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PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL
Raport de activitate luna iulie 2018
Luna iulie a fost una cu precipitaţii abundente. De
mult timp, nu au mai fost atâtea ploi în jumătatea
verii! În localitatea noastră totuşi, până acum, totul
a fost ok, fiindcă nu am avut căderi de grindină sau
tornade. Au fost ceva probleme cu distrugerea unor
drumuri de acces la proprietăţi, dar, în următoarea
perioadă, toate aceste drumuri vor fi balastate.
Printre ploi, noi, la Primărie, ne-am continuat
activitatea de zi cu zi, respectând graficul propus.
CE AM FĂCUT:
• A fost aprobat procesul verbal de recepţie finală la
proiectul intitulat “Modernizare prin asfaltare străzi de
interes local în satele Gemenea Brătuleşti şi Voineşti”. S-au
montat şi cele patru indicatoare rutiere, procesul verbal de
recepţie finală fiind semnat de toţi membrii comisiei, fără
obiecţiuni.
• Continuăm lucrările privind realizarea şanţurilor betonate
şi montarea plăcilor prefabricate pentru accesul în gospodării
pe străzile asfaltate din satul Voineşti. Ne-am propus ca, până
la sfârşitul toamnei anului 2018, şi acest proiect să fie
finalizat.
• Lucrările la Centrul de zi pentru copii din satul GemeneaBrătuleşti, proiect cu finanţare europeană, au intrat în linie
dreaptă. Se lucrează la sistematizarea pe verticală, la
realizarea gardului împrejmuitor şi a parcului de joacă. Şi aici
suntem în grafic, ba chiar mai avansaţi! Sperăm să încheiem
proiectul la debutul anului şcolar 2018-2019.
• Am finalizat lucrările privind modernizarea şi reabilitarea
staţiei de apă din satul Gemenea-Brătuleşti şi se lucrează în
această perioadă la staţia de apă Voineşti, urmând apoi cea
din Izvoarele. Vom finaliza lucrările în această vară.
• Am finalizat scrierea proiectului intitulat “Modernizare prin
asfaltare strada Cornăţel din satul Manga”. În această
perioadă, am depus documentaţia în vederea obţinerii
avizelor necesare, apoi vom depune proiectul spre finanţare
prin G.A.L. Valea Ialomiţei. Dacă procedurile vor merge “ca la
carte”, sper ca, în această toamnă, şi această stradă să fie
asfaltată. Se va turna covor asfaltic pe o lungime de 800 m,
cu o lăţime de 3,5 m, se vor executa şanţuri betonate pe o
singură parte, podeţe pentru accesul în gospodării şi se vor
monta două tuburi transversale Ø 800, cu o lungime de 6 m.
• În data de 16 iulie 2018, la sediul Primăriei Voineşti, a avut

loc licitaţia privind închirierea unei suprafeţe de 50 mp în
incinta clădirii destinate medicilor de familie din Centrul de
Sănătate Voineşti, pentru realizarea unei farmacii umane.
Preţul de pornire al licitaţiei a fost de 1,5 euro/mp/lună, iar
după deschiderea ofertelor spaţiul a fost adjudecat cu 5,5
euro/mp/lună. Sperăm ca, în maximum 3 luni, în incinta
spaţiilor destinate medicinei de familie, să funcţioneze şi o
farmacie.
• În fiecare zi de duminică, cu salariaţii din Primărie, prin
rotaţie, şi cu utilajele din dotare, am procedat la balastarea
unor drumuri din localitate. Au fost balastate str. Bazinul de
Apă în satul Suduleni, str. Ţarină şi str. Hulă în satul Onceşti,
drumurile care duc la proprietăţile din câmp în satul Voineşti
şi nu ne vom opri aici. Vom continua, dar avem nevoie de
sprijinul dumneavoastră, al tuturor celor care deţineţi
tractoare. Puteţi suna, în cursul săptămânii, să vă anunţăm
locul din care încărcăm balast.
Iubiţi voineşteni, vă asigur că ne vom continua activitatea în
acelaşi ritm. Mai avem foarte multe de făcut în acest an şi am
convingerea că vom termina tot ceea ce ne-am propus. Cât
despre concediul de odihnă, vă spun că voi fi plecat cinci zile,
în perioada 13-18 august 2018.
Vă doresc multă sănătate şi numai bine!
Cu deosebit respect,
Primarul dumneavoastră
Sandu Gabriel Dănu
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Osteoporoza, boala tăcută a oaselor
care poate să provoace infirmităi!
Osteoporoza este o afeciune metabolică osoasă în care
rezistena osoasă este scăzută, ceea ce predispune la un risc
crescut de fractură. Osteoporoza este o boală tăcută,
deoarece pierderea de masă osoasă se produce fără
simptome. Complicaiile osteoporozei sunt fracturile, care
apar mai frecvent la coloana vertebrală, articulaia șoldului
și încheietura mâinii. Administrarea regulată de medicamente
cu cortizon poate determina scăderea densităii osoase.
Fracturile osteoporotice sunt rezultatul multor ani de
pierdere osoasă și pot conduce la dizabilităi, invaliditate și
dependenă de alte persoane.
Cum depistăm osteoporoza?
Osteodensitometria reprezintă o metodă știinifică și
recunoscută pentru măsurarea densităii osoase. Controlul
simplu și nedureros este foarte rapid și foarte slab în radiaii,
comparativ cu radiografia. Aspectele care indică o stare
avansată a osteoporozei: durerile sporadice de spate,
fracturile osoase care apar în timpul activităilor obișnuite și
scăderea greutăii corporale. Dacă suntei subponderali,
riscul de a suferi fracturi osoase este mai mare. Înfometarea
și dietele repetate conduc la administrarea unei cantităi
insuficiente de calciu, fapt ce favorizează apariia
osteoporozei.

(oasele devin mai fragile odată cu înaintarea în vârstă la
ambele sexe), rasa (caucazienii și asiaticii au risc mai mare)
și factorii genetici (istoricul familial).
Există factori de risc pentru osteoporoză care pot fi
schimbai. Aceștia includ: alimentaia necorespunzătoare
(hiperproteică, hiposodată sau hipersodată, hipocalcemică),
fumatul, consumul cronic de alcool, lipsa activităii fizice sau
imobilizarea la pat, greutatea corporală scăzută, lipsa
expunerii la soare.
Cheia prevenirii osteoporozei este următoarea: mișcarea
regulată și un regim alimentar corect. Mișcarea stimulează
formarea de masă osoasă și creșterea scheletului și reduce
pierderea osoasă. Persoanele care fac mișcare în mod regulat
își menin rezistena osoasă până la o vârstă înaintată.
Alimentaia sănătoasă pentru oase se bazează, în primul
rând, pe aportul optim de calciu și vitamina D, dar sunt
necesari și ali nutrieni pentru formarea masei osoase
(proteinele, fosfaii și alte minerale, precum magneziu, zinc,
bor). Surse de calciu: lapte, lactate, apa minerală bogată în
calciu și legume verzi. Astfel, vă vei întări oasele, sigurana
în sine și vei avea mai mult chef de viaă.

Unii factori de risc pentru osteoporoză nu pot fi modificai.
Aceștia includ: sexul (femeile sunt mai afectate), vârsta

Asistent medical comunitar
Cornelia Ionescu

Moarte, indubitabilă soarte
Motto: Din tot ce e, rog, ţineţi minte! Doar moartea, atât, nu se dezminte…
Trăindu-mi traiul cel sortit
Cu viaa am fost logodit
De ce și cum, nici eu nu știu
Dar numa-n viaă pot fi viu.

Moartea, în schimb, este cuminte
De al ei dat nu se dezminte
Consoartă îmi va fi pe veci
Când mă va duce-n case reci.

Dar nici fugar de ea nu sunt
Că-i singura de pe Pământ
Ce nu se vinde pe argini
În faa ei nu-s oameni sfini.

Și viaa, orișicum ar fi
În moarte se va împlini
Și voi trăi ce-am de trăit
Pân la obștescul meu sfârșit.

Chiar dacă nu e fericire
Nu este nici dezamăgire
Căci ea și de-aș dori nu minte
De ea sunt sigur în morminte.

Și nimeni, orișicât ar vrea
Nu are cum o evita
Cum s-a mai spus de-atâtea ori
Cu-o moarte toi suntem datori.

Da-n viaă tot am îndoieli
De multe ori trai din tocmeli
De-atâtea ori e mincinoasă
Că te rănește nici nu-i pasă.

De-aceea-atât cât voi putea
Eu moartea n-o voi căuta
Căci sigur sunt că va veni
Atunci când sortit îmi va fi.

Și credei ce vă spun acum
Doar ea dă rost la al nostru drum
Etern, cumva, de noi trăiam
Noi singuri moartea inventam…

 Zali Sacagiu_Voinești
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Libertatea creştină, darul lui Dumnezeu
Libertatea creștină este cel mai mare dar pe care ni l-a
lăsat Dumnezeu. Voina liberă și conștiina fac parte din zestrea
sufletească cea mai de seamă a omului, ele fiind chipul lui
Dumnezeu în om. Atât de mult respectă Dumnezeu libertatea
omului, încât niciodată nu-l silește fizic spre binele la care îl
cheamă neîncetat. De aceea, ne spun Sfinii Părini, Dumnezeu
face totul în afară de a constrânge libertatea de voină a omului
și voiește ca binele pe care-l săvârșește omul, cu ajutorul Său, să
fie și fapta lui personală și, dacă totuși omul va alege răul, să fie
răspunzător în faa lui Dumnezeu, pentru că a avut posibilitatea
de a nu-l face și totuși l-a făcut din voină proprie.
Pentru a-l ajuta să fie cu adevărat liber și să distingă
binele de rău, Dumnezeu lasă omului și un îndreptar moral
desăvârșit: „Iată eu astăzi i-am pus înainte viaa și moartea,
binele și răul...” (Deuteronom 30, 15); „Ca martori înaintea
voastră iau astăzi cerul și pământul; viaă și moarte i-am pus eu
astăzi înainte, și binecuvântare și blestem. Alege viaa ca să
trăiești și tu și urmașii tăi” (Deuteronom 30, 19); „Pus-a înaintea
ta foc și apă și, ori la care vei vrea, vei întinde mâna ta” (Isus Sirah
15, 16); „Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de
sine, să-și ia crucea și să-Mi urmeze Mie” (Matei 16, 24). „Voiești
să te faci sănătos?” (Ioan 5, 6), întreabă Mântuitorul pe
slăbănogul de la scăldătoarea Vitezda.
Deci, stă în puterea, în voina noastră liberă de a alege
binele sau răul. Firește, niciun om nu alege răul în locul binelui.
Și totuși omul alege, de multe ori, răul pe care-l consideră a fi
bine. Cum se explică aceasta ne-o arată Sfântul Apostol Pavel:
„Căci nu fac binele pe care-l voiesc, ci răul pe care nu-l voiesc, pe
acela îl săvârșesc. Iar, dacă fac ceea ce nu voiesc eu, nu eu fac
aceasta, ci păcatul care locuiește în mine” (Romani 7, 19-20).
Omul alege răul în locul binelui numai atunci când este
robit, stăpânit de păcat: „Au nu știi că celui ce vă dai spre
ascultare robi, suntei robi aceluia căruia vă supunei: fie ai
păcatului spre moarte, fie ai ascultării spre dreptate?” (Romani 6,
16).
Libertarea înseamnă ieșirea din robia păcatului.
Libertatea înseamnă viaă, viaă trăită după voia lui Dumnezeu,
care este „sfinirea vieii noastre” (I Tesaloniceni 4, 3). Omul ieșit
de sub robia păcatului știe să aleagă, cum să facă deosebire între
bine și rău: „Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi folosesc.
Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate zidesc” (I Corinteni 10, 28).
Să nu uităm faptul că, atunci când alegem și trăim
binele, avem de purtat și necazurile, încercările; aceasta este
legea vieii creștine, cum ne-o spune Mântuitorul: „În lume
necazuri vei avea; dar îndrăznii, Eu am biruit lumea” (Ioan 16,
23); „...prin multe suferine trebuie să intrăm în împărăia lui
Dumnezeu” (Fapte 14, 22); „și toi care voiesc să trăiască
cucernic în Hristos Iisus vor fi prigonii”; „...vouă vi s-a dăruit,
pentru Hristos, nu numai să credei în El, ci să și pătimii
pentru El” (Filipeni 1, 29).
În viaa creștină de-a lungul veacurilor, au fost perioade
când creștinii erau prigonii, când libertatea de trăire și
mărturisire a credinei a fost îngrădită și chiar suprimată. Să
amintim numai de primele trei veacuri de la începutul
creștinismului sau, în secolul trecut, perioada stăpânirii puterii
politice materialiste-atee, când mii de creștini au fost persecutai
și chiar omorâi.

Împăratul Constantin cel Mare a fost trecut în rândul
sfinilor și pentru faptul că a oprit prin lege persecuiile și a dat
libertatea creștinilor de a trăi și a mărturisi credina public (ca
urmare a libertăii date creștinilor s-a creat și s-a dezvoltat
cultura creștină). Dar, odată cu această libertate de mărturisire a
credinei creștine, s-au înmulit și sectele, apoi ereziile care au
adus multă tulburare în viaa oamenilor. Libertatea dată
creștinilor a făcut, însă, să înflorească arta și cultura creștină,
nemuritoare opere, zestre nealterabilă. Sfinii Părini ai Bisericii,
în cadrul sinoadelor ecumenice, au adus lămuririle cuvenite
adevărului de credină creștină.
Astăzi au apărut, ca și în perioada de după pacea adusă
de împăratul Constantin, un număr foarte mare de așa-zise
„credine”, străine cu totul de învăătura și morala creștină. Deci,
cum spune Ecleziastul: „Ceea ce a mai fost, aceea va mai fi și ceea
ce s-a întâmplat se va mai petrece, căci nu este nimic nou sub
soare” (Eccleziastul 1, 9).
Adevărata libertate este sfinţenia
Astăzi, imoralitatea este prezentă ca o realitate firească;
numai că este o realitate a firii robite de păcat, urmare a
ateismului practicat în cei cincizeci de ani, pentru că oamenii nu
au știut să folosească liberatea potrivit voii lui Dumnezeu.
Neputina lor se datorează faptului că ei sunt supuși păcatului și
deci nu au puterea de a deosebi binele de rău și de a se elibera
de el. Nu știu care este numărul real al celor vândui, robii
păcatului și al celor care se luptă cu păcatul „până la sânge”
(Evrei 12, 4), dar un lucru îl știu sigur; așa cum au pierit călăii de
la conducerea lumii înrobite de regimul comunist-ateu, care au
ucis atâia creștini, așa vor pieri și cei de astăzi, care ucid atâtea
suflete nevinovate prin imaginile rușinoase pe care le prezintă
prin reviste și pe ecranele televizoarelor.
Mai știm și avem încrederea că tineretul de astăzi
începe să-și dea seama tot mai mult de pericolul destrăbălărilor
de tot felul și că acest mucegai, acest putregai macină sănătatea
trupului și a sufletului. Prin Biserica Ortodoxă, părinii trupești și
cei duhovnicești-sufletești au îndatorirea sfântă de a educa pe
tineri în folosirea libertăii, călăuzindu-se permanent de voia lui
Dumnezeu, care este, cum am amintit mai sus, „sfinirea vieii”.
Sfinenia înseamnă trăirea libertăii potrivit voii lui
Dumnezeu; sfinenia înseamnă deci libertatea adevărată și ea se
arată în săvârșirea clipă de clipă a tot ce este bine, adevărat,
sănătos. Adevărata libertate respectă libertatea și drepturile
semenilor noștri; adevărata libertate înseamnă viaa adevărată,
viaa omului – chip al lui Dumnezeu; adevărata libertate ne dă
puterea de a realiza asemănarea noastră cu Dumnezeu, adică
sfinenia vieii.
Să faci numai ce vrea Dumnezeu înseamnă înstrăinarea
desăvârșită de poftele păcătoase. Ajuns în această stare, ești rob
al lui Dumnezeu, adică voina ta este unită cu voina lui
Dumnezeu și aceasta îi dă adevărata libertate pentru că ea alege
numai binele, numai ce este plăcut lui Dumnezeu. Robul lui
Dumnezeu este omul cu adevărat liber, adică ieșit din robia
păcatului.
Pr. Oprescu Cătălin Andrei
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Taberele de vară, un factor de stres
sau oportunitate de dezvoltare?
Unele dintre cele mai frumoase amintiri ale copilăriei
mele sunt momentele petrecute în taberele școlare. Astăzi,
părinii sunt ceva mai reticeni la ideea de a-și trimite copiii
într-o tabără de vară, departe de casă, nesupravegheai, având
impresia că îi ”aruncă” brusc într-o lume pentru care aceștia nu
sunt încă pregătii. În realitate, experiena unei tabere de vară
are extrem de multe beneficii în formarea și dezvoltarea
personalităii copiilor.
Sigur, pentru părini este un factor de stres plecarea
copiilor în tabără. Devin anxioși, la gândul că pentru o
perioadă, chiar și de scurtă durată, nu vor avea copiii sub
observaie.Vor experimenta stări de spirit contradictorii: dor,
neliniște, agitaie sau îngrijorare.
Totuși, cred că fiecare copil ar trebui să trăiască măcar
o data în viaă o astfel de experienă, care înseamnă
independenă, diversitate, natură, aciune, amintiri minunate.
Este o excelentă îmbinare între programe culturale, educative și
multe activităi în aer liber. Copiii reușesc, astfel, să-și pună în
valoare abilităile și să-și cultive propriile talente. În tabere
copiii învaă să se accepte unul pe celălalt, să se ajute între ei și,
nu în ultimul rând, să se îneleagă unii pe ceilali. Lucrând în
echipă, își dau seama că reușita ine de o bună colaborare și de
o maximă implicare a tuturor celor prezeni în rezolvarea unei
sarcini. Copiii reușesc împreună să treacă peste momente
dificile și, în cazul unor competiii, acceptă, cu fruntea sus,
înfrângerea, fără a încerca să găsească vinovai sau se bucură
toi de victorie, încurajându-se unul pe celălalt și fiind mândri de
munca lor.

Un alt aspect, foarte important, este formarea stimei
de sine. Atunci când copiii sunt într-o tabără, ei nu mai au pe
mama și pe tata lângă ei pentru a-i ajuta să se apropie de
oameni. Ei sunt pe cont propriu, iar acest lucru îi încurajează să
acioneze și să aibă încredere când își fac prieteni noi. Copiii care
merg frecvent în tabere au o părere mai bună despre ei înșiși,
expereienele trăite aici crescându-le stima de sine.
În plus, tabăra îi ajută pe copii să învee cum să fie copii
din nou. În această lume a tehnologiei, a telefoanelor mobile și
a calculatoarelor, o tabără de vară este o oportunitate pentru ca
cei mici să se desprindă de aceste lucruri și să se bucure cu
adevărat de o copilărie frumoasă în natură.
Tot în timpul taberelor, copiii primesc lecii practice în care
învaă cum să cheltuiască banii și ce trebuie făcut astfel încât
aceștia să ajungă pentru toată perioada șederii lor în acel loc.
Totodată, cei mici învaă să-și ordoneze lucrurile, să facă
curăenie în camera în care stau și să-și facă singuri patul.
Respectarea unui program colectiv are o influenă pozitivă
asupra copiilor, disciplinându-i în funcie de nevoile grupului.
Toate aceste aspecte vor ușura sarcinile părinilor pentru că, din
perspectiva dezvoltării ulterioare a viitorului adult, capacitatea
de adaptare la norme și reguli cu caracter social reprezintă un
atu.
Așadar, dacă ne dorim copii independeni, cu încredere
în forele proprii, sănătoși, cu iniiativă, tolerani și echilibrai,
nu avem decât să îi trimitem în tabere de vară!
Prof. Gabriela Comănescu

Şcoala (gemeneană) încotro?
Joi, 14 iunie 2018, la Căminul Cultural Gemenea
Brătuleşti, a avut loc serbarea de sfârşit de an organizată de
Şcoala Gemenea Brătulesti. Această festivitate şi-a propus
evidenţierea activităţii şcolii şi premierea elevilor cu rezultate
bune şi foarte bune atât la învăţătură, cât şi la concursurile
şcolare organizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean, dar şi de alte
instituţii acreditate de Ministerul Educaţiei. Aceste rezultate au
fost detaliate în numărul anterior al acestei publicaţii.
Acest moment festiv a fost încununat şi de pensionarea
doamnei învăţătoare Prodan Emilia care, alături de ceilalti
pensionari de vază ai şcolii gemenene, se bucură de respectul şi
recunostinţa noastră. Mulţumim!
În cele ce urmează vă mai spun câteva lucruri care să ne
ajute să răspundem împreună la întrebarea: Şcoala (gemeneană)
încotro?
Înainte de toate, ce este, totuşi, şcoala? Pentru unii,
este o clădire mare, luminoasă, luxoasă, evaluată după ultimele
îmbunătăţiri şi etichetată cu “stele”, asemenea hotelurilor de lux
în care îşi petrec vacanţele, pentru alţii este un templu în care

slujesc dascăli. Pentru toţi, şcoala ar trebui să însemne educaţie,
iar educaţia este mai presus de orice. Fără şcoală să nu se aştepte
nimeni să ne fie mai bine.
Ne plângem de ceea ce trăim astăzi, de oameni, de
viaţă, de tot, dar uităm că educaţia, sau lipsa educaţiei, ne-a
făcut ceea ce suntem. Prin urmare, “Şcoala e de vină…”, pentru
că nu are stele, pentru că nu are dascăli, pentru că… Dar vă
întreb: Noi unde suntem? Noi cei ce ne plângem, noi cei ce
criticăm, noi cei ce găsim vinovaţi? Noi suntem la şcoală… la
şcoala vieţii, ce ne trebuie mai mult!?
Atâta timp cât şcoala nu înseamnă educaţie, rezultată din
împletirea ideilor şi muncii oamenilor (părinţi), dascălilor
(profesori), şcolarilor şi a statului, nimic nu se va schimba.
Eminescu spunea: “Şcoala va fi şcoală când omul va fi om şi
statul va fi stat”.
Şi acum vă întreb: ŞCOALA (GEMENEANĂ) ÎNCOTRO?
Prof. Mănescu Elena

Caut doamnă serioasă pentru îngrijirea unui bolnav deplasabil (domiciliat în comuna Voinești, judeţul Dâmboviţa).
Rog seriozitate. La nevoie, ofer cazare şi masă. Salariu negociabil. Telefon: 0723.008.377 - Smaranda Anca.
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Grădiniţa de vară - o altfel de vacană!
În perioada 2-13 iulie 2018, doamnele educatoare
Oprescu Elena şi Cotea Mioara, de la Grădiniţa Voineşti, au
coordonat un program educaţional dedicat copiilor
voineşteni, preşcolari cu vârsta între 3 și 6 ani, pe perioada
vacanţei de vară.
Programul “Grădinia de vară – o altfel de vacană”
şi-a propus, prin activităile sale, să ajute activ la oferirea
unui mediu propice petrecerii vacanei de către copii, să
încurajeze și să promoveze dezvoltarea imaginaiei și
creativităii, a abilităilor de comunicare și relaionale.
Temele propuse şi activităţile desfăşurate, metodele
și mijloacele de realizare proprii, resursele materiale diverse
şi bogate deinute au activizat copiii, aceştia dând dovadă de
foarte mult entuziasm, creativitate, imaginaţie şi hărnicie,
neuitând să îmbine armonios jocul, activitatea fundamentală.
Fericirea de pe chipul lor angelic mi-a redat
încrederea că obiectivele mele au fost atinse, în interesul
copilului, că, aşa cum am desfăşurat în fiecare an, va trebui
să continui şi în anii următori, Grădinia de vară dovedindu-se

a fi un loc comun pentru petrecerea timpului vacanei prin
activităi de divertisment, dar și activităi prin care copiii își
pot îmbogăi performanele școlare și pot dobândi sau
îmbogăi cunoștine, priceperi sau deprinderi. Felicit totodată
dragii părinţi care ne-au fost alături, implicându-se în tot ceea
ce am realizat, dar şi copiii mai mari, care au uitat pentru o
clipă responsabilităţile lor.
Vă iubesc, copii! Să fiţi fericiţi mereu! Vacanţă plăcută în continuare!
Prof. înv. preşcolar Oprescu Elena - Grădiniţa P.N. Voineşti

Campionii noştri
La iniiativa Pr. Constantin Bugiulescu, s-a organizat un
campionat de fotbal între parohiile Bărbuleu, Căprioru, Gheboieni,
Izvoare, Mînjina și Voinești. Grupa A, însemnând echipele de fotbal ale
parohiilor Gheboieni, Mînjina, Voinești, și-a desfășurat meciurile pe
stadionul din Izvoarele, sub atenta observaie a tânărului arbitru Savu
Vlădu. Pe stadionul aflat lângă Primăria Voinești, au jucat echipele
grupei B, formate din jucătorii parohiilor Bărbuleu, Căprioru, Izvoare,
arbitrate de domnul Dumitru Ciortan.
După ce băieii din Parohia Izvoare s-au impus în grupe și în
semifinale, au ajuns în finală alături de echipa Voinești. Cele două
formaţii s-au întâlnit de sărbătoarea Sf. Ilie Tesviteanul pe 20 iulie.
Meciul a fost destul de strâns, cu numeroase ocazii, dar și cu susinători
frenetici de ambele pari. Vă mărturisesc că am trăit cu emoie fiecare
minut, văzând tenacitatea și dăruirea copiilor noștri pe terenul de
fotbal. Am ieşit învingători cu un scor de 2-0.
Mulţumim lui Dumnezeu care mijloceste pentru noi, prin
sfinţii Lui, de asemenea preoţilor şi jucătorilor, care au dat dovadă de
fair-play, corectitudine şi respect reciproc. Şi, nu în ultimul rând, felicit
echipa noastră, coordonată de domnul antrenor Preda Adrian, formată
din următorii jucători: Iamandache Ionut, Bucur Alexandru, Bratu
Amuras, Ungureanu Andrei, Tinca Alexandru, Ivan Luca, Preda
Alexandru, Chiţu Iulian.
Nădăjduim ca, pe viitor, să menţinem această atmosferă
sportivă în rândurile tinerilor din parohiile noastre, cu ajutorul
dumneavoastră şi al edililor noştri. ( Pr. Nedelea Andrei)

Soiuri de măr
create la Staţiunea
de Cercetare
Pomicolă Voineşti
Realizator Erculescu Adrian
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Gânduri optimiste de pomicultor
Pomicultura dâmboviţeană a stimulat neîncetat dorinţa
nestăvilită a celor aplecaţi spre această îndeletnicire, pentru a
face din ea o sursă de venit, devenind în acelaşi timp o patimă ce
s-a transmis cu încrâncenare din generaţie în generaţie. În ciuda
tuturor opreliştilor generate de factorii socio-economici şi
climatici, tehnologia a fost îmbunătăţită şi perfecţionată de la un
an la altul, astfel că şi-au făcut apariţia peste o sută de hectare de
plantaţii noi de mare densitate, croite după ultimele tehnologii
impuse de spaţiul european, la care am aderat cu toată
convingerea şi determinarea.
Dacă este să facem o apreciere asupra stării de
vegetaţie a pomiculturii din zonă, acum, după ce s-a executat mai
mult de 2/3 din fluxul tehnologic al lucrărilor specifice, ne putem
declara mulţumiţi de vigoarea creşterilor lăstarilor, de încărcătura de rod şi, în special, de starea fitosanitară. Legat de acest ultim
aspect, ca urmare a fluctuaţiilor de temperatură alternate cu ploi
persistente, ne putem aştepta la presiuni generate de infecţiile
secundare de rapăn şi apariţia focarelor de păianjeni.
Având în vedere aceste observaţii, se recomandă aplicarea unor lucrări ce ţin de tehnologia momentului, mai ales că,
în această perioadă, au loc diferenţierea mugurilor de rod pentru
anul viitor şi creşterea intensă a fructelor şi lăstarilor. Pentru
menţinerea stării de sănătate a pomilor, se impune respectarea
câtorva reguli, şi anume:
- folosirea celor mai noi produse pesticide pentu care bolile şi
dăunătorii nu au căpătat forme de rezistenţă;
- respectarea momentului optim de aplicare a tratamentelor prescrise de buletinele de avertizare, emise de staţiile de prognoză
din zonă;
- pomii trebuie stropiţi pe timp uscat, la temperaturi mai mici de
22 grade C, cu o cantitate de 1.000-1.500 litri la ha. Soluţia se
cere a fi dispersată foarte fin în toate punctele coroanei, folosindu-se pompe corespunzătoare, având barbotajul (agitarea) asigurată în interiorul rezervorului;
- produsele pesticide să provină de la firme autorizate, care pun
la dispoziţie certificate de calitate şi termene de garanţie;
- în condiţiile depistării focarelor de Erwinia amylovora (focul
bacterian), se recurge la măsuri de igienă culturală, constând în

tăierea ramurilor, sub 15-20 cm de zona atacată şi arderea lor, în
paralel cu aplicarea tratamentului chimic cu produse specific
(Kasumin conc. 0,15%, Aliette conc. 0,2%,Kocide conc. 0,04%
etc.);
- identificarea focarelor de păienjeni şi aplicarea tratamentelor la
un prag economic de dăunare de 3-5 indivizi pe frunză, cu produse acaricide: Envidor240SC conc.0,04%, MilbeknockEC
conc.0,05% etc.;
- în cazul unei presiuni de rapăn şi făinare, se apelează la produse
de mare eficacitate de ultimă apariţie, cum ar fi: Flint Plus 64 WG
conc. 0,125%, Fontelis conc. 0,05%, Folicur Solo250 EW conc.
0,04%, Luna Experience 400 SC conc. 0,05%, Switch conc. 0,06%
etc.;
- păduchele din San-Jose apare în gen. II sub formă de larve
mobile, care se transferă pe fructe stricându-le aspectul comercial, ca de altfel şi viermele merelor gen II, ce pătrunde în fruct şi
determină căderea prematură a lor. În consecinţă, se impun
tratamente chimice la avertizare, cu produse specifice recomandate de staţia de prognoză;
- afânarea superficială a solului sub proiecţia coroanei sau erbicidarea pe rândul de pomi folosind produse cu acţiune totală, cum
ar fi: Basta 5l/ha, Glyphogan 2-4l/ha etc., pentru a înlătura vegetaţia concurentă;
- pentru susţinerea producţiei şi stimularea diferenţierii
mugurilor de rod, este recomandată aplicarea îngrăşămintelor
foliare care au în compoziţie şi elementul Ca, cum ar fi: KSC PHYTACTYL în doză de 2,5-5kg/1000mp, Bastfoliar 0,5-0,8%, Cal Max
3-5l/ha etc.

BULETIN DE AVERTIZARE MĂR

3.
Actara 25 WG - 0,150 kg/ha (0,01%) + Maccani 2,25 kg/ha (0,15%)
4.
Krima 20 SG (Mospilan 20 SG) - 0,45 kg/ha (0,03%) +
Bellis - 0,8 kg/ha ( 0,06%) + Folpan 80 WDG - 2,25 kg/ha
(0,15%)
5.
Pyrinex Quick - 1,5 1/ha (0,1%) + Systhane Forte 0,3 1/ha (0,02%) + Captan 80WDG -2,25kg/ha (0,15%)

Condiţiile climatice din ultimele zile au favorizat
apariţia şi dezvoltarea bolii/dăunătorului: păduchele din SanJose tr. I+II, vierme, afide, molii miniere, rapăn, făinare,
monilioză, care pot cauza pierderi importante.
Pentru prevenire şi combatere, vă recomandăm
efectuarea tratamentului când s-au realizat următoarele
condiţii:
- apariţia larvelor mobile pe ramuri;
- rezervă de agenţi patogeni;
- condiţii optime de temperatura si precipitaţii;
1. Movento 100SC - 1,875 1/ha (0,125%) + Topsin 70 WDG 1,05 kg/ha (0,07%) + Dithane M45 - 3 kg/ha (0,2%)
2.
Calypso 480SC - 0,3 1/ha (0,02%) + Flint Plus 64 WG
- 1,875 kg/ha (0,125%)
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Dacă pomii nu vor fi susţinuţi corespunzător din punct
de vedere tehnologic, o parte din fructe vor cădea pentru a
echilibra necesarul de nutrienţi, diferenţierea mugurilor de rod
va fi deficitară, creşterile anuale vor intra în iarnă cu lemnul
imatur şi vor fi vulnerabile la îngheţ. Pe fondul acestor dezechilibre, pomii vor intra într-un declin prematur şi vor manifesta periodicitate de rodire.
ing. Troneci Dumitru

Tr. I se va aplica în perioada: 18 - 22.07.2018
Tr. II se va aplica în perioada: 28 .07- 01.08.2018
Pe solele unde se observă atac de acarieni, adăugaţi la
variantele de mai sus Milbeknock EC - 0,75 1/ha Kanemite 1,87 1/ha.
Dozele la hectar sunt calculate la un volum de apă de 1.500
litri.
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Suntem o echipă tare!
CS Koryo a obţinut 11 medalii
la Campionatul European de Karate Shito Ryu
Oraşul Lanciano, Italia 2018. 550 de
sportivi din 11 ţări şi-au dat întâlnire la
cea de-a VI-a ediţie a Campionatului
European de Karate Shito Ryu.
CS Koryo a fost reprezentat de 13
sportivi selecţionaţi în Lotul României,
care au făcut cinste tricolorului, reuşind
cucerirea a 11 medalii, dintre care
3 de aur, 5 de argint şi 3 de bronz.
De remarcat că doi dintre sportivii
nostril, Turcu Diana şi Nedelcu Andrei,
au reuşit performanţa de a-şi păstra
titlul european cucerit anul trecut la
Nove Zamky în Slovacia, adjudecându-şi
şi anul acesta Locul I şi medalia de aur
la Kata kadeţi masculin şi feminin.

“Munca continuă şi condiţiile
excelente de antrenament
asigurate de Primăria Voineşti
şi-au spus cuvântul şi de această
dată. Lotul care a plecat spre Italia
a luptat cu abnegaţie şi dăruire
pentru club, pentru România,
pentru tricolor. De asemenea,
stagiile de pregătire au asigurat
un plus de valoare lotului
reprezentativ, iar rezultatele
vorbesc de la sine.
Suntem în grafic cu pregătirea
fizică şi tehnică, urmează o
perioadă mai relaxantă pentru
elevii nostril şi o scurtă vacanţă în
luna august, pentru ca în
septembrie să începem în forţă
pregătirile pentru competiţiile
naţionale de la finalul anului,
concursuri extrem de importante.
Totodată, dorim participarea cu
succes la Elitte Cup London - în
Marea Britanie, Venice Cup - în
Italia şi la Campionatul Balcanic
din luna decembrie 2018”, spune
Viorel Marinoiu - preşedintele şi
antrenorul CS Koryo.

Rezultatele sportivilor CS Koryo:
Locul I
1. Dumitraşcu Cosmina - kata feminin,
8-9 ani
2. Turcu Diana - kata feminin cadete,
14-15 ani
3. Nedelcu Andrei - kata masculin
cadeţi, 14-15 ani
Locul II
1. Ene Georgiana - kumite feminin
seniori
2. Dina Andrada - kumite feminin cadeţi
(-48 kg)
3. Echipa de kata feminin cadeţi
(Costanzo Isabella, Simion Ilinca,
Baneasu Michelle)
4. Echipa de kumite feminin cadeţi
(Costanzo Isabella, Dina Andrada,
Manica Briana (CS Scorpion)
5. Echipa de kumite senioare (Ene
Georgiana + fetele de la Dinamo
Bucureşti)
Locul III
1. Nae Cristian - kumite veterani
2. Turcu Diana - kumite feminin cadete
(-55kg)
3. Baneasu Michelle - kata minicadete
Locul V
1. Vulpoiu Eduard - kata minicadeţi,
12-13 ani
2. Baciu Maria - kata feminin, 10-11 ani
3. Nedelcu Georgiana - kumite feminin,
10-11 ani
4. Oprescu Bogdan - kata masculin,
10-11 ani
Noi, cei de la Koryo, vă mulţumim! Oss!

STARE CIVILĂ
21.06.2018 - 19.07.2018

NĂSCUŢI
1. Nicolae PetruDavid
2. Brozban DavidNicolas
3. Dumitru IoanaAdelina
4. Duţă Răzvan-Cristian
5. Hau Ianis-Nicolas

Le dorim viaţă lungă şi fericită!

CĂSĂTORII
1. Coman Vasile şi
Moldoveanu Mariana
2. Pioaru Carol-Constantin şi Dincă
Mariana-Florentina
3. Frigură Marian-Ionuţ şi Tudorache
Marilena-Diana

Le urăm „Casă de piatră“!

DECESE
1. Ioniţă Elena
2. Iosifescu Sabina

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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Echipa cu valoare
Anul acesta, “cuptorul” lunii iulie s-a defectat, iar noi am avut
parte, zilnic, doar de ploi şi temperaturi oscilante. Dimineţile
sunt foarte reci, iar când norii se risipesc soarele arde cu
putere, făcându-ne să căutăm cu disperare umbra. Natura se
dezlănţuie din când în când, cu vijelii şi furtuni, dorind, parcă,
să ne amintească faptul că ea este stăpână peste tot şi
toate...
În ultimele dimineţi de iulie, mi-a atras atenţia un fenomen
ciudat. Rândunelele se strâng pe stâlpii şi firele de curent
electric în stoluri din ce în ce mai mari, cum făceau odinioară
în dimineţile de septembrie, când ne pregăteam de şcoală…
Ne vor părăsi mai devreme cu două luni sau se antrenează
mai mult? Vom vedea... Oricum ar fi, nu este normalitate…
Lăsând la o parte capriciile vremii, luna iulie a însemnat
totuşi vacanţă, concedii şi fotbal… Mult fotbal! Că România
nu a fost reprezentată la campionatul mondial din Rusia nu
a fost un capăt de ţară… ne-am obişnuit cu ideea. În ultimii
douăzeci de ani (din 1998 atâţia sunt) se caută antrenori,
formule de joc, jucători valoroşi, dar se găsesc doar scuze.
Oricum, domnul Putin nu cred că ne-a observat absenţa la
acest turneu… Că echipa Franţei a câştigat campionatul, nu
cred că a fost vreo mare surpriză. Valoarea şi seriozitatea îşi
spun întotdeauna cuvântul. Că au fost şi surprize pe parcursul
campionatului, multe favorite la titlul de campioană părăsind
prematur competiţia, iar echipe cu şanse minime ajungând în
faze avansate, vorba lui Caragiu… aşa e în fotbal… Oricum,
despre campionatul mondial s-a dezbătut mult, încât eu mă
opresc aici.
O mare surpriză, însă, ne-a fost făcută, nouă, voineştenilor,
de către echipa locală de fotbal - Sportul Voineşti, care, după
un an de zile de la promovarea în liga a-V-a judeţeană, a
reuşit accederea în fotbalul care contează, anume Liga a IV-a.
Satisfacţia este cu atât mai mare, cu cât nicio echipă de pe
Valea Dâmboviţei nu a mai reuşit, de foarte multă vreme,
această performanţă, aceea de a juca alături de cele mai
valoroase echipe din judeţ, în Divizia D,
cum se numea odinioară.
Evoluţia echipei a mai fost prezentată
în paginile Gazetei noastre. Jucătorii
antrenaţi de Marius Momel şi Adi Oprea
au dat dovadă de multă seriozitate,
adunând punct cu punct, fără a face
rabat de la efort sau dăruire. Băieţii au
înţeles ce înseamnă spiritul de echipă,
fair-play-ul şi disciplina, făcând din
fiecare meci spectacol, fără a fi implicaţi
în incidente neplăcute.
Preşedintele echipei, Decebal Popa,
prin rigurozitatea “nemţească”
arhicunoscută, a reuşit să dea echipei un
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singur sens, acela spre obiectivul stabilit. I-au fost alături
întotdeauna oameni cu suflet mare, care au crezut în
valoarea echipei şi în ţelul propus. Lorin Bolbose, Ionuţ
Neagu, Gabriel Gălie (Ariciu), Victor Nedelcu (Bebe), Mihai
Şuţa, Cornel Neguţ, Mitică Ciortan (Ofu) şi mulţi alţii au
contribuit, atât moral cât şi material, la buna desfăşurare a
actului sportiv, ducând cu ei, oriunde au mers, mândria de
voineştean.
Merită toate felicitările şi aprecierea noastră lotul de jucători,
format din: Zgâmbău Marian şi Ciortan Dumitru (portari),
Manea Marius, Popa Bogdan, Nicolaie Laurenţiu, Ioja Daniel,
Ana Aron, Ungureanu Lucian (fundaşi), Cernat Gabriel,
Iamandache Traian, Oprea Iosif, Stan Bogdan, Călinescu Sorin,
Pană Marius (mijlocaşi), Moraru Marius, Matei Mirel şi Sandu
Iulian (atacanţi).
În data de 1 iulie, a avut loc festivitatea de premiere a
“campionilor”. Bucuria a fost pe măsura obiectivului
îndeplinit, iar petrecerea a ţinut până la lăsarea serii. Felicit,
atât în nume personal, cât şi în numele administraţiei locale
şi, de ce nu, în numele dumneavoastră, al voineştenilor,
întreaga echipă câştigătoare, pentru atitudinea avută în
competiţie, le urez tuturor multă sănătate şi succes în
continuare. Noi, administraţia locală, vom face tot posibilul
pentru a pune la dispoziţia echipei condiţii bune de
desfăşurare a meciurilor, pentru asigurarea unui cadru optim
pentru fotbalul de calitate.
Închei cu satisfacţia că, încă o dată, comuna Voineşti a
dovedit, prin cetăţenii ei, că se poate mândri oriunde şi
oricând, iar prestigiul câştigat de-a lungul timpului, de
comună de frunte, este dus mai departe de tinerele generaţii.
De asemenea, am convingerea că, odată cu promovarea în
Liga a IV-a, echipa voineşteană va atrage alături mult mai
mulţi suporteri şi iubitori ai fotbalului. Hai, Sportul Voineşti!
Viceprimar - Claudiu Popa

