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Suntem

aici pentru 

dumneavoastrã!

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL 
Raport de activitate luna august 2018 
Dragii mei,

Vara este pe sfârşite. Aşteptăm o toamnă
bogată, când dumneavoastră veţi culege roadele din
livezi. Pentru pomicultură, anul 2018 a fost unul
excepţional. Cu toţii ne gândim acum la valorificarea
fructelor. Şi aici vom avea un an bun, întrucât
Cooperativa Agricolă “Frumosul de Voineşti” a încheiat
deja două contracte cu supermarket-urile PROFI şi
CARREFOUR. Să fie într-un ceas bun! Aşa cum v-am
obişnuit, Primăria şi Consiliul Local îşi desfăşoară
activitatea conform graficului stabilit la întocmirea
bugetului de vernituri şi cheltuieli pentru anul 2018

CE AM FĂCUT ÎN ACEASTĂ LUNĂ:
• Continuăm lucrările privind realizarea şanţurilor
betonate pe stăzile asfaltate în satul Voineşti. Au fost
finalizate lucrările pe strada Bisericii, iar acum se
lucrează pe strada Aldescu Constantin. 
• Proiectul privind realizarea “Centrului de zi pentru
copii în satul Gemenea Brătuleşti” prinde contur. La
jumătatea lunii septembrie, vom finaliza lucrările şi
copiii vor beneficia de un centru ultramodern unde îşi
pot face temele supravegheaţi de personal calificat şi
îşi vor petrece zilnic câteva ore în laboratorul de
informatică şi în părculeţul de joacă deja amenajat. 
• Am finalizat lucrările de reabilitare şi modernizare a
staţiei de apă din satul Voineşti, acum se lucrează la
staţia din Suduleni şi sperăm să finalizăm în prima
decadă a lunii septembrie.
• În şedinţa Consiliului Local din 27.08.2018 au fost
aprobaţi indicatorii tehnico-economici privind realizarea
proiectului intitulat “Modernizare prin asfaltare str.
Cornăţel în satul Manga”, iar în data de 29.08.2018
proiectul a fost depus spre finanţare prin Grupul de
Acţiune Locală “Valea Ialomiţei”.
• În curând, veţi observa pe străzile comunei noastre un
utilaj care va mătura asfaltul. Este ultima achiziţie a
comunei Voineşti, o perie ultramodernă fabricată în
Italia, care ne va fi de un real folos pentru a menţine
curate toate străzile asfaltate în localitatea noastră. Peria
pentru măturat străzile a costat 20.000 lei, bani proveniţi

din taxele şi impozitele locale achitate de dumneavostră.
• În data de 27.08.2018, am început lucrările privind
realizarea proiectului intitulat “Casă mortuară în satul
Voineşti”. Proiectul va fi realizat vizavi de moară, pe o
suprafaţă de 520 mp, teren proprietatea comunei. Casa
mortuară va fi identică cu cea construită anul trecut în
satul Suduleni. Valoarea totală a investiţiei va fi de
300.000 lei, sumă provenită din bugetul local al comunei
Voineşti.
• Suntem în discuţii avansate privind montarea unui
sistem anti-grindină în comuna noastră, pe islazul Muret.
Ar fi un lucru extraordinar pentru toţi pomicultorii de pe
Valea Dâmboviţei. Îmi doresc realizarea acestui obiectiv
în primul semestru al anului viitor. Mulţumesc pe această
cale tuturor celor care ne acordă sprijin pentru realizarea
acestui proiect. La vremea respective, vă voi spune şi
numele celor care au susţinut montarea sistemului
antigrindină la Voineşti.

În încheiere, vă asigur în continuare de toată
consideraţia pe care v-o port, să fiţi sănătoşi, fericiţi, să
aveţi cea mai bogată toamnă, cu beciurile pline şi
conturile în bănci sporite. Aşa să ne ajute bunul
Dumnezeu!

Cu deosebit respect,
Primarul dumneavoastră – Dănuţ Gabriel Sandu
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AM TOT RĂTĂCIT

Când eu am văzut
Și am priceput

Că ai mei dragi semeni
Nu-mi sunt deloc gemeni

Pe dat am plecat
Și-am tot căutat
Am tot rătăcit
Și am pribegit

Pe cărări uitate
Tot mai rar umblate

Ca să îi găsesc

Și să-i întâlnesc
Pe acei ca mine

Cei cu drag de bine
Cei plini de iubire

Ce dau fericire
Nicidecum n-o cer
Este-al lor mister
Doar să dăruiască

Nicicum să cerșească
Cu ei mă simt bine
Și-am zile senine

De-aia mi-a fost greu
Să aflu unde-s eu

Că-s tot mai pu�ini
Cei ce nu-s haini

Printre-aceia mul�i
Mereu mai incul�i

Sătul de cei fameni
Eu tot caut oameni
Tot sper că-ntr-o zi

SEMENI voi găsi!

În ultimul timp, mă simt tot mai rătăcit într-o lume pe care nu o mai pricep deloc, deși pricep anticipativ
lucruri pe care al�ii nu le pricep nici după ce se petrec. Am anticipat că protestele anun�ate vor crea discordie și nu
unire între oameni și asta ”mul�umită” televiziunilor aservite ”clanurilor” politice aș putea spune, fără să greșesc,
televiziuni care ”picură” otrava, drogul setat pe urechea internă a fiecăruia, aducând vrajbă între noi și servind
interesele HO�ILOR CEI MAI HO�I, și anume PĂTURICILOR de la putere, indiferent de ”așa-zisa orientre politică”,
de care m-am săturat până peste cap. 

Când vom pricepe că to�i sunt puși doar pe apucătură, poate vom putea face front comun și vom afla cum
putem găsi niște oameni cu adevărat onești și dedica�i repunerii acestei �ărișoare ”măcar” pe linia de plutire. Până
atunci…

Clinica Alpha Medica
angajează Asistent Medical de Laborator,

cu următoarele cerin�e:

• Absolvent de studii Şcolii Postliceale Sanitare 
și cursuri de instruire în activitatea de laborator
• Documentele necesare angajării vizate la zi: 

certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R avizat anual;
asigurare Malpraxis

• Experien�ă de minimum 2 ani
• Cunoștin�e operare PC

• Abilită�i excelente de comunicare și rela�ionare 
cu pacientul 

• Persoana activă, gândire pozitivă, amabilitate 
și eficien�ă

Localizare: Voinești, jud. Dâmbovi�a

CV-uri, detalii și informa�ii suplimentare la telefon
0722.469.222 sau la adresa de e-mail 

mariateodorastefan@gmail.com 

� Zali Sacagiu_Voinești
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Gazeta de Voineşti

Sfin�ire de Troi�ă
Deși trăim într-un mileniu caracterizat de globalizare, de
computer și de materialism, putem sesiza cu bucurie că
în satul romanesc se mai păstrează obiceiul de a construi
și sfin�i troi�e. La margine de drum, la răspântii sau chiar
în fa�a casei pentru a ne arăta calea cea bună care
trebuie urmată, dar și pentru ca, oprindu-ne din drumul
nostru și însemnându-ne cu semnul sfintei cruci în
dreptul lor și chiar rostind o scurtă rugăciune, să fim
ajuta�i de milostivul Dumnezeu în călătoria noastră.

De obicei, sfin�irea acestor edificii se oficiază duminica
la prânz sau într-o zi de praznic, de către preo�ii
comunită�ii. În ziua de duminica, 19 august 2018, după
sfânta liturghie, la parohia Izvoare, credincioșii și preo�ii
au mers la familia Vlad Florin, care  a ridicat o troi�ă (un
triptic) în faţa casei lor. Aceasta construc�ie este
deosebită, în sensul că, pe valea noastră, se fac troi�e din
lemn sau beton, acoperite și împrejmuite cu un gărdu�.
Noua troi�ă de la Izvoarele este formată din trei icoane
mari (ca o carte deschisă) ce reprezintă pe Maica
Domnului, Sf. Apostol Andrei și Sf. Împăra�i Constantin și
Elena, folosindu-se pentru acestea material mozaic
colorat. Lucrarea în întregime a fost executată  de

familia Vlad Florin, cu sprijinul rudelor de la Bălenii Sârbi,
iar cele trei icoane au fost realizate de fiica lui Florin,
Andreea Vlad, elevă în clasa a XII-a la Liceul de Arte
„Domniţa Bălașa” din Târgoviște.

Slujba de sfin�ire a fost oficiată  de un sobor de preo�i din
Bălenii Sârbi și din Izvoarele, după care a avut loc o agapă
fră�ească, la care au participat credincioși din Izvoarele și
Bălenii Sârbi.

Cu acest nou loc de închinare, numărul troi�elor din
Izvoarele a ajuns la nouă. Foarte puţini oameni mai
folosesc în limbajul lumii de azi verbele „a dărui” sau
„a oferi”. Crucea se află în mijlocul acestei dispute
existen�iale a for�ei umane între „a lua” și „a dărui” și
poate fi cheia pentru a în�elege mai bine jertfa dragostei,
de ce este mai folositor „a da” decât „a lua”! Iată de ce
sfin�irea unei troi�e devine, pentru ctitorii și închinătorii
ei, un mod de viaţă jertfelnic autentic creștinesc, un
urcuș spre veșnicie.

Preot paroh - Nedelea Alexandru

Poliţia Română, sfaturi pentru elevi!
- Mergi spre școală doar prin zone circulate;
- Nu intra în vorbă cu persoane necunoscute şi nu
accepta cadouri de la acestea;
- Nu lua cu tine la şcoală lucruri de valoare;
- Pe stradă, nu asculta muzică la căști și fii atent la
drum;
- Evită să porţi la vedere bijuterii, telefoane mobile,
obiecte tentante pentru cei certaţi cu legea;
- Dacă te simţi urmărit pe stradă, îndreaptă-te către o
zonă aglomerată sau intră într-un magazin;
- Dacă eşti în pericol pe stradă, strigă cât mai tare după
ajutor;
- Traversează strada numai pe trecerea de pietoni, după

ce te-ai asigurat, şi fără să alergi!
- Atunci când mergi cu maşina, poartă permanent cen-
tura de siguranţă!
- Nu te certa cu colegii, nu-i jigni şi nu te lua la bătaie cu
aceştia, nici chiar în joacă. 
- Când ai probleme, cere ajutorul părinţilor, persoanei
care are grijă de tine, profesorilor, consilierului şcolar
sau poliţistului!
- Atunci când navighezi pe Internet, fii atent la cei care
îţi cer informaţii personale! Nu da niciodată numele,
adresa, parola sau fotografia;
- Nu stabili întâlniri cu persoane pe care le cunoşti doar
pe Internet!
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Pregătirea campaniei de recoltare a fructelor
Se apropie vertiginos momentul mult aşteptat de
strangere a recoltei, pentru care am investit bani şi efort
în scopul obţinerii unor rezultate cât mai bune. Cu
această ocazie, se concretizează şi bilanţul unui an de
producţie, din care citim satisfacţii sau dezamăgiri, în
raport cu efortul depus şi chibzuinţa cu care am
organizat activitatea. În continuare, voi aminti câteva
etape ce ţin strict de acţiunea de recoltare, depozitare şi
păstrarea fructelor.

Începutul unei campanii de recoltare a fructelor este
marcat de stabilirea momentului optim de recoltare.
Acest lucru este esenţial în evitarea pierderilor cantita-
tive şi deprecierilor calitative, mai ales în cazul fructelor
destinate însilozării. La stabilirea momentului optim de
recoltare se au în vedere unele criterii de bază, cum ar fi:
mărimea specifică a fructului, culoarea de fond şi  cea
acoperitoare, fermitatea pulpei, uşurinţa cu care
desprindem fructul, prezenţa amidonului în cazul
seminţoaselor etc. Pe lângă aprecierea culorii pieliţei
fructelor, un indice sigur privind atingerea maturităţii de
recoltare este brunificarea seminţelor. În general, pentru
zona  Voineşti, soiurile de măr de iarnă destinate
păstrării se recoltează după 20 septembrie, cu un decalaj
de 7-8 zile în avans sau după această dată, în funcţie de
evoluţia factorilor climatici. 

Inventarul necesar în derularea acţiunii de recoltare este
alcătuit, după cum este bine ştiut, din scări de lemn
dimensionate după înălţimea pomilor, găleţi din plastic
prevăzute cu cârlig de agăţare, ambalaje, platforme de
transport etc. În plantaţiile moderne, recoltarea se face
pe patforme rulante, folosind saci de recoltat. Recoltarea
fructelor trebuie făcută cu mare atenţie, astfel încât
asupra fructelor să se exercite o presiune cât mai redusă
şi să nu se producă lovituri, înţepături şi deteriorarea
acestora. Dacă la început vătămările produse sunt mai
puţin evidente, în faza de desprinderea fructelor, cât şi
asezarea în galeţi şi lădiţe sau containere, acestea se
amplifică după recoltare şi determină deprecierea mult
mai vizibilă a calităţii  fructelor. La recoltare trebuie să se
evite ruperea ramurilor sau a formaţiunilor de rod, a
frunzişului, iar fructele să fie recoltate cu codiţe şi să se
încadreze în standardele de calitate impuse de
potenţialul beneficiar. În ambalaje nu trebuie  să ajungă
resturi vegetale (frunze, ramuri) şi nici fructe umede.
Chiar dacă, pentru mulţi pomicultori, cele relatate până
acum sunt informaţii simple, ignorarea lor poate afecta
semnificativ calitatea producţiei.

Lucrarea de sortare este bine să se facă odată cu
recoltarea, pentru a evita o altă manipulare ulterioară

care ar putea creşte proporţia de fructe vătămate.
Sortarea constă în îndepărtarea fructelor deformate, cu
atac de boli şi dăunători, insuficient de colorate (la
soiurile cu fructe roşii), cu vătămări mecanice etc. Aceste
fructe nu sunt supuse păstrării de lungă durată, fiind
valorificate imediat pentru consum în stare proaspătă,
pentru industrializare etc. 

Fructele recoltate trebuie introduse în locurile de
păstrare, dacă este posibil chiar în ziua recoltatului.
Totuşi, atunci când toamnele sunt însorite şi călduroase
este bine  ca fructele să fie depozitate 1-2 zile la umbră,
într-un loc răcoros pentru a se putea răci şi numai apoi să
fie introduse la păstrare, întrucât de multe ori s-a
constatat că fructele calde, introduse imediat la păstrare
(fără prerăcire) degajă cădură, etilenă şi dioxid de carbon
în prima etapa a perioadei de păstrare, care nu mai pot
fi evacuate eficient din spaţiile cu răciere naturală şi pot
provoca reducerea semnificativă a duratei de păstrare.

O operaţie foarte importantă pentru păstrarea
îndelungată a fructelor este dezinfecţia spaţiilor de
păstrare, care se face atât la sfârşitul perioadei de
păstrare (după scoaterea fructelor păstrate din anul
anterior), cât mai ales înainte de introducerea la păstrare
a fructelor din noua recoltă. Acţiunea constă în curăţirea
spaţiului de resturi de fructe, scoaterea ambalajelor
goale rămase în interior, măturarea pardoselii etc. Se
execută în continuare stropirea pereţilor, a pardoselii şi
tavanului cu o soluţie de Sulfat de cupru 2-3%.
Dezinfectarea se finalizează prin arderea brichetelor cu
sulf, după care spaţiul de depozitare se închide ermetic
timp de 24 de ore, ca apoi să se facă aerisirea. În spaţiul
de depozitare şi păstrare a fructelor, temperatura
trebuie să fie menţinută în jur de 2-4 grade şi o umiditate
relativă a aerului de 70-80%. Pe final, vă doresc rod bun!

ing. Troneci Dumitru



Gazeta de VoineştiNr. 113 � august 2018

pagina 5

Tabăra cercetășească pe tărâmul Izvoarelor 
Îmi place să străbat lumea în lung și-n lat, am

avut privilegiul să văd cum trăiesc oamenii din multe �ări,
însă cel mai frumos loc din lume, pentru mine, este satul
Izvoarele. Aici am crescut iubită de mamaie Veruţa și de
tataie Dumitru și am colindat pădurea din Dealul
Davidești până la Islaz și Izvorul Negru, în libertate și fără
nicio frică. Am ales să trăiesc în București, însă nu ratez
nicio ocazie să povestesc despre aceste locuri minunate
și deseori am invitat prieteni să ne bucurăm împreună de
aerul curat și de iarba verde. 

M-am tot gândit împreună cu prietenii de la
Organiza�ia Cercetașii României și cu Cornel Toma,
prietenul meu din copilărie și profesor de istorie la noi în
sat, cum să organizăm o tabără de weekend pentru
copiii de la Izvoarele și Cercetașii din București. Părea
greu de realizat, cu resursele personale și în pu�inul timp
rămas după serviciu, însă odată ce ne-am hotărât și am
stabilit data, lucrurile s-au aranjat de minune. 

Și uite-așa, ne-am întâlnit cu mic cu mare la
Izvoarele, ne-am făcut prieteni noi și ne-am distrat
acceptând tot felul de provocări cercetășești. Chiar dacă
prognoza meteo arăta ploi și descărcări electrice, nu
ne-am lăsat descuraja�i și tot am reușit să petrecem timp
în are liber și ne-am adăpostit în siguran�ă peste noapte
găzdui�i de oameni generoși. 

În prima zi am făcut o drume�ie prin pădure,
ne-am jucat și am adunat gunoaiele întâlnite în cale.
N-au fost foarte multe gunoaie, însă copiii s-au întrebat
de ce le e unora greu să-și ia sticla de plastic înapoi de
unde au adus-o. Mi-au spus că s-ar bucura ca data
viitoare când mai vin să găsească pădurea curată. Seara
ne-am petrecut-o construind gulguţe (lampioane
cercetășești) și sisteme de hrănit păsările cerului și am
cântat acompania�i de chitară. 

A doua zi, dl. primar Sandu și dl. viceprimar Popa
ne-au dus să vedem o stână în inima pădurii și ne-au
pregătit un ospă� câmpenesc cu mămăligă și brânză și
alte bunătă�i de la �ară. Poate pentru copiii din sat nu e
ceva deosebit, însă cei de la București s-au lins pe degete
și au cerut supliment. Ziua s-a încheiet cu un spectacol
surpriză realizat de dansatori și cântăre�i, coordona�i de
dna. Florentina Belbe, la Căminul Cultural de la Suduleni.
Nu mică ne-a fost mirarea să vedem copii și tineri
talenta�i din Voinești, îmbrăca�i în costume populare
foarte frumoase, care au ales să le ofere copiilor de la
București o seară de neuitat și să-i și înve�e câ�iva pași de
dans. Mâncarea delicioasă gătită de bucătăresele
voluntare – Tan�a, Anabela, Lili, Tina și Aura – ne-au dat
energie pentru tot weekend-ul. 

Dar poate vă întreba�i ce este „cercetășia“ și ce e
cu „cercetașii“ de care v-am tot povestit? Cercetășia este
un sistem prin care adul�i voluntari aleg să petreacă timp
cu copii și adolescen�i pentru a-i pregăti pentru via�ă,

completând educa�ia primită la școală și în familie.
Înva�ă împreună să aibă bun sim�, să-și ajute aproapele
și să lase lumea un pic mai bună decât au găsit-o. Vă invit
să vizita�i website-ul organiza�iei, www.scout.ro, și să
afla�i cele 10 Legi ale Cercetaşului. 
1. Cercetaşul îşi iubeşte patria sa, România, şi pune
interesele ţării şi colectivităţii deasupra celor personale.
2. Cercetaşul crede în Dumnezeu şi respectă credinţa
celorlalţi.
3. Cercetaşul este loial, îşi respectă cuvântul dat, spune
adevarul, este curat în gând, în vorbă şi în faptă.
4. Cercetaşul este util şi îşi ajută semenii în orice situaţie,
este un prieten pentru toţi şi frate cu toţi cercetaşii.
5. Cercetaşul este econom şi cumpătat, respectă munca
şi proprietatea, este îngăduitor cu alţii şi sever cu sine, îşi
îngrijeşte corpul şi duce o viaţă sănătoasă.
6. Cercetaşul iubeşte şi ocroteşte natura şi este bun cu
animalele.
7. Cercetaşul îşi iubeşte şi ascultă părinţii, î�i respectă
profesorii şi şefii, este disciplinat în tot ceea ce face,
respectă părerile altora şi îşi asumă răspunderea faptelor
sale.
8. Cercetaşul este curajos şi încrezător în puterile sale,
vioi şi plin de însufleţire.
9. Cercetaşul iubeşte învăţătura şi la rândul său îi învaţă
şi pe alţii.
10. Cercetaşul se străduieşte să facă în fiecare zi o faptă
bună, oricât de neînsemnată ar părea ea.

Mul�umesc tuturor celor care au contribuit la
bucuria oferită copiilor! Așteptăm cu nerăbdare urmă-
toarea întâlnire. 

Alina Neacşu Badea
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Sfaturi pentru un ficat sănătos

Măsuri benefice ficatului

Hidratarea suficientă
Atunci când sunte�i hidrata�i corespunzător, substan�ele
toxice sunt transportate mai repede spre ficat, iar 
procesul de detoxifiere din corp se accelerează. De
aceea, se recomandă să consuma�i zilnic o cantitate de
minimum 2 litri – preferabil apă sau ceai de plante.

Cure periodice de armurariu
Armurariul este un remediu natural care nu doar prote-
jează ficatul, dar sprijină și regenerarea acestuia în cazul
prezen�ei daunelor hepatice. Armurariul se recomandă
deseori în combina�ie cu anghinarea, amestec cunoscut
pentru efectul pozitiv pe care il are asupra ficatului.

Substan�e amare
Alimentele vegetale care con�in din plin  substan�e
amare au deseori un efect benefic asupra ficatului.
Printre acestea se numără anghinarea, andivele, 
păpădia, varza de Bruxelles și salvia. Alternativ, pute�i
bea ceai de păpădie sau salvie. Substan�ele amare 
stimulează produc�ia bilei, care la rândul său ușurează
toleran�a la grăsimi. În plus, valorile colesterolului din
sânge scad.

Ciocolata amăruie
Studiile au demonstrat că ciocolata amăruie scade 
tensiunea arterial, datorită con�inutului ridicat de
cacao, fapt ce se reflectă în mod pozitiv asupra ficatului.

Se pare că un consum rezonabil de
ciocolată  amăruie  este benefic,
inclusiv  pe  fondul  unor daune
hepatice, ce ar putea provoca ciroză.
Studiile au demonstrat  că  presiunea
crescută  din vasele de sânge ale 
cavită�ii abdominale scade atunci
când  consumăm  ciocolată  amăruie
imediat  după masă.

Factori cu  efect nociv  asupra  
ficatului

Alcoolul consumat în cantită�i mari
pe o perioadă îndelungată dăunează celulelor  ficatului.
Datorită capacita�ii de regenerare a ficatului, daunele
minore provocate de alcool pot fi depășite. Consumul
îndelungat de alcool poate cauza ciroză hepatică.

Zahărul. Cantită�ile mari de zahăr afectează ficatul, 
moleculele de zahăr  transformându-se în grăsime și
conducând la apari�ia steatozei hepatice. Consuma�i
dulciurile cu moderaţie. Zahărul din fructe poate fi
nociv când e consumat în cantită�i  mari.

Mesele în fugă. Când mânca�i pe fugă, tractul digestiv
nu e alimentat suficient cu sânge din cauza stresului,
fapt ce influen�ează și  ficatul. O circula�ie insuficientă a
sângelui în ficat poate cauza probleme.

Medicamente. Medicamentele metabolizate în ficat
sunt  dăunatoare. Când ficatul  e sănătos, administrarea
rezonabilă de substan�e active, cum ar  fi paracetamolul,
nu  prezintă riscuri. Chiar și medicamentele considerate
inofensive pot provoca daune  ficatului când sunt  
consumate în doze mari pe termen lung.

Dacă suferi�i de o afec�iune a ficatului, consultati
medicul înainte de a începe  administrarea unui 
medicament metabolizat în ficat. Medicul vă va 
recomanda o  substan�ă cu efect de echilibrare.

Asistent medical comunitar,
Cornelia Ionescu

Ficatul este un organ important care joacă un rol central în procesul metabolismului.
Este responsabil pentru procesarea și stocarea substan�elor nutritive, pentru descompunerea
și separarea toxinelor. Atunci când ficatul încetează să mai func�ioneze, întregul corp are de
suferit.
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CĂSĂTORII

NĂSCUŢI
1. Savu Sofia-
Gabriela
2. Predoiu Nicolas-
Ayan 
3. Cobianu Alessio-Constantin
4. Milea Rareş-Constantin
5. Bărăgău Mihai-George
6. Bucura Mario-Constantin 
7. Manea Patrik-Ştefan 

Le dorim viaţă lungă şi fericită!

1. Angelescu Nicuşor-
Valentin și Gavrilă Elena-
Georgiana
2. Matei Ionuţ-Dumitru și
Negulescu Carmen-Ximena

Le urăm „Casă de piatră“!

STARE CIVILĂ
19.07.2018 - 20.08.2018

DECESE

�1. Mălăeru Lucia 
2. Stanciu Elena
3. Călin Constantin 
4. Oprea Paraschiva 
5. Baldeş Aurelia 
6. Oncescu Elena 

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

KORYO KARATE CLUB
Reîncep antrenamentele!

După tradiţionalul stagiu de vară, desfăşurat la începutul lunii
august, membrii Clubului Sportiv Koryo au intrat într-o binemeritată vacanţă
de două săptămâni, iar luni, 20.08.2018, au reînceput antrenamentele,
pentru a putea aborda într-o manieră câştigătoare competiţiile viitoare.

“Am încheiat prima jumătate a anului 2018 cu rezultate
excepţionale, aşteptate de altfel, având în vedere eforturile pe care le-am
făcut la toate nivelurile”, spune domnul Marinoiu Viorel - preşedintele şi
antrenorul clubului. 

“De-a lungul timpului v-am ţinut la curent cu rezultatele noastre
prin intermediul ziarului local, căruia îi mulţumim, dar cred că, totuşi,
trebuie amintite cele 15 medalii obţinute la Campionatul European de
Karate Shito Ryu de la Lanciano, Italia, din iunie 2018, precum şi rezultatul
de excepţie obţinut de sportiva Costanzo Isabella, locul III şi medalia de
bronz la Sofia-Bulgaria, în cadrul Premier 1, Youth League, prima medalie
românească la kata adjudecată într-o competiţie WKF.

Suntem în grafic cu pregătirea tehnico-tactică, însă sigur trebuie să
punem accent pe pregătirea fizică, ceea ce face m începând de luni, 20
august, când întreg lotul s-a reunit la sala din Voineşti. Avem în vedere
participarea, în luna septembrie, la Openul Târgoviştei cu prezenţă
internaţională, Cupa Elitte London, în luna octombrie la Londra,
Campionatul de Karate Shito Ryu Tradiţional şi Kobudo din luna noiembrie,
de la Izvorani, în aceeaşi lună fiind organizat, în aceeaşi locaţie, şi
Campionatul Naţional Interstiluri pentru copii şi minicadeţi, şi vom încheia
cu participarea la Campionatul Balcanic pentru copii cadeţi, juniori şi seniori
din Croaţia.      

Suntem optimişti, avem sprijinul administraţiei publice voineştene
careia îi mulţumim foarte mult pentru condiţiile excelente create la Sala
Liceului Voineşti, avem sprijinul părinţilor care ne ajută financiar pentru
deplasările şi participarea la competiţii, bineînţeles alături de sponsori şi
alte persoane binevoitoare, care contribuie la echilibrarea balanţei de
venituri şi cheltuieli a clubului.

Vă reamintim că CS Koryo, în parteneriat cu Primăria Voineşti, va
organiza, la începutul lunii octombrie, cea de-a treia ediţie a Cupei Mărului
Voineşti, iar în luna decembrie va fi organizată, la Sala Sporturilor
Dragomireşti, Gala Premierii celor mai buni sportivi ai CS Koryo pe anul
2018, precum şi Cupa Moş Crăciun.

Închei prin a mulţumi tuturor membrilor CS Koryo care au contribuit
la zestrea de medalii obţinute în prima jumatate a anului în curs, domnului
primar Gabriel Sandu şi domnului viceprimar Claudiu Popa pentru tot ceea
ce fac pentru dezvoltarea sportului voineştean în general şi pentru karate în
special, asigurându-i de o comportare meritorie a sportivilor karateka la
toate competiţiile unde vom apăra culorile CS Koryo Voineşti”. 
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Pe drumuri…
Cu zile foarte calde sau deosebit de reci şi ploioase, vara
s-a strecurat printre noi şi se pregăteşte să-şi ia rămas
bun. Luna august a fost una care ne-a ţinut cu sufletul la
gură din mai multe motive. Unul a fost acela că, la fiecare
nor plumburiu ce ne trecea pe deasupra, ne rugam să nu
aducă grindină şi să ne strice recolta de fructe, impeca-
bilă atât cantitativ cât şi calitativ. Altul a fost legat tot de
vreme, dar, de această data, de concedii, fiindcă anul
acesta vremea a stricat multora “mândreţe de concediu”
aşteptat un an de zile şi programat cu multe luni înainte. 

Şi, nu în ultimul rând, a fost cel mai mare eveniment
organizat de diaspora - mitingul din Piaţa Victoriei din
Bucureşti, care promitea, de câteva luni bune, că va
întoarce pământul cu susul în jos. La un moment dat,
eram toţii “ochi şi urechi” la descinderea făcută şi
drumurile pline de maşini cu tineri care vin să-şi ia ţara
înapoi… N-am înţeles unde vroiau să o ducă… Rezultatele
mitingului le cunoaşteţi cu toţii. Ţara a rămas tot aici, în
grija celor care n-au părăsit-o niciodată.

În urma acelor evenimente, am nişte întrebări (Întreb
pentru un prieten):
1. Ce răspunsuri vor primi, de la părinţii lor, copiii
„gazaţi“ în Piaţa Victoriei, la miezul nopţii, la întrebarea:
Ce căutam eu, mamă, acolo?
2. Persoanele în căruţuri cu rotile erau şi cu însoţitorii
legali după ei? Au fost aceştia plătiţi pentru ore
suplimentare şi spor de noapte?
3. După plecarea înapoi în diaspora, cine are grijă de
pensiile părinţilor şi alocaţiile copiilor celor care plătesc
impozite şi taxe în ţările Europei sau ale lumii?
4. În caz de, Doamne-fereşte, porneşte urgia de la est, cei
plecaţi vor veni cu aceeaşi viteză şi determinare să-şi ia
ţara înapoi?

Nu  ştiu… Întreb doar. Timpul va da răspunsuri la toate
aceste întrebări. Dureros este că trăim vremuri tulburi şi,
deşi în prag de centenar al Marii Uniri, noi reuşim doar să
ne dezbinăm. Şi acest lucru ne iese din plin.

Să ne întoarcem, însă, la ale noastre. Am făcut această
introducere deoarece, uneori, spiritul civic este înţeles şi
folosit pe dos. Sau lipseşte cu desăvârşire. Am constatat
acest lucru în repetate rânduri şi vă spun sincer că nu
este un sentiment plăcut ca, atunci când ceri ajutorul,
să primeşti un refuz ori să ţi se întoarcă spatele.

Cunoaşteţi cu toţii eforturile care se fac pentru
modernizarea drumurilor din comună şi consolidarea
infrastructurii, considerând că o infrastructură solidă
îmbunătăţeşte considerabil nivelul de trai. Şi aici nu mai

dezvolt.În fiecare an, am întreprins, la nivel
administrativ, acţiuni obşteşti de reparaţii şi pietruiri a
drumurilor spre proprietăţile deţinute de locuitorii
comunei noastre. Anul acesta, începând din luna mai, în
fiecare zi de duminică a săptămânii, angajaţii Primăriei,
cu utilajele din dotare, au participat la un program intens
de reparaţie a acestor drumuri. Lucrurile au mers din
plin, iar rezultatele sunt vizibile. Necazul este că echipa
este mica, iar nevoile sunt mari. 

De fiecare dată, am apelat la susţinerea celor care deţin
tractoare cu remorci basculabile sau orice alte mijloace,
pentru a participa la acţiuni, acolo unde sunt direct
interesaţi. Răspunsurile primite au fost din cele mai
variate. Unii nu au remorci basculabile, altora li s-au
stricat chiar atunci, alţii n-au avut timp, unii ar fi fost
dispuşi să plătescă motorina (cui?). O parte dintre cei
convocaţi au promis că vor participa şi au rămas cu
promisiunea, iar cei mai serioşi au participat. Bineînţeles
că rezultatele au fost pe măsura implicării.

Nu vreau să fiu înţeles greşit, dar trebuie să
conştientizăm că orice acţiune sau activitate în
comunitatea noastră are efect direct asupra traiului
nostru. Acţiunile de acest gen vor continua, iar cei
interesaţi se pot adresa direct conducerii Primăriei ori
angajaţilor acesteia. De asemenea, suntem dispuşi să
participăm la orice acţiune întreprinsă de către
dumneavoastră, individual ori în grupuri de iniţiativă.
Dacă pentru lucrările agricole de peste an nu a contat
starea drumurilor, pentru transportul recoltei sigur
contează! Fiindcă gropile şi şanţurile formate îşi pun
amprenta direct pe fructe, depreciindu-le calitativ.

Închei cu speranţa unei bune colaborări şi dorindu-vă
spor în tot ceea ce faceţi şi o recoltă pe măsura muncii
depuse.

Cu deosebită consideraţie,
Viceprimar Claudiu Popa


