe profesionale; - alte acţiuni de specialitate, precum şi
consultanţă de specialitate pentru creşterea animalelor şi combaterea bolilor
specifice.
Vă aşteptăm pentru sfaturi medicale din partea unui personal veterinar
autorizat pentru că orice animal contează! Relaţii la telefon 0729.169.383 şi
0245.679.271 - dr. Mîndroiu Nicolae.

CASĂ DE VÂNZARE
De vânzare casă amplasată în zona de deal (sat Gemenea, comuna
Voineşti), la 100 m de drumul DN72A Târgovişte-Câmpulung (pe un drum
secundar-liniştit, asfalt până la poartă!). Proprietatea este situată pe malul râului
Dâmboviţa (ieşirea spre apă se realizează prin spatele livezii), are construcţii
şi anexe dotate/funcţionale şi livadă.
Casa are 130 mp, 3 camere mobilate, 1 baie cu cadă, 1 grup sanitar,
2 holuri, 1 bucătărie, 2 camere tehnice + pod cu placă beton;
- construcţie BCA, an 1995, încălzire cu sobe pe lemne (3 unităţi)
- reabilitat complet în 2009 interior şi exterior (gresie, faiantă, parchet, ferestre
şi uşi PVC, termoizolaţie 10 cm), acoperiş tablă.
- apă curentă (dar şi fântână), fosă.
Beci pentru fructe, din piatră cu stâlpi, centuri şi placă de beton: 80mp
Teren format din două loturi lipite: curte – 500 mp, teren livadă
(în prelungirea curţii) 1.800 mp
Construcţie-anexă: 2 camere, construcţie bolţari ciment + pod cu placă
beton armat, uşi şi ferestre PVC, interior amenajat lavabil, exterior nefinisat,
1 sobă teracotă cu plită, apă curentă (se utilizează ca bucătărie de vară).
Alte anexe: coteţ porci şi găini, magazie, depozit lemne.
Se acceptă credit! Proprietar!
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STARE CIVILĂ
16.06.2017 - 21.07.2017

NĂSCUŢI
1. Arsene MihaiLucian
2. Duţă Sofia-Maria
3. Niculaescu
Andreea-Ioana
4. Boiangiu
Florentina-Anais
5. Oprescu Matei-Nicholas
6. Andrei Yanis-Dragoş
7. Bucura Ianis-Florian
8. Miloş David-Andrei
9. Vasile-Dumitrescu Mihnea-Petruţ
10. Găiţoiu Daria-Ştefania
11. Beiu Delia-Teodora
12. Ivaşcu Iustin-Ionuţ

Le dorim viaţă lungă şi fericită!

CĂSĂTORII
1. Soare Silviu-Nicolae şi
Manea laura-Adina
2. Chiţu Valentin şi Stăncioiu IrinaAdriana
3. Grigore Paul-Gabriel şi Moiceanu
Bianca-Georgiana

Le urăm „Casă de piatră“!

DECESE
1. Bădăran Dumitru
2. Popescu Maria
3. Necula Ion
4. Momel Maria
5. Duţă Ecaterina
6. Predescu Gheorghe



Dumnezeu să-i odihnească!

Consultă oferta de şcolarizare a Universităţii Valahia din Târgovişte pe
https://www.valahia.ro/ro/admitere-ro
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LA MULŢI ANI, GAZETA DE VOINEŞTI!
Dragi cititori, iată că “Gazeta de Voineşti” a ajuns la
numărul 100. Pentru noi, cei care ne ocupăm de apariţia lunară
a acesteia, este un real motiv de bucurie. Am speranţa că şi
pentru mulţi dintre dumneavoastră. Apărută pentru prima dată
în luna aprilie a anului 2009, a devenit puţin câte puţin o parte
a vieţii noastre cotidiene. Şi spun acest lucru fiindcă, nu de
puţine ori, neajungând la timp în unele gospodării sau deloc în
diverse zone ale comunei, am fost sesizaţi ori am primit
reproşuri. Ca morala unui banc (care nu poate fi redat în acest
ziar!), întrebarea “Mie de ce nu mi-aţi trimis ziarul luna
asta?”ne întrista şi ne bucura în acelaşi timp. Ne întrista
pentru că ştiam că noi l-am distribuit către toate gospodăriile,
fără exceptie, cauzele absenţei în diferite porţi fiind
independente de noi, şi ne bucura pentru faptul că munca
noastră era apreciată iar Gazeta era aşteptată cu mult drag,
lipsa ei neputând fi trecută cu vederea…
Încă de la debut, publicaţia a fost concepută ca un
mesager al nostru, al reprezentanţilor autorităţii locale, o
adevărată punte de legătură între noi şi dumneavoastră,
cetăţenii comunei. Prin intermediul Gazetei, v-am transmis,
periodic, sistematic şi transparent, atât intenţiile şi proiectele
noastre cât şi realizările de ultimă oră la nivelul comunei. Am
încercat să venim de fiecare dată în sprijinul tuturor cititorilor
cu sfaturi, informaţii şi răspunsuri la problemele de actualitate,
legate de compartimentele şi serviciile din cadrul primăriei
(registrul agricol, rol fiscal, urbanism, stare civilă, evidenţa
persoanelor, asistenţă socială etc).
În paginile publicaţiei, şi-au găsit loc, număr de număr,
mesajele preoţilor din comunitatea noastră, articole cu caracter
cultural-educativ din partea cadrelor didactice, mesaje ale
reprezentanţilor poliţiei şi jandarmeriei, sfaturile medicilor,
asistentilor şi medicilor veterinari. În acelaşi timp, am primit şi
publicat creaţii artistice ale celor mai talentaţi dintre voineşteni
(felicitări sincere domnului Zali Sacagiu!), anunţuri diverse,
sfaturi de specialitate pentru producătorii agricoli sau informaţii
sportive. Am promovat tinerii merituoşi, care duc renumele
comunei nostre în ţară şi peste hotare, am lăudat faptele bune
şi am criticat faptele sau comportamentele antisociale.
Astăzi, când internetul a cucerit lumea iar presa scrisă
este în regres, gazeta noastră este un oaspete aşteptat şi primit
cu drag în fiecare casă din comuna Voineşti.
Vorbind aritmetic, în cele 800 (opt sute) de pagini
tipărite până în prezent, au fost publicate 1.317 articole diverse.
Tot în paginile Gazetei, am ţinut, lunar, o evidenţă a sporului
demografic, în rubrica de stare civilă. Vă vine să credeţi sau nu,
de la apariţie, în cei nouă ani, Gazeta a înregistrat 191 de
căsătorii, 429 de naşteri şi 629 de decese. Calculul sporului
demografic îl las în seama dumneavoastră…
Am primit în decursul timpului şi acuzaţii cum ca
Gazeta ar fi a primarului, a PSD-ului sau alte aberaţii de acest
gen. Am spus-o în repetate rânduri şi am să o mai fac odată:
“Gazeta de Voineşti” este a tuturor voineştenilor indiferent de
pregătire, condiţie socială, religie, apartenenţă politică sau
etnie. Am făcut neîncetat apel la colaborare şi am primit de
fiecare dată cu mare drag orice articol, indiferent de mărime
sau conţinut, pentru a-i face loc în paginile Gazetei. Pentru cei
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care nu ştiu, pregătirea fiecărui număr al revistei, deşi poate nu
pare, implică ore multe sau zile de muncă din partea mai
multor persoane. Trăiesc cu speranţa ca, la un moment dat, să
trebuiască să muncim alte ore în plus pentru a tria şi selecta
articolele primite în avalanşă din partea cititorilor. Invitaţia de a
scrie în Gazetă este făcută tuturor celor interesaţi şi rămâne
valabilă pe termen nelimitat.
Am încercat permanent, şi sper că am reuşit, să-i dăm
“Gazetei de Voineşti” o maximă utilitate. În acest sens, am
căutat să aducem de fiecare dată lucruri noi şi interesante,
pe lângă cele consacrate şi nelipsite, venind cu rubrici de
comportament în societate şi bune maniere, de divertisment şi
cultură generală. Permiteţi-mi să salut aici prezenţa în rândurile
echipei noastre de creaţie a domnului Mircea Vlad, bucureştean
cu mare stimă pentru comuna Voineşti, care apreciindu-ne
intenţiile, ni s-a alăturat cu simpatie şi entuziasm, aducând o
notă de profesionalism publicaţiei noastre.
Cum este firesc la ceas de sărbătoare, aduc mulţumiri
tuturor celor care au pus mult suflet la reuşita celor 100 de
ediţi. Şi vă rog să-mi permiteţi să fac acest lucru în numele
tuturor cititorilor. Mulţumim în primul rând celor care şi-au rupt
în fiecare lună din timpul (din ce în ce mai preţios) pentru
a aşterne câteva rânduri, utile moral ori profesional multora
dintre noi. Mulţumim în mod special celor trei persoane fără de
care iniţiativa noastră s-ar fi pierdut pe drum şi aici mă refer la
Adriana Răceanu, Ion Obagilă şi Cristian Tănăsescu, oameni cu
suflet mare, alături de noi necondiţionat. Şi, cum cei din urmă
sunt şi vor fi cei dintâi, vă mulţumim dumneavoastră,
voineştenilor din toate satele, pentru faptul că ne-aţi fost în
permanenţă alături, ne-aţi sprijinit în toate demersurile şi ne-aţi
înţeles în momentele mai delicate. Poate că sunt şi persoane
pentru care cele 100 de numere sau chiar ziarul în sine nu
înseamnă mai nimic (din categoria “Ce mai e suta în ziua de
azi?”)... Şi lor le mulţumim!
Pentru noi, “cei din linia întâi”, numărul 100 al “Gazetei
de Voineşti” înseamnă oglinda a nouă ani de colaborare
ireproşabilă, a zeci sau sute de realizări, a nenumărate lecţii de
viaţă, a ceea ce înseamnă a trăi într-o comunitate în deplină
armonie, cu onoare şi respect. Închei dorindu-vă multă
sănătate şi tot binele din lume, iar sărbătoritei noastre, “Gazeta
de Voineşti”, un sincer LA MULŢI ANI!
Cu deosebită consideraţie,
Viceprimar Claudiu Popa

