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PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL
Raport de activitate luna mai 2018
Dragii mei,
A cincea lună din acest an s-a sfârșit. A fost luna în
care am lucrat din plin pe toate proiectele ce sunt în curs de
implementare la nivelul localităii noastre.
Ce am făcut:
* Continuăm lucrările la Centrul de zi pentru copii în satul
Gemenea Brătulești. A fost schimbat în totalitate acoperișul,
se lucrează în interior, urmând apoi gardul împrejmuitor și
amenajarea locului de joacă. În maximum 60 de zile, proiectul
va fi finalizat. Va fi al doilea proiect pe fonduri europene
inaugurat în acest an.
* Proiectul ce viza modernizarea și reabilitarea
cabinetelor medicilor de familie din satul Voinești și satul
Izvoarele a fost finalizat. Dispunem astăzi de cabinete
medicale ultramoderne, cu circuite funcionale.
* Proiectul de asfaltare a străzilor Valea Adâncă din satul
Suduleni, Morii, Bisericii, Aldescu, Moruju și Gogești din satul
Voinești se desfășoară conform graficului de execuie. În satul
Suduleni, pe strada Valea Adâncă, lucrările sunt finalizate, iar
pe străzile din satul Voinești se lucrează la turnarea covorului
asfaltic, urmând să trecem la realizarea șanurilor betonate.
* Cu o echipă de “oșeni”, oameni cu chef de muncă şi
comportament exemplar, ne apropiem de finalizarea
șanurilor betonate pe străzile Vale Mare, Ţânculești și Valea
Teodorestilor în satul Gemenea Brătulesti. Este o plăcere să
execui lucrări cu asemenea muncitori, drept pentru care, în
numele dumneavoastră, le mulumesc şi pe această cale.
Proiectul va fi terminat în maximum 30 de zile.

* În ședina Consiliului Local, au fost aprobate următoarele
proiecte:
- Vânzarea prin licitaie cu strigare a unui tractor U 650
proprietatea comunei, preul de pornire fiind 6.000 lei.
- Achiziionarea unei suprafee de teren de 560 mp în satul
Voinești pentru construirea Casei Mortuare.
- Vânzarea suprafeei de 180 mp teren situat în centrul satului
Voinești (fosta găzărie), prin licitaie publică, preul de pornire
fiind 33.000 lei.
- Achiziionarea unei suprafee de teren de 171 mp în punctul
„Între Șosele”, fiindu-ne necesară pentru extinderea reelei
electrice între satele Voinești și Lunca.
- Au fost prezentate rapoartele de activitate pe primul
trimestru al anului 2018 pentru celelalte 10 compartimente
ale Primăriei Voinești (10 compartimente au prezentat
rapoarte de activitate în luna aprilie).
În încheiere, vă urez multă sănătate și numai bucurii.
Cu deosebit respect,
Primarul dumneavoastră - Dănuţ Gabriel Sandu

LINIȘTE PE STRADA ȘCOLII
Acum 30-40 de ani, existena unei unităi de învăământ
într-un sat era o mândrie și oamenii din comunitatea respectivă
făceau tot ce era posibil ca aceasta să se înfiineze și să se
dezvolte. Astăzi mentalitatea s-a mai schimbat și încet, încet apar
sate în care clopoelul școlii nu mai sună. Copiii fac naveta către
școlile sau grădiniele din centrele de comună sau din orașele cele
mai apropiate. De ce? Din motive destul de variate, unele
obiective, altele subiective: condiiile geo-economice ale zonei;
funcionalitatea unor spaii școlare; migrarea părinilor către
locuri de muncă din alte localităi; numărul din ce în ce mai mic
de copii nu mai poate constitui o clasă și pentru a se evita
învăământul simultan elevii sunt transportai într-un alt sat;

părinii nu mai sunt multumii de calitatea actului educaional
dintr-o anumită instituie de învăământ sau sunt împinși spre alte
școli din “efectul de turmă” specific românului neaoș. Oricare ar fi
motivul, fenomenul acesta de migraie de la o unitate de
învăământ la alta afectează viaa culturală a satului.
În comuna noastră s-a investit în învăământ, în
asigurarea condiiilor optime de desfășurare a procesului
instructiv-educativ în școli și grădinie. Autorităile locale chiar au
considerat învăământul o prioritate și s-au implicat până în cele
mai mici amănunte în dotarea și întreinerea școlilor și
grădinielor
Continuare în pagina 3
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Respectarea duminicii și a sărbătorilor
În vremea Domnului Iisus Hristos, oamenii Îl căutau
însetai pentru Cuvântul Său și pentru tămăduire. Astăzi,
Mântuitorul sufletelor noastre nu mai poate fi zărit în
Ierusalim, ci în Biserică. Aici El acţionează cu aceeaşi putere,
milă şi iubire, ca Unul Care, după cuvântul Sfântului Apostol
Pavel, este „Acelaşi, ieri şi azi şi în veci” (Evr. 13, 8).
Darul cel mai de preţ pe care ni-l oferă Biserica
la fiecare sărbătoare este Sfânta Liturghie, prin care se
actualizează Jertfa Mântuitorului de pe Golgota. Sfânta
Liturghie este încoronarea tuturor slujbelor religioase. În Sfânta
Euharistie, Hristos este prezent în chip real şi nu simbolic, după
cum ne arată şi Sfântul Apostol Pavel: „Ca unor înţelepţi vă
vorbesc. Judecaţi voi ce vă spun. Paharul binecuvântării, pe
care-l binecuvântăm, nu este, oare, împărtăşirea cu Sângele lui
Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este, oare, împărtăşirea
cu Trupul lui Hristos?” (I Cor. 10, 15-16).
Numai prezenţa reală a lui Hristos în Euharistie ne
asigură o unire reală cu El şi posibilitatea îndumnezeirii noastre
din această Taină sfântă şi dumnezeiască. Prin aceste daruri
sporeşte în noi lumina lăuntrică a inimii curate, care ne ajută
să-L vedem pe Dumnezeu. Ce sinistră ar fi viaţa noastră, dacă
Dumnezeu n-ar fi aprins în noi lumina sufletului nostru! Lumina
aceasta este darul cel mai mare ce îl avem de la Dumnezeu şi
care face sufletul nostru viu şi nemuritor (Fac. 2, 7), iar prin
aceasta noi ne putem numi „chipuri ale lui Dumnezeu”.
Oare, dacă avem această convingere, că Hristos este în
mijlocul nostru prin Sfânta Liturghie, de ce nu sunt bisericile
pline? Credincioșii, de cele mai multe ori, au alte preocupări în
zi de duminică și sărbătoare.
Cunoaștem din Sfânta Scriptură că Dumnezeu le-a dat
oamemilor între alte porunci și pe aceea a muncii și a odihnei,
după cuvântul care spune: „Şase zile să lucraţi, iar ziua a şaptea
este ziua odihnei, adunare sfântă a Domnului: nici o muncă să
nu faceţi; aceasta este odihna Domnului în toate locuinţele
voastre”. (Levitic 23, 3)
Asadar, le-a spus să lucreze șase zile și în a șaptea să se
odihnească. Cu atât mai mult, în creștinism există aceste zile de
odihnă: Duminica și Sărbătorile însemnate cu cruce roșie din
calendarul ortodox. Când se respectă aceste zile, se produce un
echilibru cosmic, biologic, ecologic, psihologic, dar mai ales
duhovnicesc.
În zile de sărbătoare am văzut adesea oameni
trecând la stropit, la tuns sau culesul merelor, la diferite munci
ale câmpului, altii își fac casă, gospodinele fac curăenie, își
spală etc. Aceste păcate, o dată făcute, iarăși au efect asupra
familiei respective. Vin certuri, necazuri, boli, despăriri etc.,
fără ca oamenii respectivi să-și dea seama de ce și de unde vin.
Peste acei oameni care nu respectă zilele de odihnă, vin de
foarte multe ori și pedeapse și necazuri. Ele vin atât peste ei, cât
și peste copiii lor.
Duminica și în Sărbătorile cu cruce roşie din calendar
nu avem voie să facem niciun lucru acasă, ci în acele zile trebuie
să mergem la biserică pentru a participa la Sfânta Liturghie, să
ne odihnim, să citim cări duhovnicesti și să ne rugăm.
Lucrul pe care îl facem în zi de sărbătoare nu are
binecuvântare și astfel nu aduce rezultate bune. Deși, Valea
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Dâmboviţei a fost binecuvântată de Dumnezeu prin oameni
destoinici, credincioși, harnici, mai ales în fruntea conducerii
acestei c ommune, Dumnezeu ne-a mai încercat totuși și cu
diferite calamităi naturale, precum grindina din 2017, și ne
întrebăm uneori de ce? Dacă stropim și lucrăm în zile de
sărbătoare, nu îl lăsăm pe Dumnezeu să ne ajute. Zi de zi
alergăm după lucrurile materiale (trecătoare), fără să ne
gândim o clipă la suflet, la moarte sau la viaa cea veșnică, pe
care o vom petrece pentru totdeauna, în funcie de faptele
făcute în această viaă.
În general, noi, oamenii, ne amintim de Dumnezeu
doar când avem probleme, când nimeni nu ne mai poate ajuta.
Când totul merge bine, uităm de Biserică, de rugăciune, de
mărturisirea păcatelor, de iertare, spunem că n-avem timp,
amânăm pe mâine şi tot aşa. Facem păcate şi ne îndreptăţim,
ne călcăm conştiinţa în picioare chiar dacă ne mustră când
urmează să facem un păcat cât de mic. Astfel, prin indiferenţa
noastră facem păcate din ce în ce mai mari, ne îndepărtăm de
Dumnezeu şi ajungem să dăm de necazuri.
Pentru ca acest lucru să nu se întâmple, Dumnezeu
a hotărât în mod foarte înţelept să aşeze o zi din săptămână
special pentru a întări această relaţie între El şi noi. Duminica
este ziua în care omul se odihneşte si ar trebui să se gândească
la Dumnezeu şi la viitorul lui. Această zi ne aduce aminte că
avem un scop pentru care trăim aici pe pământ, că avem un
Creator care ne iubeşte şi este oricând dispus să ne ajute
dacă-i cerem ajutorul. Nu doar de Crăciun și Paști să ne aducem
aminte de Dumnezeu. Sărbătoarea nu înseamnă doar mâncare,
băutură sau petrecere!
Duminica nu e ca o zi liberă dată de la serviciu, în care
faci ce îţi dorești, ci e o zi sfântă în care Iisus Hristos,
Mântuitorul lumii, a înviat din morţi, ca împreună cu El
să înviem şi noi. Duminica e ziua în care ne adunăm toţi în
biserici, nu ca la teatru, ci ca-n locul cel mai sfânt de pe pământ,
pentru a-i mulţumi lui Dumnezeu pentru toate şi a-i cere să ne
mântuiască pe toţi, fiind foarte conştienţi că fără ajutorul Lui nu
puteam face nimic.
Participările la Sfânta Liturghie în duminici şi sărbători
punctează credinţa noastră în viaţa veşnică, convingerea fermă
că, la un moment dat, totul va lua sfârşit şi va începe o nouă
viaţă. Mergem duminica la Biserică pentru a ne reîntoarce
acolo de unde am plecat: din raiul bucuriei, unde omul stătea
faţă-n faţă cu Dumnezeu. Respectarea duminicii este un act
public de mărturisire şi trăire a credinei si, totodată, un act de
cinstire a lui Dumnezeu și a omului.
Poate vi se pare un detaliu nesemnificativ, dar cine
este credincios în cele mici este şi în cele mari. Cine cinsteşte
duminica, ţine posturile de peste an, merge la Biserică, se roagă
cum poate, acela va avea putere mai multă să iubească, să ierte
şi să fie sprijin celor din jur. Un astfel de om va vedea viaţa ca
pe o continuă pregătire către împărăţia cerurilor.
Pr. Predica Iulian,
Parohia Manjina
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Urmare din pagina 1
Totuși, ne confruntăm și noi cu această problemă. Copiii
sunt din ce în ce mai puini. Dintre aceștia, din unele din motivele
menionate anterior, câiva migrează spre școlile din oraș sau din
alt sat. Cum spuneam la început, mentalitatea s-a mai
schimbat. Comunitatea s-a resemnat, nu mai luptă să aibă școală
sau grădiniă în sat. E la modă să avem copiii la școală în oraș sau
în centrele de comună. Autorităile locale sunt obligate să ne
transporte copiii de la poarta casei la poarta grădiniei sau a
școlii, pentru că altfel ne supărăm și ne ducem copiii la altă școală.

De ce să meargă copiii noștri pe jos 400-500 de metri, când pot
merge câiva kilometri cu mașina personală sau cu microbuzele
școlare!? Ne vom trezi într-o zi (din nefericire, cred că destul de
curând!) că vom merge pe strada școlii și nu vom mai auzi
clopoelul, nu vom mai auzi glasuri de copii, ci o liniște apăsătoare. Școala unde noi și părinii noștri au învăat ne va privi tristă.
Satul va rămâne în umbră și dacă cineva ne va întreaba de unde
suntem vom rosti numele comunei, nu al satului de unde au ieșit
generaii întregi de oameni de seamă care erau mândri să-i
rostească numele…
Prof. Comănescu Gabriela

CUM SE ÎNTREINE ȘI CÂND SE TERMINĂ O CONVERSAIE?

IMPORTANA INUTEI
Urmare din “Gazeta de Voineşti” nr. 109
La o recepie, vara, un bărbat nu-și scoate haina fără
să fie invitat să o facă, iar dacă poartă bretele n-o face
niciodată. A însoi acest gest de întrebarea “Îmi permitei?“
este o dovadă de proastă creștere, pentru că faptul este
implinit. Ce gazdă ar fi aceea care ar răspunde prompt „Nu!“?
Într-o societate, de multe ori, gesturile sunt mai
importante decât cuvintele. În principiu, legile ospitalităii
obligă gazda să îndeplinească musafirilor aproape orice
dorină pentru ca aceștia să se simtă cât mai bine. Este însă
de datoria invitailor să nu abuzeze de această libertate. Oricât
de bine crescută ar fi persoana care ne primește are și ea o
limită a răbdării. Să nu o punem în situaia delicată de a
deveni nepoliticoasă, silind-o să ne interzică anumite gesturi.
Ne putem simi într-o casă străină „ca la noi acasă“, dar să
nu uităm că nu suntem chiar acasă!
Oamenii, sunt, prin natura lor, egoiști și este
normal să dorească să se simtă cât mai bine, cu orice pre.
Aceștia se vor purta cu dezinvoltură fără a ine prea mult
cont de cei din jurul lor. Dar, să nu confundăm dezinvoltura
cu obraznicia! De aici decurge obligaia musafirului de a cere
aprobarea amfitrionului încă înainte de a face anumite
gesturi. Nu-l vom pune pe acesta în faa faptului împlinit
crezând că niște cuvinte formale „Îmi dai voie, nu?“, rostite
ulterior, vă vor califica drept om bine crescut , ci dimpotrivă!
Vei fi calificat drept ceea ce ești în realitate - un mare
bădăran.
În tot ceea ce facem în societate, important este să
avem simul măsurii. Nimeni nu te va obliga să stai cu haina
pe tine când în casă sunt 30 de grade , nimeni nu-i va
interzice să dai un telefon scurt sau să-i aprinzi o igară. Dar,
este o mare diferenă între cel care a obinut aprobarea
gazdei făcând aluzii discrete, de pildă „În casă este foarte cald“
sau „Nu mi-am anunat familia că întârzii“ sau pur și simplu
„În această casă se fumează?“, și cel care își scoate degajat
haina de cum intră în casă, se repede la telefon și nu-l mai
lasă din mână sau își aprinde igară de la igară într-o cameră
unde sunt copii sau persoane bolnave. Poate gazda nu va
spune nimic, dar nu este greu să ne imaginăm ce gândește!
Aceste sugestii sunt valabile pentru toate ocaziile în

care „ieșim în lume“, fie că e vorba de o recepie, fie că e
vorba de o vizită neprotocolară la niște prieteni apropiai sau
chiar la membrii familiei, care locuiesc separat de noi.
Când tușești, strănui sau caști, este obligatoriu să duci
mâna la gură. Când strănui, schiţezi un vag semn
dezolat care închide incidentul. Este politicos să ne facem că
nu observăm și să renunăm la atât de obișnuitele „Noroc!“,
„Sănătate!“, „Ai să faci chef!“. Se crede că este politicos să
rostești aceste formule. Greşit!
A nu-i privi interlocutorul în timp ce vorbești cu el
trece drept lipsă de respect. Dar , această regulă nu te
autorizează să-l privești fix și să-l studiezi din cap până în
picioare. Când vrei să vorbești cu o persoană care este mai
departe de tine, e bine să-i stăpânești nerăbdarea până când
găsești o ocazie favorabilă să te apropii de ea. De asemenea
, în societate, nu câni, nu fluieri, nu fredonezi o melodie, chiar
dacă ești înzestrat cu o voce fermecătoare.
Oricât de serioasă ar fi o discuie, trebuie să-i
acordăm interlocutorului nostru un surâs amical. Dar, să ne
abinem să râdem îndelung când povestește cineva o
istorioară și cu atât mai mult când o facem noi înșine.
De asemenea , nu vom râde când cineva face o mică gafă,
deoarece nici noi nu suntem scutii de asemenea
încurcături.
Se poate întâmpla ca, din anumite motive, de pildă,
ceilali invitai nu au sosit încă, un musafir să nu aibă cu cine
sta de vorbă. În această situaie, o gazdă atentă va avea grijă
să-i găsească celui care se plictisește o ocupaie
agreabilă. Îi va oferi ceva de băut, îi va da o revistă sau îi va
propune să asculte muzică. La rândul lui, invitatul va aștepta
liniștit fără să aibă dreptul de „a-și omorî timpul“, făcând o
inspecţie prin toată casa și cu atât mai mult să atingă diferite
obiecte ce-i stârnesc curiozitatea. Ne putem uita în bibliotecă,
după ce am cerut voie, dar nu ne vom lua un bra de cări
pentru acasă.
Vom cere, dacă dorim, una singură, având grijă să
precizăm când o aducem înapoi și să o și aducem! La
rândul ei, gazda ar trebui să noteze într-un caiet pregătit în
acest scop - cine, când și ce carte a luat. Nu vă bazai pe
memorie! Dacă cineva se simte jignit, e de rea credină.
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O inimă sănătoasă
Bolile cardiovasculare și accidentul
vascular cerebral au o prevalenă din ce în
ce mai mare, nu numai în rândul vârstnicilor,
ci și al tinerilor. Dieta dezechilibrată, obezitatea, fumatul, sedentarismul și lipsa
controlului asupra bolilor existente, sunt
doar câiva dintre factorii care contribuie la
apariia acestor afeciuni. Este important ca
fiecare dintre noi să învee să le recunoască,
pentru a se putea prezenta din timp la
controlul medical, în cazul în care
simptomele apar pentru prima dată sau se
accentuează. Copiii care au în familie rude
cu boli cardiace și adulii (începând cu 20 de
ani) ar trebui să își verifice colesterolul cel
puin o dată la 5 ani. Se recomandă și
testarea periodică a glicemiei, mai ales la
indivizii supraponderali sau cu istoric
familial de diabet.
Conştientizaţi cât de importantă este
sănătatea!
Una dintre principalele cauze de
deces, multe dintre ele premature, o
reprezintă bolile cardiovasculare. Dacă avei
diabet, riscul crește semnificativ. Cel mai
mare risc este reprezentat de ignorană sau
lipsa de informaie.
Cunoaștei riscurile!
Cel mai influienabil factor de risc
pentru bolile cardiovasculare este vârsta. Cu
cât înaintai în vârstă, cu atât crește riscul!
Al doilea factor este cel genetic: dacă avei
membrii în familie care suferă sau au
suferit de boli cardiovasculare, diabet sau
accident vascular cerebral, avei mai multe
șanse de a le dezvolta.
Renunai la fumat!
Fumatul, atât cel activ, cât și cel
pasiv, crește riscul de apariie a bolilor
cardiovasculare, a celor pulmonare și a
accidentului vascular cerebral.
Controlai-vă periodic tensiunea!
Hipertensiunea arterială este
periculoasă, deoarece poate fi prezentă fără
a determina simptome, atacând învelișurile
vaselor de sânge. Factorii genetici și vârsta
înaintată cresc riscul de apariie a HTA. Este
important să vă verificai tensiunea ori de
câte ori mergei la medic, dar putei face
acest lucru și la domiciliu.
inei sub control colesterolul!
Valorile crescute ale colesterolului
(lipidele sau grăsimile din sânge) contribuie
destul de mult la apariia bolilor cardiovasculare. Lipidele din sânge includ

pagina 4

LDL-colesterolul rău, HDL-colesterolul bun și
trigliceridele. Cu cât LDL-colesterolul rău
este mai mic și cu cât HDL-colesterolul bun
este mai mare, cu atât riscul de afeciuni
cardio este mai mic. Când valorile colesterolului sunt mari trebuie să adoptai o
dietă echilibrată și, la sfatul medicului, să
luai medicamente care să le reducă.
Limitai caloriile!
Prevalena obezităii a crescut
semnificativ, fiind un factor de risc pentru
diabet. Obezitatea apare atunci când sunt
consumate mai multe calorii decât arde
corpul.
Facei mișcare!
Sedentarismul este principalul
motiv pentru care apare obezitatea.
Exerciiile fizice, pe lângă faptul că vă ajută
să scăpai de kilogramele în plus, reprezintă
unul dintre cele mai bune tratamente
pentru depresie și anxietate.

ODĂ
SOARELUI
Ce tristă-i orice înserare
Când soarele subit dispare
Însă , nu-i bai ,findcă tu știi
Că sosesc zorile de zi
Și Soarele va răsări
Te-o ferici
Căldura lui-i va dărui
Așa cum face-n orice zi
Și-n mersul lui către apus
Întotdeauna te-a sedus
Cu-n farmec ce nu e de spus
Și-i ești supus
Lumină-aduce-n viaa ta
Ceva mai drag nu poi afla
Și-ești supărat pe orice nor
Ce-n drumul lui cel călător
Devine al soarelui stor
Rămâi cu dor

Fii ateni la tratament!
Există din ce în ce mai mult interes
pentru medicina alternativă, însă nu toate
opiunile sunt benefice. Deși unele vitamine
sau alte suplimente ajută la ameliorarea
unor afeciuni, în cazul afeciunilor cardiovasculare trebuie să avei și mai mare grijă și
să consultai medicul. Vitamina B sau uleiul
de pește, de exemplu, ajută inima. Trebuie
să reinei că unele vitamine pot
interaciona sau scădea efectele unor
medicamente prescrise de medic, dacă sunt
luate fără acordul acestuia.

Dar, norul pleacă-n calea lui
Lăsând lumina soarelui
Să-i intre-n suflet și în gând
Întreaga-i fire încântând
Și tu la el s-alergi râzând
Și fremătând

Reducei stresul!
Stresul contribuie la apariia
bolilor cardiovasculare și poate cauza, în
unele situaii, infarct miocardic sau poate
duce la moarte subită. Există numeroase
metode prin care putei reduce stresul,
precum exerciiile fizice regulate, odihna
suficientă și meditaia. În plus, este necesar
să evitai situaiile și persoanele care vă fac
să vă simii nervos sau anxios.

”Un Soare de s-ar stinge-n cer”
Spunea poetul, ce mizer
Ar deveni al tău biet trai
Lipsit de dulcele tău crai
Și fericirea ce-o aveai
Să n-o mai ai

Rămânei informat!
Chiar dacă urmai un tratament de
muli ani, știina aduce mereu schimbări.
Revistele de specialitate și medicul sunt cele
mai bune variante prin intermediul cărora
putei rămâne la curent, atât cu informaiile
cele mai noi, legate de afeciunile pe care le
avei, cât și cu tratamentul acestora.
Asistent medical comunitar,
Cornelia Ionescu

Că-i numai unul, Soare-n cer
Și te topești de-al lui mister
De nu ar fi căldura lui
Nu ai ști rostul binelui
El dă savoare Cerului
Și-ntregului

Dar el, etern, nu se dezminte
Și parcă-i mereu mai fierbinte
Dându-i cu drag căldura lui
De sus, din bolta cerului
El e al tău și-al nimănui
Un dor haihui
Și-n mersul tău pe-al vieii drum
Ce n-a fost neted nicidecum
Veni-va și o zi cândva
Când viaa ta se va găta
Și-ale lui raze-or mângâia...
Și crucea ta ...
Zali Sacagiu_Voinești
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PREZENT! - UN PROIECT DE PREVENIRE
A ABSENTEISMULUI / ABANDONULUI ȘCOLAR
Absenteismul școlar este un fenomen frecvent în
ultimii ani, în special în mediile defavorizate socio-economic.
Numărul elevilor care lipsesc zile întregi de la școala este în
creștere în aproape toată ara. Absenteismul este principalul
factor asociat cu abandonul scolar, știut fiind faptul că cea mai
mare probabilitate de a abandona școala se înregistrează la
elevii care lipsesc excesiv de la școală și au probleme de
disciplină.

invitai să le vorbească elevilor despre profesia practicată,
ateliere pe diverse teme care să facă școala mai prietenoasă.
Rezultatele obinute în urma derulării acestui proiect
sunt scăderea numărului de absene nemotivate la unii dintre
elevii din grupul intă și existena unei atitudini pozitive faă
de școală.
Mulumim partenerilor implicai că ne-au susinut
în demersul nostru și că au participat activ la multe dintre
activităile desfășurate.
Prof. Comănescu Gabriela

PRIMARI
DIN COMUNA VOINEŞTI
Realizator,
Erculescu Adrian
Inspectoratul Școlar Judeean Dâmbovia a avut o
iniiativă lăudabilă, aceea de a derula la nivel judeean un
proiect de prevenire a absenteismului/abandonului școlar,
numit sugestiv: PREZENT!. Acest proiect s-a dorit a fi un
suport pentru toate şcolile din jude care se confruntă cu
problema absenteismului, prin personalizarea programelor de
prevenire la nevoile diverse ale elevilor. Astfel, s-au propus
atât activităi fixe, obligatoriu de desfășurat de fiecare școală
în parte, dar și activităi opionale, duse la îndeplinire
în funcie de caracteristicile școlii, resursele existente,
posibilităile de colaborare cu alte instituii. De asemenea,
activităile s-au desfășurat fie cu toi elevii din grupul intă, fie
cu grupe de nivel.
Scopul proiectului este reducerea absenteismului și a
riscului de abandon școlar prin încurajarea participării elevilor
la activităi școlare. Perioada de implementare a proiectului a
fost februarie-iunie 2018.
Pentru că și unităile de învăământ din comuna
noastră se confruntă cu fenomenul absenteismului, mai ales
la nivel liceal, proiectul a fost implementat și în școlile
noastre. S-a încheiat un acord de parteneriat cu Primăria
Voinești prin serviciul de Asistenă socială, Secia 5 Poliie
Rurală Voinești, Parohiile Voinești și Oncești, Biblioteca Vasile
Florescu Voinești, Comitetul Reprezentativ al Părinilor. S-au
derulat activităi care au urmărit îmbunătăţirea comportamentului elevilor care absentează, dar şi susţinerea şi
dezvoltarea unor relaţii de colaborare familie-şcoală-comunitate. Printre acestea amintim: dezbateri pe tema cauzelor
absenteismului, colaborări cu Secia 5 Poliie Rurală Voinești și
cu Parohiile de pe raza comunei Voinești, activităi de
consiliere în cadrul orei de dirigenie cu toi elevii clasei cu
tema Rolul școlii în obinerea succesului, întâlniri educative cu
părini/ profesioniști într-un anumit domeniu care au fost
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Furtul şi furtişagul
În principiu, eu mă descurc mult mai bine în versuri
atunci când am ceva de spus și chiar îmi e drag să mai poetizez
ceva din viaa noastră din ce în ce mai prozaică. De data
aceasta, am să încerc să îi dau prozaicului ce e al prozaicului.
Aflu de pe internet că bănuii din “pușculia”
nepoelei mele au fost “subtilizai”. Și se pare că nu au fost
deloc puini. Fiica mea nici măcar nu mi-a povestit de treaba
asta. Și asta mi-a amintit de faptul că mie mi s-au furat 18.000
de lei, când aveam o gestiune, pe vremea când o Dacie costa
60.000 de lei. Deci, mi s-a furat o treime de Dacie. Ca o
paranteză, copiii mei mănâncă lobodă și urzici ca pe o
delicatesă, dar cred că li se trage de la faptul că, pe vremea
acelui furt, mâncam așa ceva din necesitate. A trebuit să fac
împrumut pentru a pune la loc banii furai de cine o fi fost
“ăla” (conjunctura am să o povestesc altă dată, dar vă spun cu
mâna pe inimă că am zis ca măcar să facă ceva benefic cu ei,
să nu fie vreun beiv sau un cartofor care să își bată joc de ei)
și plăteam 1.500 de lei pe lună rată. De la servici, primeam 500
lei pe lună, pentru că eram plătii în acord global și am prins
cei mai proști trei ani, cred, din toată istoria pomiculturii. Deci,
1.000 de lei minus lunar…
Atunci, am început să montez sobe de teracotă și

lucram nopile și duminicile ca să scot diferena. Două ore pe
noapte stăteam în pat, tremurând, așteptând un somn care nu
mai avea chef de mine. De atunci, cam adio somn, chiar dacă
azi nu mai am acele probleme. De aceea urăsc hoii, dar, ce
să-i faci, oamenii sunt dependeni de furt, considerând
FURTIȘAGUL ca fiind ceva normal.
Am un vecin care spune: “Ce mă, tu nu furi? TOATĂ
LUMEA FURĂ!”. Și va muri convins că și eu fur, chiar dacă
eu știu că nu e așa și voi muri și eu convins că am fost un prost
cinstit, dar dacă altfel nu pot? Nu știu câi vei citi până la
capăt, dar morala este că degeaba înjurăm guvernanii și toi
hoii de pe lume, dacă avem și noi “furtișagul” ăla în sânge. Din
punctul meu de vedere, ori ești cinstit, ori nu mai ipa la hoi!
Eu, pentru că mă cunosc ca nimeni altul, am tot dreptul să îi
înjur pe toi hoii! Să auzim de bine. Eu, rămân cu mine…
P.S. - Poate va citi și houl care mi-a definit, practice, viaa,
pentru că eram tânăr și am plecat în viaă cu frâna de mână
trasă la maxim din cauza furtului acela.
P.S. la P.S. - FURTUL e fiul “beizadea manelist” al furtișagului
Zaharia Sacagiu

ANUNŢ
Primăria comunei Voineşti, cu sediul în comuna Voineşti, judeţul Dâmboviţa, organizează licitaţie publică cu strigare,
pentru vânzarea unui tractor U 650. Caietul de sarcini se poate achiziţiona de la sediul Primăriei comunei Voineşti. Preţul
acestuia este de 100 RON.
Documentele necesare participării la licitaţie se vor depune la Registratura Primăriei comunei Voineşti, până cel mult
la data de 04.06.2018, ora 12:00, licitaţia publică urmând să aibă loc în data de 05.06.2018, ora 12:00. În cazul neadjudecării,
şedinţa de licitaţie va fi repetată din 5 în 5 zile. informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0245.679.324.

Părini de urmat
Ai fost și vei rămâne un model de tată
Cât am umblat eu prin lume, n-am văzut vreodată
Și vei rămâne un mentor pentru mine, pe muli,
Nu te-am văzut în viată la cârciumă sau nuni.

Promit că-n viată eu te voi urma
Și-n cer cu domnul Iisus alături cu Sfinii toi vom sta
Tu tata ai adus și evanghelia, adică vestea Domnului cea bună
Și-ai mai făcut și cimitir și adunare în comună.

Deși sărac de mic, tu ai plecat de jos
De la rindea tu ai muncit sârguincios
Ai cumpărat terenuri și ai făcut la case
Cămine pe la stradă și cele mai frumoase.

Pân ai plecat la Domnul, eu rugămintea ta i-am împlinit
Am făcut act pământului lui Alin Prodan așa cum am vorbit
Ai pătimit 50 de ani pe acel teren, ca veteranii de război,
Domnul primar m-a felicitat
“Bravo, Daniel, ai îngropat securea războiului proceselor dintre voi”!...

Pe lângă pomi i-a mai plăcut stupii-apicultura
Și ai lucrat cu drag, ai îndrăgit natura
Dar ai avut alături ca să te-ajute și o soie credincioasă, bună
Cum nu prea cam a fost aici și prin comună.
În tratatul pomiculturii cu inginerii Moruju, Sua și Isac
Ai fost dat ca exemplu, ca prim agricultor în sat
Că n-au ieșit copiii, toi, așa cum trebuia
Mama a greșit rău, făcând diferene cu avere și bani îi
îndopa.
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Vă am în gând, în inima și în tabloul din perete
Dar ce păcat că au rămas doar eternele regrete
Acesta a fost în mare portretul alor mei părini
Ovidiu Popescu și Ioana sunt sus în cer, la tatăl între cei sfini.
Daniel Popescu
Com. Voinești, Sat Gemenea Brătulești,
Dâmbovia
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KORYO KARATE VOINEȘTI
Victorii care confirmă valoarea!
Sâmbătă, 19 mai 2018, în Sala de Sport Dragomirești, s-a desfășurat Cupa
României de Karate Shito Ryu, ediia 2018, organizată pentru prima dată aici. La
startul competiiei s-au aliniat 320 de sportivi de la 23 de cluburi de karate shito ryu
din ară. CS Koryo a fost reprezentat de un lot format din 27 de sportivi și trei echipe,
care au luptat exemplar pentru culorile clubului şi au reuşit să cucerească 38 de
medalii, dintre care 16 de aur, 13 de argint și 9 de bronz. Sportivii Secţiei Koryo
Voinești merită toate aprecierile noastre, ei reușind să aducă în visteria clubului
18 medalii, dintre care 6 de aur, 9 de argint și 4 de bronz.
Este un bilan excellent, care demonstrează seriozitatea și hotărârea
tuturor celor implicati în activitatea karate-ului voineștean, în special a
administraiei publice locale. De asemenea, o contributie însemnată la dezvoltarea
karate-ului voineștean o au părinii sportivilor, care susin financiar activitatea de
deplasare și participare la competiii, susin echipa fiind membri ai Fan Club Koryo și,
nu în ultimul rând, sportivii si conducerea clubului, antrenorii si instructorii, care
conduc nemijlocit antrenamentele.
“La Voineşti, am găsit înţelegere şi dorinţa pentru performanţa.
Administraia publică se implică, prin asigurarea unor condiii optime pentru
performană, cetăenii se implică, prin participarea copiilor la antrenamente,
conducerea clubului se implică, prin asigurarea unor antrenamente performante
cu antrenori performani, iar rezultatele se văd. Nu întâmplător CS Koryo a fost
desemnat, anul acesta, să organizeze Cupa României. Pentru viitor, ne propunem
4 medalii la Campionatul European de Karate Shito Ryu, care va avea loc în luna
iunie în orașul Lanciano din Italia.
De remarcat că din Lotul României care va face deplasarea în Italia fac
parte și 14 sportivi de la CS Koryo, 3 dintre aceștia activând la secia Koryo Voinești:
Costanzo Isabella – campioană europeană de kumite, Oprescu Bogdan și Nedelcu
Georgiana. Pregătirile pentru Campionatul European au intrat în linie dreaptă, lotul
reprezentativ urmând un antrenament centralizat, care se va desfășura în sălile din
Voinești și Dragomirești” - spune Viorel Marinoiu, președinte CS Koryo.

Hai, Sportul Voineşti!
Echipa de fotbal „A.S. Sportul Voinești 2016” se află pe locul 1 în Liga a V-a
judeeană, fiind la 6 puncte distană de următoarea clasată. După un parcurs aproape
perfect, echipa din Voinesti a fost învinsă doar o singură dată, în rest având doar
victorii.
Cu opt etape înainte de final, prima șansă de promovare o are echipa
voineșteană. La momentul în care scriu aceste rânduri, mai avem de disputat cinci
partide în deplasare și patru partide acasă, din care sperăm să obinem punctaj
maxim. Meciurile din deplasare vor fi, în ordine, la Săcuieni, Lucieni, Dărmănești,
Tătărani și Doicesti, iar acasă vom juca cu Pietroșia, Buciumeni, Adânca și Doicești.
Să nu uităm nici grupa de juniori a echipei locale, care se află la jumătatea
clasamentului în campionatul judeean și care urmează un drum ascendent. Acest
succes se datorează în mare măsură efortului domnului Bolbose Lorin, care se ocupă
de pregătirea echipei.
Prin intermediul “Gazetei de Voinești”, mulumim administraiei locale
pentru sprijinul acordat, sponsorilor, spectatorilor și, nu în ultimul rând, președintelui
echipei, domnul Decebal Popa, fără implicarea căruia nu ar fi fost atinse obiectivele
de promovare. Totodată, mulumim domnului Adrian Oprea pentru efortul depus
alături de echipă pe tot parcursul campionatului, fiind considerat un adevărat mentor
al băieilor.
Vă așteptăm cu mare drag, pe toi iubitorii de fotbal, să vă alăturai echipei
noastre, pentru a ne bucura împreună de victoria, iar la finalul campionatului, de
promovarea în Liga a IV-a. Hai, Sportul Voinesti!
Marius Momel

STARE CIVILĂ
21.04.2018 - 21.05.2018

NĂSCUŢI
1. Marica DavidIonuţ
2. Baldeş Adelin
3. Sandu ŞtefaniaAnastasia
4. Cazacu Darius-Gabriel
5. Anghelescu Rareş-Ştefănuţ

Le dorim viaţă lungă şi fericită!

CĂSĂTORII
1. Savu Marius-Cătălin şi
Marina Elena-Adriana
2. Miriţă Florin-Octavian şi Manea AnaMaria
3. Ciurea Robert-Georgian şi Poşircă
Lenuţa-Micşunica

Le urăm „Casă de piatră“!

DECESE
1.Stroe Ion
2. Barbu Neculae
3. Dumitrescu Marin
4. Rădulescu Eugenia
5. Bucur Filofteea
6. Oprea Marcel



Dumnezeu să-i odihnească!

Telefoane:
0723.142.661 – Primar
0723.142.662 – Viceprimar
0245.679.324 – Relaţii cu publicul
Fax:
0245.679.450
e-mail:
consiliullocalvoinesti@yahoo.com
adresa web:
www.primarievoinesti.ro
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Scuze, argumente, motive...
“Natura e totdeauna adevărată, serioasă şi severă. Ea are întotdeauna
dreptate, iar greşelile şi rătăcirile sunt ale omului” - W.F. GOETHE
Protejarea mediului înconjurător a devenit, cu
trecerea timpului, una dintre priorităile omenirii. De fapt,
paradoxal, omul trebuie să protejeze mediul tocmai de
acţiunile lui iresponsabile. Prin toate manifestările sale, omul
îşi urmăreşte doar propriul interes, de cele mai multe ori pe un
termen foarte scurt, nepăsându-i de cei din jurul său. Şi, ca să
nu mă abat de la subiect, am să aduc discuţia la cazuri concrete.
V-am plictisit poate, pe unii, cu apelurile la bună
colaborare şi îndemnul la spirit civic. Nu o să încetez până când
nu se vor alege oamenii normali de surzi, de nepăsători şi de
ne… Era cât pe ce să folosesc un cuvânt urât! Prin intermediul
“Gazetei”, vă ţinem la curent cu toate noutăţile, cu activităţile
şi intenţiile administraţiei locale. Spre dezamăgirea noastră,
uneori, efectul eforturilor făcute tinde spre zero. Am scris,
în repetate rânduri, despre faptul că vor urma acţiuni de
modernizare prin asfaltare a drumurilor comunale,
nominalizându-le de fiecare dată. Am vorbit despre necesitatea
racordării urgente a tuturor gospodăriilor la utilităţi, fiindcă
după turnarea covorului asfaltic aceste operaţiuni vor fi
aproape imposibile. Am transmis mesajele şi verbal, celor din
zonele vizate de lucrări. Efectul: zero!
La începerea efectivă a lucrărilor, am primit o avalanşă
de solicitări, intervenţii şi rugăminţi pentru racordare la utilităţi
“în ceasul cel din urmă”. Dacă ziua ar fi avut 250 de ore, nu
doar 24, tot nu reuşeam să dăm curs tuturor… Despre scuze,
argumente şi motive, nu vreau să aduc aminte. Nu m-am
abătut de la subiect, fiindcă toate au o legătură firească...
Prin lucrările de modernizare a drumurilor publice,
sunt vizate atât drumurile în sine, cât și șanurile de captare a
apelor pluviale, având ca scop protejarea covorului asfaltic și
asigurarea unei perioade cât mai lungi de existenă a acestora.
Şi, cel mai important, protejarea mediului înconjurător.
Pe măsură ce lucrările înaintează, șanurile pline de noroi se
tranformă în canale frumos profilate, betonate, estetice și
funcionale. Toate bune şi frumoase până ce unii constată că
acest lucru este anormal, iar ei nu vor mai avea unde deversa
apele reziduale - de la chiuvete, cişmele, bucătării etc.
Nemulţumirea este argumentată în fel şi chip, iar apa pluvială
suportă, în expunerea lor, modificări de culoare, consistenţă şi
miros de neimaginat.
Dragi cetăţeni, apa pluvială este apa provenită din
ploi, care, indiferent de mediul prin care trece, rămâne cum
scrie la carte: “incoloră, inodoră, insipidă”. Adică, fără culoare,
fără miros, fără gust. Pe când cea găsită uneori la faţa locului
are toate culorile din sistemul ROGVAIV, miroase de-ţi apar
bube pe corp, iar gustul… Cred că mă opresc aici.
Fac, din nou, precizarea, pentru cei care nu au fost pe
fază: în satul Voineşti există sistem centralizat de canalizare, pe
toate străzile, iar pentru celelalte sate Primăria deţine o
vidanjă care poate deservi, la cerere, orice gospodărie din
comună. Contra cost, bineînţeles, fiindcă şi cei care beneficiază
de canalizare plătesc lunar contravaloarea serviciilor! Deci,
soluţii şi alternative există, iar scuzele de orice fel sunt de
prisos. Pe de altă parte, costurile cu o fosă vidanjabilă ori
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ecologică sunt echivalentul a câteva perechi de “ţoale de
firmă”, a câtorva sute de kg de fructe ori a unei bucăţi mici de
gard din ăla scump…
Şi, ca să revenim la subiectul nostru, toate eforturile
de modernizare a comunei fără susţinere din partea beneficiarilor (în speţă, fără susţinerea dumneavoastră, cetăţenii
comunei) sunt în van. Toate lucrurile nou apărute în
comunitate sunt atât pentru generaţiile actuale, cât mai ales
pentru cele ce vor veni… Iar generaţiile viitoare, pe lângă
averile materiale pe care ne străduim să le lăsăm, vor avea
nevoie şi de un mediu curat, în care să se bucure de frumuseţile
naturii şi să-şi crească copiii aşa, ca în poveştile bunicilor.
O altă problemă apăsătoare legată atât de
administraţia locală, cât şi de mediul înconjurător este
faimoasa, enervanta, aberanta, nedreapta taxă de habitat.
Pentru cei care încă nu au înţeles, taxa nu este neapărat legată
de cantitatea de gunoi menajer produsă într-o gospodărie
locuită sau nelocuită, ci de protejarea mediului înconjurător.
Această taxă a fost introdusă, sistematic, în toate localităţile din
judeţul nostru pentru a evita depozitele necontrolate de
gunoaie şi a se asigura o cât mai bună protecţie a mediului. Iar
pentru aceste servicii prestate cu bună credinţă de operator
este normal a se achita, de către fiecare în parte şi de toţi
laolaltă, o sumă de bani. Cât priveşte serviciile de salubritate,
am convingerea că sunt prestate într-un mod mai mult decât
corect.
Lăsând la o parte activitatea serviciului de specialitate,
printr-o acţiune a Primăriei, cu sprijinul beneficiarilor de ajutor
social (Legea 416/2001), într-o singură zi (03.05.2018), au fost
colectate din diverse zone ale comunei, în special din albiile
apelor curgătoare, o cantitate de 920 kg de pet-uri!
Comentariile sunt de prisos…
Am însă nişte întrebări care mă frământă şi la care aş
vrea să găsim un răspuns comun:
1. Dacă din comuna noastră s-a colectat şi transportat pentru
neutralizare, în anul 2017, o cantitate de 1.407 de tone de
gunoi menajer, unde s-ar fi putut regăsi acesta, în cazul în care
nu ar fi existat operator de salubrizare şi taxă de habitat ?
2. În comuna noastră se utilizează, anual, pentru tratamentele
fitosanitare în pomicultură, zeci de tone de pesticide (sub
diferite forme şi denumiri). Sunt aduse cu TIR-urile şi aplicate
la culturile de pomi din zonă, mai mult sau mai puţin
responsabil. Unde ajung acestea şi ce efecte au pe termen
lung?
Mi-aş dori ca aceste rânduri să fie tratate aşa cum
trebuie: cu atenţie, sinceritate şi responsabilitate. Am
convingerea că, peste o perioadă, nu foarte îndepărtată, vom
reuşi să convieţuim într-o comunitate şi într-o armonie care
să stârnească invidia, pe bună dreptate model pentru alte
localităţi din ţară.
Cu deosebită consideraţie,
Viceprimar - Claudiu Popa

