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Suntem

aici pentru 

dumneavoastrã!

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL 
Raport de activitate luna decembrie 2018 

Dragii mei,

A mai trecut un an, aproape că s-a dus şi prima lună
de iarnă. Pentru comuna noastră, a fost un an bun din punct
de vedere administrativ. Sunt în grafic toate proiectele 
propuse spre realizare în 2018. Am finalizat două proiecte cu
finanţare europeană, iar alte două sunt în curs de
implementare. În An Centenar, de ziua românilor, fiecare
gospodărie din localitatea noastră a avut arborat tricolorul. 
A fost dovada clară că suntem un neam demn, că ne 
respectăm valorile şi tradiţia, omagiind faptele înaintaşilor
noştri.

IATĂ CE AM FĂCUT ÎN ULTIMA LUNĂ A ACESTUI AN:
- Pentru proiectul intitulat “Modernizare prin asfaltare străzi
de interes local în satul Voineşti”, am montat lise de protecţie

pe strada Morii, pe toată lungimea canalului ce străbate
această stradă. În primăvară, vom continua lucrările pentru
finalizarea acestui proiect, cu realizarea şanţurilor betonate
pe străzile Gogeşti şi Morii.
- La “Centrul de zi pentru persoane vârstnice din satul
Manga”, lucrările de execuţie sunt în plină desfăşurare. S-a
eliberat tencuiala existentă, se lucrează la săpături pentru
consolidare şi ne-am propus să nu sistăm lucrările, fiindcă
există posibilitatea ca, pe perioada de iarnă, să se lucreze în
interiorul clădirii pentru consolidare şi recompartimentare.
- La casa mortuară din satul Voineşti, a fost realizat 
termosistemul exterior al clădirii, a fost montată tâmplăria de
termopan, a fost finalizată învelitoarea şi urmează ca lucrările
de amenajări interioare să fie continuate în 2019.

Continuare în pagina 2
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- Datorită faptului că timpul nu ne este favorabil, am emis
ordin de sistare a lucrărilor privind realizarea gardului 
împrejmuitor la cimitirul din satul Voineşti, urmând ca
acestea să fie reluate anul următor, atunci când condiţiile
meteorologice ne vor fi prielnice.
- Cu salariaţii Primăriei şi beneficiarii de ajutor social, în satul
Izvoarele, am decolmatat canalul străzii Târgului. De 
asemenea, pe DN 72A, pe tronsonul Staţie Izvor - depozit de

fructe, a fost decolmatat şanţul betonat existent.

La sfârşit de an 2018, vă doresc tuturor multă 
sănătate, fericire, sărbători cu bine şi un an 2019 aşa cum vi-l
doriţi dumneavoastră. Am fost şi voi fi prietenul şi apropiatul
tuturor locuitorilor comunei noastre. Aşa să ne ajute
Dumnezeu! 

Cu deosebit respect,

Primarul dumneavoastră – Dănuţ Gabriel Sandu

Sărbători de iarnă fără dureri de stomac
Ne pregătim de sărbători, iar în această perioadă stomacul

nostru este supus unui adevărat tur de for�ă: cozonac, vin

fiert, friptură de porc, maioneză, dulciuri etc. Nu este de

mirare că stomacul ne transmite semnale de alarmă: 

senza�ie de sa�ietate, balonări, arsuri, acestea fiind numai

câteva dintre urmările  tipice ale unui festin. 

Mesele bogate în timpul sărbătorilor de iarnă reprezintă 

un peisaj la fel de familiar ca darurile așezate sub pomul 

de Crăciun: friptura de porc, sarmalele urmate de prăjituri,

cornule�e și alte dulciuri care mai de care. Și toate acestea

sunt consumate în exces. De Crăciun, majoritatea meselor

sunt bogate în grăsimi, în zahăr și, în primul rând, în 

cantităţi prea mari. Stomacul nu are încotro, decât să se

răzbune.

Iată câteva sfaturi pentru a depăși sărbătorile de iarnă fără
probleme de stomac, chiar și atunci când nu vă pute�i ab�ine
de la excesele alimentare de sezon.

Preparate permise:
- Supe ușoare și salate, ca aperitiv;
- Carne macră și pește.

Preparate permise cu măsură:
- Preparatele grase, precum fripturi.
- Prăjituri foarte dulci, cornule�e, cozonac etc.

Sfaturi împotriva arsurilor de stomac:
-  Evita�i preparatele foarte condimentate. De asemenea, 
și băuturile alcoolice trebuie consumate numai cu măsură.
- Încerca�i, pe cât posibil, să servi�i mai multe mese mici,
decât por�ii mari. Atunci când stomacul este plin, crește și
presiunea internă și este mai predispus la arsuri de stomac.
-  Nu mai mânca�i cu trei ore înainte de culcare. Astfel, 

stomacul va fi gol pe perioada nop�ii și ve�i evita arsurile de
stomac.

Sfaturi împotriva balonărilor:
- Balonările apar după consumul de alimente ca varza și
ceapa. Cel mai simplu este să le evita�i.
- Ceaiurile de fenicul, anason sau chimen, pot alina balonările
- Evita�i băuturile carbogazoase, pentru a nu introduce inutil
aer în intestine. De asemenea, încerca�i să mânca�i în liniște
și să mesteca�i foarte bine bolul alimentar.

Sfaturi împotriva sa�ietă�ii:
- Pute�i evita senza�ia de sa�ietate prin adăugarea semin�elor
de chimen în preparate. Astfel, hrana devine ușor de digerat.
- O ceașcă de espresso, imediat după masă, va stimula 
digestia. Evita�i băuturile spirtoase, deoarece alcoolul inhibă
arderea grăsimilor. Astfel, hrana va petrece și mai mult timp
în stomac.
- Anghinarea (sub formă de suc sau capsule) este bogată în
substan�e amare care stimulează func�ia ficatului și a bilei,
ajutând organismul să elimine mai repede toxinele.

Sfaturi împotriva durerilor de stomac:
- Așeza�i pe abdomen o sticlă cu apă caldă;
- Be�i un ceai de mentă sau de mușe�el pentru calmarea
stomacului;
- Evita�i mesele foarte bogate, foarte grase și opta�i pentru
supe, salate sau legume. Stomacul dumneavoastră vă va fi
recunoscător.

Vă doresc sărbători fericite și ave�i grijă de sănătatea 

dumneavoastră!

Asistent medical comunitar

Cornelia Ionescu
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Între praznicele bisericii şi sărbătorile creştinilor, ca
taină şi început de mântuire, se înscrie Naşterea Domnului sau
Crăciunul, deoarece reprezintă sărbătoarea vieţii, bucuriei şi
păcii. Sărbătoarea Naşterii, în acest anotimp alb şi imaculat,
este aşteptată de toţi creştinii de pretutindeni cu mare
bucurie, cu atât mai mult de noi, românii, care ne-am  format
ca popor şi ne-am născut creştini în acelaşi timp. De aceea,
străbunii noştri au îmbrăcat în straie de legendă şi în vers de
colind acest moment sfânt. Crăciunul şi Învierea sunt graniţele
în care ne-am format ca obşte, am existat ca fii ai acestei glii,
dar şi ai Împărăţiei lui Dumnezeu coborâtă pe pământ prin
întrupare.

Naşterea Domnului ne arată, încă o dată, că universul
întreg are o speranţă şi acesta este un dar al lui Dumnezeu
pentru lume, pentru ca aceasta să renască, să se înnoiască, să
se mântuiască, însă cu o condiţie: întoarcerea la Dumnezeu,
Creatorul ei. La naştere participă toată creatura văzută şi
nevăzută. Vestea cea bună, potrivit căreia, în chip tainic,
Hristos vine biruitor uimeşte toată creaţia şi, în acelaşi timp, se
fixează şi era creştină, socotindu-se anul naşterii Mântuitorului
- începutul Noului Testament.

Poporul nostru a păstrat cu gingăşie durerea, teama,
îngrijorarea Sfintei Familii, aşa cum s-a petrecut acum două mii
de ani, deoarece naşterea neamului nostru este aproape
contemporană cu minunea din Betleem. Nici un popor din
lume, cu existenţă creştină, aşa cum este a noastră, de două
milenii, nu-şi mântuieşte credinţa în venirea lui Mesia, aşa cum
se întâmplă la noi prin cântecele de colind. Mesajul lor este de
a se sensibiliza sufletul când le aude sau mai ales când el le
cântă. Câte geamuri îngheţate nu se deschid colindătorilor,
câte inimi reci nu freamătă şi se înfierbântă ascultând aceste
veşti venite de la străbunii noştri prin care e preamărit Pruncul
din Nazaret într-o peşteră întunecată şi rece?

Colindele şi urările pe care le auzim formează o
Evanghelie mimată şi o liturghie a sufletului românesc. Valurile
învolburate ce au trecut peste noi şi au încercat să ne fure
aceste moşteniri scumpe, obiceiuri, datini şi limbă, s-au lovit
de o stâncă puternică, căci, deşi bisericile care le păstrau erau
de lemn, credinţa ne-a fost de piatră.

Datoria noastră morală este aceea de a nu ciunti

spiritualitatea noastră sănătoasă, de a nu a interpreta după
cine ştie ce reguli pe care alţii ni le-ar impune, ci să o păstrăm,
să o menţinem şi să o ducem mai departe în viitor, dăruind-o
urmaşilor aşa cum ne-au lăsat-o strămoşii, deoarece e o
moştenire a sufletelor lor, suflete încercate de-a lungul
veacurilor tulburi şi, datorită lor, azi am rămas în interiorul
aceloraşi graniţe.

Acest freamăt sfânt transmis de colinde trebuie să ne
facă mai buni, mai apropiaţi de Dumnezeu să nu spunem şi noi
asemenea celor de acum două mii de ani “N-ai loc la noi în
casă”, ci să deschidem fereastra sufletului nostru, să-l
primim pe Pruncul Iisus cu toată fiinţa, dar să-L şi păstrăm la noi. 

Multe dintre datinile străbune au fost încreştinate, ba
chiar îmbisericite. Aşa asistăm la încreştinarea bradului, a
pomului de Crăciun, făcând şi el parte din această natură care
îi aduce închinăciune Pruncului Iisus. Bradul frumos “cu cetina
tot verde” coboară în calitate de pom de Crăciun din ţările
nordice. Tradiţia liturgică ortodoxă nu-l are în trecutul ei ca
pom de Crăciun, da-l are ca pom de nuntă, iar în ultimul secol,
bradul ca pom de Crăciun îl vedem prezent peste tot. Copii cu
inimile  pline de bucurie saltă în jurul lui, iar luminile şi beteala
care-l împodobesc ne fac pe toţi să privim cu ochii sufletului
cum se deschid cerurile şi îngerii se coboară, aşteptând ca din
umbra lui să apară Moş Crăciun. Astfel, bradul s-a  încreştinat şi
este numit “brad frumos al lui Hristos”.

Bradul “cu cetina tot verde”, împodobit cu bunătăţi
de tot felul, înconjurat de copii şi privit nostalgic de părinţi, îl
poate simboliza foarte bine pe Hristos Împăratul cel fără de
moarte.

Oricât de simple şi naive ni s-ar părea aceste datini
sfinte ale poporului care sunt legate de sărbătoarea
Crăciunuului şi de alte sărbători din timpul anului, trebuie să
recunoaştem să ele ne-au crescut şi ne-au păzit de mii de ani.
Pierzându-le, ne-am înstrăina sufletul şi credinţa, apărându-le,
ne apărăm trecutul şi pe el vom putea construi un viitor
strălucitor, ca steaua mântuirii ce s-a arătat pe cer în Noaptea
Sfântă.

Preot Joiţaru Mihail -Parohia Voineşti 1

Iată vin colindători, florile dalbe…

STIMAŢI CETĂŢENI
Pe perioada sezonului rece 2018-2019, deszăpezirea

pe toate drumurile săteşti şi comunale va fi asigurată, cu
maximă promptitudine, de către angajaţii Primăriei.        

Flota de intervenţie este compusă din trei tractoare
echipate cu lame frontale, un tractor cu lamă frontală şi
sărăriţă şi un utilaj multifuncţional cu lamă frontală şi sărăriţă
. Pentru o eficienţă maximă a intervenţiei, sectoarele
sunt bine stabilite, iar cele cinci utilaje vor acţiona 
concomitent în toate satele comunei, după cum urmează:
� Satele Izvoarele şi Suduleni (străzi secundare), Lunca (str.
Câmpului) – Curpene Nicolae (0785.213.274);
� Satele Onceşti şi Gemenea-Brătuleşti (străzi secundare) –
Vasile Grigore (0724.548.798);
� Satul Voineşti – Sandu Gabriel (0723.142.661);

� Satele Manga şi Mânjina – Tache Adrian (0728.985.617);
� Străzi principale comună – Oncescu Bogdan (0727.117.484).

Pentru o bună desfăşurare a acţiunilor (sugestii şi
reclamaţii), vă rugăm să apelaţi la numărul de telefon
0723.142.662 – viceprimar Claudiu Popa.

Vă recomandăm ca, pe perioada căderilor de
zăpadă, să evitaţi parcarea autoturismelor pe părţile 
carosabile, precum şi depozitarea de materiale diverse în
şanţuri sau pe drumurile publice. De asemenea, recomandăm
toaletarea arborilor şi copacilor a căror coroane depăşesc
limita proprietăţilor şi care prezintă pericol pentru utilajele
de intervenţie.  În speranţa unei bune colaborări, vă 
mulţumim anticipat.
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România Mare - la ceas aniversar
Miercuri, 28 noiembrie 2018, Liceul Tehnologic

Voinești, în colaborare cu Biblioteca ”Vasile Florescu” și
Primăria Voinești, a organizat activitatea “ROMÂNIA MARE –
LA CEAS ANIVERSAR”, pentru  marcarea Centenarului Marii
Uniri.

Evenimentul s-a desfășurat în sala de festivită�i a
Primăriei Voinești și a debutat cu alocu�iunile domnului 
director al Liceului Tehologic Voinești - Ionu� Iurea,  domnului
primar al comunei Voinești - Gabriel Dănu� Sandu, și doamnei
profesoare Oprescu Maria, care le-au vorbit celor prezen�i
despre însemnătatea zilei de 1 Decembrie și despre mândria
de a fi români.

Programul a continuat cu un moment cultural-
artistic, prezentat de elevii școlilor gimnaziale din comuna
Voinești, care au încântat audien�a cu o suită de cântece 
și poezii închinate Marii Uniri, îndruma�i fiind de d-na prof.
Prodan Tatiana, d-na prof. Cigăran Costinela, d-na prof.
Pădure Elena și d-na prof. Dobrinoiu Georgiana. De 
asemenea, elevi ai clasei a II-a de la Școala Gimnazială
Voinești, pregăti�i de d-na. prof. Simona Tănase, au sus�inut
cu emo�ie și mândrie o piesă de teatru, care a încălzit
sufletele celor prezen�i la activitate.

Momentul cel mai emo�ionant a fost cel denumit
”Respectăm valorile!”, în care, cu prilejul împlinirii a 100 de
ani de la făurirea României Mari,  ca semn de pre�uire, s-au
acordat diplome de onoare cadrelor didactice retrase din
activitate. Au răspuns invita�iei 21 de profesori, care, de-a 
lungul timpului, au contribuit la dezvoltarea învă�ământului
voineștean și  i-au dat valoare prin străduin�a și harul 

dumnealor: prof. Androne Valeriu, prof. Badea Elena, prof.
Bâlcan Anișoara, prof. Bâlcan Gheorghe, prof. Blidaru
Niculina, prof. Cândea Nicolae, prof. Coman Valeria, prof.
Comănescu Nicolae, prof. Gălie Floarea, prof. Ion Viorica,
prof. Leancă Ion, prof. Lungeanu Constantin, prof. Marinescu
Elena, prof. Minciună Napoleon, prof. Mihăilă Steliana, prof.
Neagu Maria, prof. Oncescu Ion, prof. Oprescu Maria, prof.
Prodan Emilia, prof. Savu Teodor, prof. Stroe Gheorghe. 
Toate aceste nume au ecou în sufletele noastre, discipolii 
dumnealor, pentru că ne-au modelat destinele și au lăsat 
o amprentă de neșters în vie�ile noastre. Le mul�umim că au
fost alături de noi și ne înclinăm cu respect în fa�a 
dumnealor!

Evenimentul s-a încheiat cu rugămintea adresată
profesorilor invita�i de către primarul Voineștiului, Gabriel
Dănu� Sandu, de a nota câteva gânduri în Cartea de Onoare 
a comunei, într-o zi cu profundă semnifica�ie istorică și mare
încărcătură sufletească.

Prof. Gabriela Comănescu

Cinste dumnealor
Am să vă spun dragii mei,
Ceva ce nu-i cu zâne și zmei,
Nu-i poem, pamflet sau plugușor,
Dar vreau să vă relatez tuturor:
E ceva cam special și adevărat
Ce merită din plin scris și asumat.
Ceea ce vreau să observa�i
Că-i portretul a doi meritoși bărba�i.
Domnii: primarul Sandu Gabriel și Claudiu Vice
De când au fost vota�i au tot dat bice,
Au pus osul la muncă, mult bun simţ și suflet în toate
Și au schimbat totul în frumos de nu se mai poate.
Un domn străin, prin Voinești când a trecut mi-a zis:
Măi omule, aceștia doi v-a făcut comuna parcă-i Micul Paris!
V-a băgat apă, gaze, asfalt peste tot,
La ceilal�i primari le-a cam dat peste bot.
Cel pu�in, în primărie când intri rămâi stupid,
E ordine, î�i vorbesc frumos, te servesc rapid,
Se implică în probleme de nu te gândești.
Afară-i luminat totul, seara-i ca-n povești,
Parcare frumoasă, clădiri noi, altele frumos renovate,
Te-mbie plăcerea când le admiri pe toate.
Sincer ce-au făcut aceștia e ceva mai rar,
Cu siguran�ă s-au străduit să fie ceva de Centenar.
Ce mai încoace și-ncolo sunt oameni demni și buni,
Se observă că sunt fii ai comunei bravi romani.

Da, sunt oameni frumoși, cumin�i, cinsti�i, deștep�i și verticali.
Pe bune, au meritat să fie și merită încă primari.
Domul să ni-i �ină și să-i binecuvânteze
Şi le doresc din suflet mandate mai multe. 
Un  lucru ce trebuie le-am spus-o mereu,
Să nu uite niciodată de Tatăl și Bunul Dumnezeu,
Că l-a dat pe Domnul Hristos ca jertă și pentru dumnealor
Și în curând (acum de Crăciun) să se nască și-n inima lor
Și nu numai în Bethlehem ci și-n inima tuturor.
Eu îi stimez și-i iubesc că m-au ajutat
Și pentru Dumnezeu împreună cu mine au conlucrat
Și parcă au știut din suflet ce vor,
Să aducem cuvântul sfânt și evanghelia în casele tuturor.
Pentru aceasta v-o spun cinstit să ști�i
Și aici  și-n cer de Domnul vor fi răsplăti�i
Și-acum de sărbători și pentru anul nou ce vine 
Am să le urez în mod special și apoi la to�ii de la mine,
Fericire, mult spor și numai bine.
Toate la to�ii să vă fie de folos
Și să vi le împlini�i, și să iubi�i pe domnul Hristos.
La fel să ave�i bunăstare în case
Și sănătate deplină în minte și oase.
Să nu uit: fructele să vi le vinde�i cu mul�i bani
Și vă urez din suflet la to�i, tot ce-i mai frumos.
La anul şi la mulţi ani!

2018 - Daniel Popescu - Voinești - Brătulești
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Mesaj de Crăciun: “Curcubeul din noi”
Uneori, la capătul unui curcubeu, nu se vor afla

scântei abrupte din vată de zahăr şi ecusoane microbolante
presărate cu praful stelelor emancipate. Pandora era sigură că
via�a ei avea să fie mai bună dacă experimenta echivoc
mirificul capăt aparent al curcubeului. Avea să creadă că
oxigenul era unul pătat de particule alcătuite din safirele
desprinse din miile de coroane ale reginelor din vechile basme.
Avea să creadă că inima ei, pavată cu sârmă ghimpată, va putea
zâmbi din nou, asta dacă urma să fie refăcută. Pantofii ei
noroiţi se imprimau agale în perplexitatea epică a pământului
divin. Spera că noroiul imprimat atât în pantofiorii cât și în
sufletul ei va dispărea în curând; să fie șters cu o batistă vrăjită,
fermecată de propriul ei subconștient, într-o lume colorată şi
veselă. Spera ca, de data aceasta, prin ramele ochelarilor săi
micu�i, să vadă o altfel de lume, diferită de cea în care a trăit
până acum. Ploaia mirifică își făcuse apari�ia cu câteva ore în
urmă, lăsând în urma ei curcubeul minu�ios pe care fata îl
privea perplexă prin ramele sub�iri ale ochelarilor ei aburi�i. Își
dorea cu orice pre� să poată trece de toate culorile pastelate în
nuan�e magice, sclipitoare, căci acolo avea să fie cu siguran�ă o
lume mai bună, pe măsura așteptărilor. Mersese deja de ore
bune, orizontul curcubeului părând că se depărtează din ce în
ce mai tare, linia invizibilă a nuan�elor acesteia distorsionându-
se considerabil. Pe drumul său lung întâlnise o mul�ime de alte
persoane ca și ea, în căutarea unei noi lumi mai bune, în
cautarea unei fericiri iluzionate. Ba chiar, întâlni și un bătrânel
cu o privire arzător de blândă, al cărui nume nu și-l mai
amintește. Acesta, sprijinindu-se de un baston din lemn masiv,
purta o haină neagră groasă, o pălarie din fetru şi o pereche de
pantaloni de aceeași culoare. Bocancii acestuia erau însă
exagerat de scrijeli�i, iar botul acestora era vizibil bocit. Doar
printr-o privire nevinovată, puteai constata cu stupoare faptul
că acesta era un om căutat, umblat şi informat. Căci, aparent,
părea că respectivii bocanci erau reperul întregii vie�i. Acesta,

după ce îi află povestea, îi dădu cu blânde�e niște sfaturi
serioase micu�ei feti�e, însă aceasta nu vru nici în ruptul
capului să se abată de la drum din cauza unui batrân mincinos,
cum îl considera ea. Fata nu avea de gând să-și piardă speran�a,
căci era sigură că fericirea va fi găsită atât timp cât va fi căutată
din răsputeri. 

[...]
Era undeva pe la unsprezece jumătate seara.

Curcubeul dispăruse cu mult timp în urmă, însă Pandora nu
încetase să-l caute chiar și prin bezna morbidă a serii
friguroase. Într-un final se opri şi se așeză pe o băncuţă veche
și scrijolită dintr-o străduţă din marginea orașului și își închise
nasturii gecu�ei de la baza gâtului, cu dege�elele ei sub�iri,
tremurânde şi înghe�ate. Începuse să plângă molcom, lacrimile
calde prelingându-se lin pe obrajii reci şi îmbujora�i ai feti�ei.
Felinarele stradale pâlpâiau din când în când la unison,
anun�ând sosirea miezului nop�ii. Într-adevăr, parcursese tot
drumul ce-i stătea în putin�ă pentru găsirea curcubeului – sursa
fericirii acesteia, însă cu cât se apropia mai tare de el, cu atât
acesta se îndepărta considerabil, neputând fi atins. Până chiar
și Pandora a fost una din sutele, poate chiar miile de persoane
care s-au pierdut pe minu�iosul drum în căutarea fericirii, care
aparent, nu există. 

Cu cât alergăm mai mult după fericire, cu atât aceasta
se îndepărtează mai mult de noi. Căutătorii se vor pierde în
propria lor iluzie nefastă, căci fericirea întotdeauna a fost și va
rămâne în noi, și niciodată  altundeva.

PS: Cu fiecare Crăciun, să descoperim “Curcubeul din noi”.

Dojana Magdalena, 

Clasa a VII-a, Şcoala Gemenea Brătuleşti

Micuţii colindători
Ne aflăm la un nou început de drum, alergăm din ce în ce mai mult, timpul parcă se comprimă și nu ne mai ajunge, dar

înaintea fiecărui început de drum, avem bucuria de a primi colindători. Din păcate, sunt în fiecare an mai pu�ini și, fără ei,

sărbătorile de iarnă au din ce în ce mai pu�in farmec. Dar să ne bucurăm de cei care vor veni și să pășim cu încredere în

noul an. Urez tuturor un an nou fericit, cu împliniri și prunci și nepo�i care să vă aducă cea mai frumoasă lumină în case.

I-ai așteptat cu nerăbdare
Întregul an ce-acum se gată
Să le ascul�i a lor urare
Să-�i umple sufletul de-un soare
Ce-l afli-n an numai odată.

Și iată-i, gata, vin, răsar
Ca toporașii din zăpadă
Ca prin minune ei apar
Cum râul rupe-un stăvilar
Și se revarsă în ogradă.

De sub căciuli răsar smaralde
Ce strălucesc iscoditoare
Și-n suflet sim�i doar trăiri calde

Ce vin fiin�a să �i-o scalde
O, dulce binecuvântare.

Și în obraji și-au pus bujori
Și-n râs clinchet de clopo�ei
Și-n trupul tot te trec fiori
Că-s mai frumoși ca niște sori
Și-ai vrea să fii din nou ca ei.

Colinda o încep îndată
Cu glasuri cum nu po�i a spune
Și stă în loc natura toată
Că doară-n an numai odată
Îi dat să afle-așa minune.

Iar păsările înciudate
Când le-aud glasurile-n cor
Își spun că, Doamne, nu se poate
Ca ei în colinde să arate
Un tril mai dulce ca al lor.

Apoi, se pierd ca o părere
Și tu rămâi singur în prag
Și-�i stăpânești a ta durere
Încă un an trece-n tăcere
Pân’ să-i primești din nou cu drag.

***LA MUL�I ANI!***

Zali Sacagiu_Voinești



***
Fie ca noaptea sfântă a Crăciunului să
vă aducă pace în suflet, bucurie,

încredere şi sănătate, iar toţi cei dragi
să vă fie aproape.  La mulţi ani!
SC ILMI UNIC SRL VOINEŞTI

***
Sfintele sărbători de Crăciun şi Anul Nou

să vă aducă sănătate, putere de muncă şi numeroase 
satisfacţii alături de cei dragi.  La Mulţi Ani!
SC CRIST-1 SRL IZVOARELE

***
Fie ca sfânta sărbătoare a Naşterii Domnului 
şi trecerea în Noul An să vă umple sufletul de bucurie,
încredere şi speranţă. Crăciun fericit şi La mulţi ani!
CAR POMICULTORUL VOINEŞTI IFN

***
Să găsiţi pe fiecare ramură a bradului împlinirea
viselor şi cheia succeselor viitoare, iar Moş Crăciun 
să vă aducă un sac plin cu realizări şi  împliniri.
Crăciun fericit şi La multi ani!
II ION CIPRIAN GEMENEA-BRĂTULEŞTI

***
Crăciunul este sărbătoarea ce ne aminteşte că viaţa
este o binecuvântare, este vremea miracolelor, când
visele se împlinesc. Sărbători fericite şi La mulţi ani!
SC LIMADI SERV SRL 

***
Fie ca sfintele sărbători ale Căciunului să vă aducă 
un strop de bucurie şi pace în suflet, belşug şi reuşite
depline! La mulţi ani!
SC POMPE AGRO SRL

***
Sărbători fericite! Noul an să vă fie presărat cu 
realizări, împliniri, sănătate şi fericire. Să aveţi parte
de lumină în inimă şi în gând. La mulţi ani!
SC AUTO SERVICE ADI ŞI CLAUDIU SRL

***
Sfânta sărbătoare a Crăciunului să reverse asupra
sufletelor şi caselor dumneavoastră linişte şi armonie,
iar în noul an să aveţi reuşite depline în tot ceea 
ce vă propuneţi!
FARMACIA VINCA FARM VOINEŞTI

***
Miros de brad, parfum de flori, bat în ferestre urători,
clipesc pe cer mii de culori, fi�i ferici�i de sărbători, 
acum și’n anii următori!
AF PÂRVAN SIMONA SRL

***
În prag de sărbători, vă dorim multă sănătate,
dragoste, împliniri şi fericire, iar Crăciunul să vă aducă
în suflete pace şi lumină. La mulţi ani!
FARMACIA FLORA SRL VOINEŞTI

***
E vremea colindelor şi a bucuriei, când minunea
Naşterii Mântuitorului ne cuprinde sufletele şi le 
înnobilează. Crăciun fericit şi La mulţi ani!
MAGAZINUL  “LA DOI PAŞI” GEMENEA-BRĂTULEŞTI 

***
Fie ca magia Crăciunului să vă umple sufletul de 
speranţă, fericire şi bucurii. La mulţi ani!
“HANUL MĂRULUI” GEMENEA

***
Fie ca bucuriile şi gândurile frumoase ale prezentului
să devină amintirile frumoase ale viitorului. Crăciun
fericit şi un An Nou plin de împliniri!
SC FEDERALCOOP VOINEŞTI 

***
De sfintele sărbători, să deschidem ușa pentru oaspe�i
dragi și inima pentru speran�ă, bucurie și lumină. 
Să fim mai buni și să privim înainte cu încredere, știind
că, dacă avem credin�ă, drumul din fa�a noastră va fi
presarat cu împliniri. Crăciun fericit! La mu�i ani!
COOPERATIVA AGRICOLĂ “FRUMOSUL DE VOINEȘTI”

***
Vă dorim ca sărbătorile de iarnă să vă aducă sănătate,
noroc și fericire, împlinirea tuturor dorin�elor 
dumneavoastră și ale celor dragi. La mul�i ani!
ECHIPA PROFI LOCO –VOINEȘTI

***
Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, colectivul Liceului
Tehnologic Voinești vă urează sănătate și împlinirea
tuturor dorin�elor. La mul�i ani, România! La mul�i ani,
români! La mul�i ani, voineșteni!
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NĂSCUŢI

1. Cristoloveanu
Alexandru-Marius 
2. Diţu Anastasia-
Maria

Le dorim viaţă lungă şi fericită!

STARE CIVILĂ
20.11.2018 - 13.12.2018

DECESE

�
1. Savu Constantin 
2. �urlan Nicolae
3. Stanciu Mihail 
4. Cuţoiu Ion-Laurenţiu
5. Erculescu Ioan 
6. Barbu Aurelia

Dumnezeu să-i odihnească!

^Pastila de ras
☺☺☺

Aș vrea să cumpăr un cadou de
Crăciun pentru iubita mea. Puteţi 
să-mi daţi un sfat?
– E tânără?
– Nu tocmai…
– Elegantă?
– Oarecum.
– Frumoasă?
– Nimic deosebit.
– Cultă?
– Foarte puţin…
– Atunci iată sfatul meu: cumpăraţi
cadoul pentru altcineva!

☺☺☺

- Cum ştii că Moş Crăciun este bărbat?
- Simplu. Nicio femeie nu poartă
aceeaşi îmbrăcăminte în fiecare an.

☺☺☺

Distinsă domnişoară,
Am văzut pozele tale de pe Facebook 

şi m-am hotărât. De sărbători, o să
primeşti nişte hăinuţe şi un manual de
gramatică...
Cu drag,
Moş Crăciun

☺☺☺

O brunetă şi o blondă decorează
bradul de Crăciun. Bruneta bagă în
priză instalaţia electrică pentru pom 
şi o întreabă pe blondă:
- Funţionează?
Blonda răspunde:
- Da, nu, da, nu, da, nu...

☺☺☺

Bulă îl întreabă pe taică-său:
- Tată, anul ăsta ce o să avem sub
pomul de Crăciun?
- Parchet!

Patru sportivi de top ai CS Koryo, 
în Lotul României de Karate!

În perioada 12- 16 decembrie
2018, în localitatea Caorle din Italia, s-a
desfăşurat una dintre cele mai impor-
tante competiţii internaţionale de
karate: Youth League şi Cupa Venice.

Din Lotul României fac parte patru
sportivi legitimaţi la CS Koryo. Spre
bucuria comunităţii voineştene, unul
dintre aceştia se antrenează la secţia
Voineşti, fiind supervizat de antrenorul
Viorel Marinoiu. Este vorba despre 
multipla campioană naţională şi 
europeană Costanzo Isabella. Alături de
Isabella, au luptat pentru culorile
României sportivii Turcu Diana (secţia
Bucureşti), Simion Ilinca (secţia
Bucureşti) şi Vulpoiu Eduard (secţia
Târgovişte). Competiţia din Italia a 
aliniat la start 1.658 de sportivi din 34
de ţări, fiind organizată sub egida WKF
(Federaţia Mondială de Karate) - cel mai
înalt forum din karate-ul mondial.

“Este o cinste şi o onoare să
avem elevi selecţionaţi în Lotul
Naţional. Ne bucurăm foarte mult că,
prin aceste rezultate de exceptie,
răsplătim oarecum ospitalitatea 
comunităţii voineştene, care, prin
reprezentanţii săi de frunte - domnul

primar Sandu Gabriel şi domnul vicepri-
mar Claudiu Popa, asigură condiţii
foarte bune de antrenament, punând la
dispoziţia sportivilor o sală de sport
modernă. 

Am plecat spre Italia cu dorinţa
de a ne depăşi propriile performanţe,
cu dorinţa de a câştiga cel puţin o
medalie pentru club, pentru România.
Copiii au confirmat forma sportivă
bună, reuşind rezultate de excepţie la
Campionatele Naţionale de Stil şi
Interstiluri din luna noiembrie 2018. De
altfel, acestea au fost criteriul de
selecţie pentru lotul reprezentativ care
participă la competiţia din Italia.

Mulţumim tuturor celor 
implicaţi în obţinerea acestor rezultate,
antrenori, instructori, părinţii
sportivilor, dar şi administratiei publice
voineştene pentru că sprijină viaţa 
cultural-sportivă a comunităţii”, spune
Viorel Marinoiu - preşedintele şi
antrenorul Clubului Koryo.
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Suntem aici pentru dumneavoastră!

Să încercăm…
Mai sunt doar câteva zile până când ne vom lua rămas bun
de la 2018. Anul Centenar a fost cel care ne-a amintit, mai
mult ca oricând, faptul că suntem români şi ar trebui să fim
mai uniţi, mai demni, mai recunoscători, mai mândri de 
originile noastre şi de înaintaşi. De asemenea, ne-a amintit că
avem obligaţia de a fi foarte atenţi la educaţia şi valorile ce 
le vom lăsa moştenire generaţiilor ce vor veni. 

Altfel, anul 2018 a fost unul normal, cu tristeţi şi bucurii, cu
realizări şi eşecuri, cu aşteptări şi dezamăgiri… Fiecare dintre
noi suntem în măsură să facem un bilanţ corect şi să ne 
contabilizăm rezultatele.

La nivelul administraţiei locale, anul acesta a fost unul cu
multe realizări, cu schimbări în bine a imaginii comunei, cu o
creştere considerabilă a nivelului de trai, al nostru, al
tuturor. Nu am să fac o retrospectivă, fiindcă toate acţiunile
v-au fost prezentate minuţios în paginile „Gazetei“. Noi 
considerăm că am făcut ceea ce trebuia, însă dumneavoastră
sunteţi cei în măsură să faceţi aprecierile.  Ne dorim ca în
anul care vine să putem realiza mult mai multe.

În ceea ce priveşte anul agricol, a fost unul de excepţie, 
producţia de fructe fiind una deosebită, atât cantitativ cât şi
calitativ. Cu toate că preţul de desfacere este unul 
nesatisfăcător pentru mulţi, în final, profitul va exista totuşi…

Lăsând la o parte nemulţumirile, consider că ar trebui să 
privim cu recunoştinţă către cer, să fim corecţi cu noi înşine 
şi să încercăm să înţelegem realitatea. Ar trebui să înţelegem
că preţul de desfacere, deşi mic, este cel corect, dictat de
producţiile mari, atât la nivelul ţării noastre cât şi al ţărilor
vecine.  

Ar trebui să înţelegem că expresia “cheltuielile au fost duble”
este una greşită. Fiindcă, la nivelul exploataţiei, tehnologia
este aceeaşi, indiferent de producţie. Cheltuielile cu lucrările
de tăieri, tratamente fitosanitare, lucrări ale solului, 
motorină, zilieri etc., într-un an agricol, sunt aceleaşi, şi la
producţie de 5 tone la hectar şi la una de 30 de tone la
hectar. Diferenţa o face recoltatul. Dar, nu poate fi vorba
nicidecum de o dublare a cheltuielilor totale.  

Ar trebui să înţelegem că fructele pe care le oferim spre 
vânzare trebuie să fie cele pe care avem pretenţia să le 
consumăm chiar noi, nu lovite, stricate, bolnave. Ar trebui să
înţelegem că “păcălirea clientului” prin diferite metode 

(le cunoaştem bine cu toţii!) nu atragem decât  repulsie sau 
reticenţă faţă de produsele noastre. Ar trebui, de asemenea,
să înţelegem că formele asociative sunt viitorul pomiculturii
noastre. Mereu ne comparăm cu ţările europene însă doar
când este vorba de preţurile de desfacere ale fructelor, nu şi
la organizare şi tehnologie!

Ar trebui, totodată, să înţelegem că fondurile accesate 
pentru modernizarea exploataţiilor trebuie să se regăsească
NUMAI în exploataţiile agricole, în sisteme de cultură, în
maşini şi utilaje, în depozite şi staţii de sortare, ambalare sau
procesare, şi nu în alte investiţii care nu au de-a face cu 
agricultura. Ar trebui să ne gândim că seceta din această
toamnă nu se va lăsa fără urmări asupra producţiei de anul
viitor.  Să sperăm însă că nu se va întâmpla!

Poate că, prin rândurile de mai sus, am inflamat orgolii, dar
îmi asum până şi ultimul cuvânt. Nu generalizez, ci doar 
constat stări de fapt. Sunt cârcotaşi printre noi, care cred că
cele auzite sau presupuse de ei sunt de fapt realitatea. Noi
încercăm să găsim soluţii la toate problemele comunităţii şi
una din cele mai mari este valorificarea fructelor. 

Pentru cârcotaşi, facem precizarea că asociaţia proaspăt 
înfiinţată,  Cooperativa “Frumosul de Voineşti”, a avut o 
activitate intensă, livrând, din toamnă până în prezent, către 
supermarket-uri, o cantitate de peste 500 de tone de fructe,
la preţuri avantajoase. Desfacerea continuă pentru onorarea
cu seriozitate a contractelor încheiate. Mai precizăm că 
doritorii pot adera la cooperativă, în condiţiile impuse de
statut, în luna ianuarie a anului 2019.

Este iarnă, vreme de odihnă.  Spiritul Crăciunului ne învăluie
pe toţi.  Zăpada este şi ea prezentă, întregind peisajul magic.
Să încercăm să uităm, pentru câteva zile, necazurile şi 
neajunsurile, să petrecem alături de cei dragi clipe de linişte
şi bucurie. Să preţuim ceea ce avem, să vedem partea 
pozitivă a existenţei şi să ne bucurăm de lucrurile simple, dar
care chiar contează.  

Vă doresc tuturor multă sănătate, Crăciun fericit alături de
cei dragi şi La mulţi ani!

Cu deosebită consideraţie,

Viceprimar Claudiu Popa


