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DA PENTRU DEMITEREA
PREªEDINTELUI-J
JUCÃTOR
TRAIAN BÃSESCU

Dragi cetãteni,

- Traian Bãsescu a pângãrit
echilibrul social
- 8 ani de zile, România nu a avut
Guvern, ci doar pe Traian Bãsescu.

Mai avem de trecut un hop. Mai
avem o luptã de dus împotriva celor
care, de 8 ani, au încrâncenat þara,
împotriva celor care ne-au dus în
sapa de lemn.

Pentru a ajunge din nou la bine, la
echilibru, la democraþie, pentru ca
apele sã se limpezeascã în
România este nevoie ca Traian
Bãsescu sã fie demis. Drumul spre
prosperitate, spre unitate este blocat
de acest om. Sã rupem, aºadar,
zãgazurile! Sã-l trimitem acasã pe
Traian Bãsescu. Ajunge cu sfidarea!
Ajunge cu dictatura!

La referendumul de pe 29 iulie 2012
trebuie sã spunem DA PENTRU

DEMITEREA PRESEDINTELUIJUCÃTOR TRAIAN BÃSESCU.

De 8 ani, Traian Bãsescu sfideazã
democraþia, ne tulburã liniºtea,
sfideazã echilibrul societãtii
româneºti.
- Traian Bãsescu nu a fost preºedintele tuturor românilor, ci un sol al
Zeului Rãzboiului, un mesager al
intrigii, al dezbinãrii, al bãtãii de joc.
- Pe Traian Bãsescu nu l-a interesat
soarta românilor, ci doar satisfacerea ambiþiilor proprii.
- Traian Bãsescu nu a þinut cu þara,
cu poporul care l-a ales, ci doar cu
grupurile de interese din PDL.
- Traian Bãsescu nu a luptat cu criza
economicã, ci ne-a aruncat în
sãrãcie, îndatorând þara pentru
multe zeci de ani de acum inainte,
iar banii împrumutaþi i-a direcþionat
numai cãtre firmele apropiaþilor lui,

Elena Udrea, Radu Berceanu,
Adriean Videanu.
- A cerut dispreþuitor sã ne fie tãiate
salariile, pensiile, ajutoarele sociale,
indemnizaþiile mamelor pentru
creºterea copiilor, ajutoarele pentru
încãlzirea locuinþelor, toate veniturile
pentru care ne-am zbãtut zi de zi.
- Traian Bãsescu este cel care a
promulgat condamnarea noastrã la
sãrãcie, la neputinþã.
- Traian Bãsescu ºi-a bãtut joc,
rânjind, de profesori, de medici, de
cadrele militare, de poliþiºti, de
funcþionarii publici, de omul de rând.
- Traian Bãsescu ne-a trimis,
dispreþuitor, în lume, sã ne câºtigãm
pâinea cea de toate zilele.

DUMINICÃ, PE 29 IULIE,
MERGEÞI LA REFERENDUM
ªI SPUNEÞI DA PENTRU
DEMITEREA LUI TRAIAN
BÃSESCU!

Primarul dumneavoastrã,
Dãnuþ Gabriel Sandu
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APA NOASTRÃ DE TOATE ZILELE...
La facerea lumii, pãmântul
era acoperit de apã iar aceasta s-a
retras treptat fãcând loc vieþii ºi
oamenilor. Apa a fost dintotdeauna
în tot ºi în toate ºi fãrã apã nu ar
exista viaþã. Poate deja va întrebaþi
ce vreau sã spun cu toate aceastea.
Da! Apa este un dar de la
Dumnezeu, care trebuie luat ca
atare, fiindcã dacã apa ar fi produsã
de oameni, multã lume ar pieri din
cauza rãutãþilor dintre aceºtia. Dar
sã trec direct la subiect.
În satul Izvoarele, dupã cum
îi spune ºi numele, sunt mai multe
izvoare care rãsar sub buza dealului
ºi se scurg alene printre gospodãrii,
culturi ºi plantaþii vãrsându-se în râul
Dâmboviþa.
În urmã cu zeci de ani,
câteva dintre aceste izvoare au fost
captate în bazine, apa fiind
direcþionatã ºi distribuitã ºi cãtre
gospodãriile din sat. Cel mai mare
dintre bazinele de captare a fost
construit de cãtre Staþiunea
Pomicolã pentru a asigura sursa de
apã pentru lucrãrile tehnologice din
fermele acesteia (tratamente
fitosanitare, irigaþii, fabrica de sucuri
etc). La acele vremuri între
Staþiunea pomicolã ºi cetãþenii
satului Izvoarele a existat o relaþie
de strânsã colaborare dat fiind faptul
cã depindeau unii de ceilalþi.
Unitatea menþionatã avea nevoie de
forþã de muncã iar cetãþenii aveau
nevoie de locuri de muncã fie
permanente fie sezoniere. Dupã
desfiinþarea staþiunii terenurile au
rãmas, cetãþenii locuiesc în
continuare în sat iar sistemul de
alimentare cu apã încã mai rezistã.
Numai cã relaþiile dintre toþi s-au
cam stricat.
În ultima vreme, satul
Izvoarele s-a aºezat pe un butoi de
pulbere, pe fondul secetei din
aceastã perioadã ºi consumului
ridicat de apã din sistemul cel vechi.
Sãtenii acuzã proprietarii ºi administratorii de terenuri din fermã cã, din
cauza lor, nu mai au apã, iar aceºtia
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la rândul lor au nevoie de apã
pentru a putea întreþine plantaþiile.
Proprietari pe reþeaua de apã nu
sunt nici unii, nici ceilalþi, de aceea,
considerãm cã trebuie sã existe în
continuare o strânsã colaborare ºi
înþelegere între toþi. Mai ales cã
deþinãtorii terenurilor fostei staþiuni
folosesc în continuare forþa de
muncã din zonã, lucru benefic
pentru toatã lumea pe aceste
vremuri de crizã. Deci, s-a creat un
adevãrat lanþ al slãbiciunilor: În fosta
staþiune sunt proprietari care irigã
terenurile folosind apa într-un mod
iresponsabil, fãrã a le pãsa cã în sat
sunt sute de oameni care nu au
apã nici mãcar de bãut. De cealaltã
parte sunt cetãþeni din sat care, în
timpul iernii, au scos metri întregi de
conducte din staþiune, întrerupând
reþeaua , fapt ce duce la pierderea
apei ºi inundarea plantaþiilor. În tot
acest timp se foloseºte în mod
excesiv apã pentru irigat grãdinile
din gospodãriile satului.
Primãria Voineºti nefiind nici
ea proprietarã a acestei reþele de
apã nu poate face distribuirea apei
ºi nu are nicio implicare în acest
caz, dar cautã în continuare soluþii
pentru rezolvarea problemei. Pânã
la gãsirea variantei optime însã,
facem apel la înþelegerea
dumneavoastrã în vederea
consumului responsabil al acestei
ape, adicã folosiþi-o numai atât cât
este nevoie, fãrã a mai face risipã,
reparaþi-vã conductele pentru a evita
pierderile inutile, puneþi-vã în situaþia
celuilalt, gândindu-vã dacã v-ar
conveni acest fapt.
Fac precizarea cã, în toate
satele comunei ºi implicit în
Izvoarele, existã un sistem de
alimentare cu apã potabilã, tratatã
ºi conformã pentru a asigura
cetãþenilor nevoile zilnice ºi o
sãnãtate corespunzãtoare. Necazul
este cã, deºi este mult mai bunã ºi
mai sãnãtoasã, aceastã apã este
contra cost. Fiindcã lucrãrile de
captare, pompare, tratare ºi

distribuþie implicã multe costuri cu
energia electricã, angajaþi ºi
întreþinere.
Noi, reprezentanþii Primãriei,
venim cu soluþia de a vã racorda la
reþeaua publicã de alimentare cu
apã. Documentaþia necesarã
racordãrii este simplã iar racordarea
propriu-zisã se realizeazã în cel mai
scurt timp. Preþul apei este unul nu
foarte mare, respectiv 3,1 lei cu tva.
Dosarul cu documentele
necesare pentu racordarea la
reþeaua de alimentare cu apã
cuprinde urmãtoarele acte:
- act identitate proprietar imobil
(copie);
- certificate de urbanism (eliberat de
Primãria Voineºti);
- adeverinþa de proprietate a imobilului (Primãria Voineºti)
- Proiect întocmit de cãtre operator
(S.P.J.A.A.C Dâmboviþa)
Costul integral al racordãrii
este cuprins între 700 ºi 1000 lei, în
funcþie de distanþe ºi devizul de
materiale utilizate. De asemenea,
contravaloarea serviciilor se poate
achita ºi în rate.
Aºadar, soluþii existã,
trebuie doar acceptate de cãtre
toatã lumea. Mulþi vor spune cã în
Izvoarele oamenii sunt mai sãraci.
Nu neagã nimeni acest lucru, dar,
înainte de toate, trebuie sã vã
gândiþi la sãnãtatea dumneavoastrã
ºi a familiilor dumneavoastrã.
Aveþi posibilitatea sã vã
racordaþi la reþeaua publicã pentru a
avea apã potabilã de calitate ºi sã
rãmâneþi racordaþi ºi la reþeaua
veche, cu apã de uz gospodãresc.
În speranþa cã vom reuºi sã
trecem cu înþelepciune ºi peste
aceastã problemã, nu-mi rãmâne
decât sã vã mulþumesc pentru
înþelegere ºi sã vã doresc numai
bine!

Cu deosebitã consid
deraþie,
vicep
primar Claud
diu Pop
pa
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INVESTIM PENTRU COPIII
NOªTRI
Drag
gii meii,
ªcoala este locul unde se
formeazã caractere, unde îþi faci
prieteni, dar în special locul unde te
formezi ca om pentru a pãtrunde în
societate ºi a-þi asigura un viitor cât
mai bun. Din moment ce alegi calea
învãþãrii ºi þinteºti o poziþie mai bunã
în societate, trebuie sã fii conºtient
cã fãrã muncã ºi fãrã sacrificii nu vei
izbuti. Rostul elevilor este de a
învãþa cât mai multe lucruri utile în
viaþã, datoria pãrinþilor este de a
asigura educaþia celor ºapte ani de
acasã ºi condiþiile pentru viaþa de zi
cu zi a acestora, iar rolul cadrelor
didactice este acela de a transmite
cunoºtinþele ºi de a forma oameni,
viitori stâlpi ai societãþii.
Sunt persoane care fac din
ºcoalã un loc de joacã sau, mai rãu,
aºa cum se întâmplã tot mai des în
ultima perioadã, o bãtaie de joc la
adresa cadrului didactic dar ºi o
înjosire a elevului.
Menirea Primãriei ºi a
Consiliului Local în sistemul
educaþional este sã asigure condiþii
optime pentru desfãºurarea orelor
de curs.
În acest sens, în perioada
vacanþei de varã, la nivelul localitãþii
Voineºti vor fi reabilitate urmãtoarele
unitãþi de învãþãmânt:
1. Grãdiniþa din satul Suduleni
În satul Suduleni, Grãdiniþa
de copii va fi recompartimentatã, la
parterul clãdirii va fi amenajat un
grup sanitar modern, un hol de
acces, o cancelarie pentru cadrele
didactice, cu intrare separatã

dinspre Caminul Cultural. Am
schimbat tâmplaria, montând una
noua din PVC ºi geam termopan. La
etaj vor fi amenajate doua sãli de
clasã pentru învãþãmântul primar ºi
un grup sanitar modern,
descongestionand astfel ªcoala
Generalã Suduleni ºi oferind
posibilitatea ca orele de curs sã se
desfãºoare în program numai de
dimineaþã pentru toate clasele.
Ne-am propus ca lucrãrile de
reabilitare sã fie finalizate pânã la
data de 10. 09. 2012.
2. Grãdiniþa din satul Onceºti
Aici au fost începute
lucrãrile de modernizare ce constau
în schimbarea tâmplãriei, reparaþia
ºi vãruirea pereþilor interiori ºi
exterior precum ºi amenajarea unui
grup sanitar modern cu apã curentã
în interiorul clãdirii. ªi aici ne-am
propus ca lucrãrile sã fie finalizate
înainte de debutul anului ºcolar
2012-2013.
3. Grupul ªcolar Agricol Voineºti
Lucrãrile de reabilitare ºi
extindere a Grupului ªcolar Agricol
Voineºti au început în anul 2007.
Datoritã lipsei finanþãrii, acestea au
fost sistate în anul 2009. În aceastã
varã, cu sprijinul preºedintelui
Consiliului Judeþean Dâmboviþa,
Adrian Þuþuianu, continuãm deja
lucrãrile de tencuieli interior-exterior,
pardoseli, amenajare grupuri
sanitare, sistem de instalaþii
electrice, montare tâmplãrie PVC
precum ºi a sistemului de încãlzire.
Ne punem mari speranþe ºi avem
toate ºansele ca la începutul noului
an ºcolar 2012-2013 liceenii sã fie
primiþi în ,,casã nouã”.

4. ªcoala generalã cu clasele I-V
VIII
Voineºti
Proiectul pentru reabilitarea
ºi extinderea ªcolii Generale
Voineºti clasele I-VIII a fost început
în anul 2008 iar un an mai târziu
lucrãrile au fost sistate datoritã lipsei
de finanþare. Dacã la fiecare
deschidere de an ºcolar am spus cã
voi face demersurile necesare
pentru deblocarea situaþiei, astãzi
sunt în mãsurã sã vã transmit cã
datoritã înþelegerii gãsitã la
Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dâmboviþa ºi la aceastã unitate
ºcolarã lucrãrile de reabilitare ºi
extindere vor fi finalizate pânã la
data de 10.09.2012
Pe de altã parte, dacã timp
de patru ani de zile (2008-2012)
Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dâmboviþa a refuzat, în urma
memoriilor depuse, sã doteze ºi
Primãria Voineºti cu un microbus
ºcolar, primãriile cu altã culoare
politicã fiind dotate cu 2-3
microbuze, astãzi vã pot spune cã ºi
voi, ºcolarii voineºteni, sunteþi
proprietarii unei “bijuterii” de
microbus marca FORD cu 18 locuri.
Mi-am propus ca în al doilea
mandat de primar împreunã cu
Consiliul Local sã putem moderniza
tot ceea ce înseamnã unitate
ºcolarã de pe teritoriul comunei
Voineºti.
Vã asigur cã vom avea ºcoli
cu dotare ºi condiþii europene de
studiu.

Cu deosebiit respect,
priimarul dumneavoastrã
Sandu Gabriiel Dãnuþ
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Onor la Eroi
Odatã cu reînvierea Asociaþiei Naþionale „ Cultul
Eroilor - Regina Maria “, continuatoare a societãþii cu
acelaºi nume din perioada interbelicã, ºi în judeþul
Dâmboviþa s-a produs o remarcabilã miºcare de edificare ºi
de pãstrare a monumentelor de for public închinate celor
care ºi-au jertfit viaþa pentru independenþa, întregirea ºi
eliberarea patriei, o activitate susþinutã desfãºurând-o
primarii ºi consiliile locale ale unor oraºe ºi comune.
Continuãm ºi în acest numãr sã-i recomandãm pe cei mai
destoinici primari, Membri de Onoare ai Asociaþiei
Naþionale ,, Cultul Eroilor - Regina Maria “.
VOINEªTI. În partea de nord-vest a judeþului Dâmboviþa,
pe axa Târgoviºte-Câmpulung, la jumãtatea distanþei dintre
cele douã oraºe, este aºezatã comuna Voineºti, având în
componenþa sa opt sate: Voineºti, Gemenea, Onceºti,
Lunca, Izvoarele, Suduleni, Manga, Mânjina.In pragul
acestor þinuturi pline de farmecul naturii ºi al pomiculturii,
alãturi de foºtii primari ºi viceprimari care s-au întrecut ºi ei,
în mandatul pe care l-au ocupat, la dezvoltarea localitãþii,
te întâmpinã actualul ºi energicul primar Gabriel Sandu,
unul dintre cadrele medico-sanitare din prima linie a
judeþului, îndeplinind ºi funcþia de director de îngrijiri
medicale la Pucioasa, înainte de a deveni primar, în
perioada 2002-2008, calitatea care îi dã dreptul moral,
dupã cum a afirmat, sã reînfiinþeze Centrul de Sãnãtate
Voineºti, înstituþie cu personalitate juridicã, în locaþia

fostului „Spital Rural Voineºci”, ca o grijã faþã de
menþinerea stãrii de sãnãtate a cetãþenilor din comuna
Voineºti ºi a celor din localitãþile învecinate. In altã ordine
de idei, ºi-a responsabilizat statutul de prim-ales al obºtei
cu o serie de proiecte menite sã plaseze comuna pe alte
coordonate de dezvoltare economicã ºi socialã, dintre care
aº aminti: campusul preuniversitar ºi sala de sport a
Grupului ªcolar Agricol, proiectul tehnic de canalizare în
satul Voineºti, reþeua de gaze naturale de la Brãtuleºti,
asfaltarea a 6 km de drumuri în satele Izvoare, Suduleni,
Lunca ºi Voineºti, reînfiinþarea Trezoreriei Voineºti, ca o
necesitate pentru susþinerea financiarã a localitãþii,
reabilitarea tuturor ºcolilor ºi grãdiniþelor din comunã. Fiind
de formaþie umanistã, primarul Gabriel Sandu n-a uitat nici
de istoria locurilor ºi nici de jertfele eroilor locali în marile
conflagraþii mondiale, pentru apãrarea pãmântului scump al
þãrii, astfel cã, în curtea bisericii din satul Suduleni, cu
sprijinului preotului Nedelea Mugurel ºi a unor sponsori, dar
ºi cu creditul moral ºi financiar acordat de Asociaþia
Naþionalã „Cultul Eroilor- Regina Maria”, Filiala „Mihai
Viteazul” Dâmboviþa, a fost realizat un splendid monument
al eroilor, astfel cã toate cele opt sate ale comunei dispun
de asemenea locuri memoriale ºi de închinare,
depunându-se coroane ºi jerbe de flori cu ocazia fiecãrei
sãrbãtori. La Onceºti, a început restaurarea bisericuþei de
lemn, care are o vechime de peste 200 de ani, monument
istoric de categoria A, iar dupã finalizare va proceda la
asfaltarea cãilor de acces. ªi mai are dorinþa sã ofere în
dar cetãþenilor, în format tipãrit, monografia comunei
Voineºti, la care deja a început lucrul o echipã de
specialiºti târgoviºteni.

PROF. CONSTANTIN VOICU

Rubrica m edicului v eterinar
Stimaþi cetãþeni, revenim cu
noi informaþii privind efectivele de
animale din gospodãriile populaþiei.
În primul rând, toate gospodãriile
dumneavoastrã, care conþin ºi
animale, vor fi vizitate în cadrul unor
inspecþii ce vor desfãºura în toatã
comuna, acþiune care este prevãzutã
în „Programul acþiunilor sanitar
veterinare de prevenire ºi combatere a
bolilor la animale” pe 2012, este o
acþiune obligatorie ºi gratuitã, ce are
ca scop actualizarea B.N.D. (Bazei
Naþionale de Date) privind existenþa
efectivã în teren a categoriilor de
animale ºi în acelaºi timp identificare
ºi înregistrarea tuturor speciilor de
animale: bovine, suine, ovine ºi
caprine, care nu sunt identificate ºi
înregistrate, astfel încât la finalul
acestei acþiuni, pe teritoriul administrativ al comunei sã nu mai existe în
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teren animale neînregistrate. Aceastã
acþiune are o importanþã covârºitoare
pentru dumneavoastrã, mai ales în
perspectiva accesãrii fondurilor
nerambursabile pe urmãtoarea
perioadã 2013-2020.
Cum se va desfãºura aceastã
acþiune?
Pentru buna desfãºurare a acestei
activitãþi, am stabilit 3 etape sau paºi
pe care trebuie sã-i respectãm ºi noi,
C.M.V. Voineºti, ºi toþi cetãþenii proprietari de animale.
Primul pas: În fiecare sat al comunei
în care vom acþiona, dumneavoastrã
cetãþenii care aveþi cod de exploataþie
ce conþine animale veþi fi înºtiinþaþi în
scris, cu o zi înainte, ca a doua zi, în
gospodãrie sã fie prezent proprietarul
exploataþiei sau un reprezentant al
acestuia, o persoanã adultã ºi

responsabilã, între orele 8.00-16.00,
deoarece sunt proceduri ºi documente
ce trebuiesc completate ºi semnate, ºi
datele consemnate trebuie sã fie reale
ºi efectiv existente în teren.
Pasul doi: Vor fi anunþate 20-30 de
gospodãrii pe zi, în ordinea numerelor
ºi a strãzilor sau/ºi a numãrului dupã
codul de exploataþie. În gospodãria
dumneavoastrã, se vor completa fiºe
de inspecþie pe declaraþie pe propria
rãspundere; tabele centralizatoare pe
exploataþie; formulare tip de identificare ºi alte documente. Se vor identifica porcinele fãrã crotalii pe care dumneavoastrã le-aþi achiziþionat; ovine ºi
caprine ce se gãsesc în gospodãrie ºi
toate bovinele mai ales sau în primul
rând tineretul (viþeii) fãtaþi anul acesta
ºi nenotificaþi de dumneavoastrã la
C.M.V. Voineºti.
Continuare în pagina 7
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POVEªTI DESPRE NOI ªI VOI (NEªTI)
Ultimele luni ale acestui an
ºcolar, aprilie, mai , iunie, au fost
deosebit de bogate în activitãþi atât
ºcolare cât ºi extraºcolare. Toate au
venit valuri-valuri ºi mi-a fost greu sã
continui seria “poveºtilor”. Însã, acum,
în vacanþã , dupã examenele verii,
privind retrospectiv, am mai multe de
povestit.
Aº începe cu ceea ce am
organizat în luna aprilie în cadrul
sãptãmânii numite “ªcoala altfel”. În
prima sãptãmânã a lunii orele de curs,
banale ºi plictisitoare câteodatã, au
fost înlocuite cu activitãþi captivante,
interactive, cu concursuri ºi jocuri, cu
drumeþii ºi vizite. Am cunoscut cu
aceastã ocazie o altã “faþã“ a ºcolarilor
noºtri. Copiii au fost încântaþi de
aceste zile în care orele se desfãºurau
“altfel”. Totuºi, pentru noi, profesorii,
aceastã sãptãmânã a fost o nouã
provocare, deoarece nu e simplu sã
supraveghezi o ”ºcoalã“ în spaþii
neconvenþionale: pe stradã, pe deal,
în Casa de Culturã, în sala de sport.
Am mai învãþat atunci sã pictãm pe
sticlã ºi sã încondeiem ouã. Am

vizitat instituþii ºi locuri pitoreºti:
Staþiunea de Cercetare ºi Dezvoltare
Pomicolã Voineºti, dealul Muret,
staþia Meteo, biblioteca comunalã. E
drept cã am fi vrut sã mergem ºi la
Târgoviºte sã vizitãm Complexul
Muzeal Curtea Domneascã, dar nu
am avut un mijloc de transport
corespunzator. Aceastã acþiune va
rãmâne, totuºi, pe agenda anului
urmãtor.
Însã, a fost ceva ce a umbrit
frumuseþea ºi fairplay-ul jocurilor
sportive: agresivitatea unor copii, mai
ales a unor fete, care nu ºi-au putut
stãpâni nervii ºi au demonstrat cã
sunt” campioni”... pe tuºã.
Dupã “ªcoala Altfel” a urmat, în
vacanþa de primãvarã, o excursie
memorabilã, cum numai profesorul
Savu ºtie sã organizeze. Astfel,
înainte de Paºti, am admirat Delta
Dunãrii ºi litoralul Mãrii Negre, acest
paradis românesc care ne-a
încântat, pur ºi simplu, cu frumuseþi
simple ºi sãlbatice: apã, stuf, peºti,
pãsãri, nisip.
Luna mai a fost dedicatã

Sfatul medicului
Când vorbim despre expunerea la soare, balanþa
beneficiilor ºi a riscurilor înclinã, tot mai mult, spre cele din
urmã.
Lumina solarã a fost consideratã, mult timp un aliat
al sãnãtãþii cu multiple efecte pozitive: sinteza vitaminei D,
efectul antimicrobian, fototerapie, inducerea unei stãri generale de bine. Expunerea neprotejatã, mai ales pe perioada
de caniculã s-a dovedit a avea însã, un impact negativ,
mult mai puternic. De aceea, vreau sã vã recomand câteva mãsuri de protecþie contra caniculei:
- evitaþi ieºirile din încãpere în orele de maximã temperaturã a aerului;
- purtaþi vestimentaþie de culoare deschisã;
- hidrataþi organismul consumând multã apã;
- evitaþi excesul de cafea ºi bãuturi alcoolice;
- consumaþi legume ºi fructe proaspete;
- folosiþi mijloace de protecþie solarã: pãlãrii, umbrele,
ochelari de soare;
- evitaþi activitãþile ce presupun eforturi fizice mari;
- evitaþi scãldatul în locuri neamenajate.

tezelor, iar în iunie s-a încheiat anul
ºcolar. În sãptãmâna imediat
urmãtoare, când clasele I-VII erau în
vacanþã, elevii clasei a VIII -a au
susþinut Evaluarea Naþionalã.
Rezultatele se ºtiu deja, iar
concluzia e simpla: succesul
presupune muncã susþinutã ºi
(auto)exigenþã. Când eºti bine pregãtit
nu-þi pasã nici de ochiul camerei
video, nici de emoþii. Notele copiilor,
unele mai mari, altele mai mici,
reprezintã un dublu efort: al profesorului ºi al elevului. Iar profesorii, cei mai
stresaþi din pricina examenelor
naþionale sunt cei de românã ºi de
matematicã. În ºcoalã, însã, efortul
este colectiv ºi pânã când vor învãþa
guvernanþii, elevii ºi pãrinþii Lecþia
Recunoºtinþei, îmi permit sã le ofer
colegilor dascãli o “coroniþã de
premiant” (simbolicã, evident) care sã
le mai bucure zilele fierbinþi ale verii.
Sãnatate ºi vacanþã plãcutã tuturor!

Prof. Elena Pãdure

Efectele caniculei asupra organismului
Expunerea corpului la o temperaturã ridicatã
reprezintã o agresiune, un stres asupra organismului.
Bolnavii cronici (astmã, diabet, boli cardiovasculare, afecþiuni psihice) ºi copiii sunt cei mai sensibili la caniculã.
Insolaþia se manifestã prin cefalee, somnolenþã,
greaþã, pierderea conºtiinþei. Mai pot apãrea arsuri solare,
îmbolnãvirea prematurã a pielii, afectarea sistemului imunitar, reacþii alergice ºi în cazuri severe apariþia cancerului de
piele.
Mãsuri de prim ajutor
- se întinde persoana afectata într-un loc rãcoros ºi umbrit,
bine aerisit;
- în caz de leºin se ridicã picioarele la un unghi de 30
grade;
- se încearcã hidratarea în cazul în care pacientul este
conºtient;
- se aplicã comprese cu apã rece;
- se apeleazã la serviciul de urgenþã –112, în situaþia în
care starea pacientului se agraveazã.

Dr. Dinu Mariana
C.M.I. Voineºti
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“Smintelile trebuie sã vinã, dar vai
omului aceluia prin care vine sminteala”
Matei XVII-7
7
Poate vi se pare ciudat titlul
acestui articol, dar pentru a
argumenta mai bine mesajul pe care
vreau sã vi-l adresez, am sã încep
prin a va aminti cuvintele
Mântuitorului Isus Hristos ce le
adreseazã direct ucenicilor ºi
totodatã tuturor generaþiilor ce s-au
perindat, nouã celor de azi dar ºi
celor ce vor veni.
Sminteala e rândul
necredinþei sau al îndepãrtãrii de
Dumnezeu. De cele mai multe ori,
ajungem în aceastã situaþie datoritã
nepãsãrii noastre de datoriile
creºtineºti pe care le avem faþã de
suflet ºi faþã de Dumnezeu.
Scuze gãsim la tot pasul,
fãrã sã ne dãm seama cã de cele
mai multe ori, ,,cel ce se scuzã se
acuzã”.
Afirmãm cu tãrie cã suntem
creºtini, cã aparþinem Bisericii
noastre strãmoºeºti creºtine, dar cu
jumãtate de gura spunem cã nu-i
prea trecem pragul ºi dacã o facem
e cu totul ocazional, la diferite
momente din viaþa noastrã - de
bucurie la un botez sau cununie sau
întristare atunci când conducem pe
ultimul drum pe cineva apropiat.
Atitudinea acestor credincioºi ocazionali ai Bisericii noastre
poate fi o smintealã ºi pentru ceilalþi,
cu atât mai mult cu cât comportamentul, scuzele sau argumentele
acestora pot influienþa ºi pe alþii. Lor
Mâtuitorul li se adreseazã: “Iar cine
va sminti pe unul dintre aceºtia prea
mici care cred în Mine, mai bine iar
fi lui sã i se atârne de gât piatra de
moarã ºi sã fie afundat în adâncul
mãrii”. (MAT XVIII-6)
Sãrbãtoarea , când clopotul
Bisericii îi cheamã la întâlnirea cu
Dumnezeu, în casa Lui, aceºtia
gãsesc tot felul de scuze sã-ºi
motiveze lipsa, ca ºi ,,invitaþii de la
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cina Domnului” (LUCA XIV-16-20)
16. «Iar El i-a zis: Un om oarecare a
fãcut cina mare ºi i-a chemat pe
mulþi.
17. ªi a trimis ceasul cinei pe sluga
sa ca sã spuna celor chemaþi: Veniþi,
cã iatã toate sunt gata.
18. ªi au început toþi; câte unul sã-ºi
cearã iertare. Cel dintâi i-a zis:
Þarina mi-am cumpãrat ºi am nevoie
sã o vãd; te rog sã mã ierþi.
19. ªi altul a zis: cinci perechi de boi
am cumpãrat, mã duc sã-i încerc; te
rog iartã-mã.
20. Al treilea a zis: Femeie mi-am
luat ºi de aceea nu pot veni»
ªi totuºi existã ºi pentru ei o
salvare: rugaciunea semenilor lor, a
celor ce vin la Biserica, bãtrâni,
tineri, dar mai ales copii. Da.
Rugãciunea copiilor pe care aceºtia
o spun din inima lor neprihanitã
pentru cei care au uitat sã intre în
Biserica ºi sã mulþumeascã Lui
Dumnezeu ºi pentru cã trãiesc ºi
pentru cã se bucurã de tot ce
primesc de la Dumenzeu ºi pentru
cã au pe masã „pâinea cea de toate
zilele”.
De aceea le transmit un
mesaj: «Rugãciunea cãtre
Dumnezeu p entru c ei c are n u
merg l a B isericã»
Domne, Tatãl meu ceresc
Înaintea Ta mã plec
Ca sã pot sã-þi mulþumesc
Pentru clipele ce trec
Pentru soare pentru flori,
Pentru cerul înstelat
Pentru ploaie pentru nori
Pentru tot ce ne-ai lãsat.
ªi te rog ca sã mã iert,
Dacã Þi-am greºit cândva,
Mulþumesc dacã mã cerþi
ªi îmi dai iertarea Ta.
Dar te rog sã nu îi uiþi

Pe acei ce-n truda lor
Au uitat de casa Ta
ªi nu ºtiu cã î-Þi e dor
Sã î-Þi vezi copii toþi
În Bisericã –adunaþi,
Iartã-i Doamne dacã poþi
Ei nu ºtiu, dar sunt speriaþi
C-au uitat sã Te slãveascã,
Sã se-nchine-n faþa Ta
Au uitat sã-þi mulþumeascã
Au uitat Biserica.
Acestea sunt gândurile ºi
sentimentele curate ale unui copil
din parohia noastrã, o fetiþã (Honciu
Roberta din cls. a V-a de la ªcoala
generalã din Voineºti), ce a fãcut
parte dintr-un grup de nouã copii,
colegi de ºcoalã în cadru unui
program-concurs “Alege ºcoala” ºi
în care toþi au primit diplome.
Aceºti copii sunt ºi vor
deveni credincioºii Bisericii noastre
de mâine. Au atâta credinþã încât nu
pot fi smintiþi de comportamentul
rece ºi indiferent al celor maturi pe
care aceºtia îl au faþã de Bisericã.
Lor li se adreseazã Mântuitorul:
“Lasaþi copii sã vinã la Mine cã a
unora ca acestora este Împãrãþia
Cerurilor” (MATEI XIX-14).
Îndemnul meu este de a nu
vã lãsa ispitiþi de nimic. Numai
Dumnezeu cunoaºte inima omului,
dupã cum vedem din parabola
Vameºului ºi a Fariseului.
Noi nu putem cunoaºte
inima omului, ba nici motivaþia
fiecãrei fapte a celui de lângã noi.
Trebuie sã rãmânem fideli
credinþei, învãþãturilor ºi tradiþiei
Bisericii noastre ºi în acelaºi timp sã
fim exemplu bun de urmat pentru
copiii noºtri, cã aºa cum îi creºtem îi
vom avea mai târziu.

Preot Joiþaru Mihail
Parohia Voineºti
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D’ale g emenenilor
Odatã cu încheierea
cursurilor, ºcoala ºi-a facut bilanþul:
Examenul Naþional ºi Bacalaureatul.
Dacã la primul, rezultatele au fost
acceptabile, la al doilea au fost
dezastruoase. Anul acesta sistemul
de supraveghere video a fost folosit
ºi la Examenul Naþional, ceea ce a
garantat seriozitatea desfãºurãrii
examenului si a evidenþiat cã la
ciclul gimnazial elevii totuºi mai pun
mâna pe câte o carte , la liceu însa
lucrurile stau dezastruos.
Nu avem competenþa sã
analizãm situaþia, sã gãsim vinovaþi,
dar ne exprimãm dezamagirea faþã
de aceastã situaþie. Ne gândim
totuºi cã lucrurile sunt mult mai profunde ºi aceste „realitãþi” ascund
„adevãrurile” societãþii noastre. Dar

ce putem face noi, oamenii de rând,
pe care evenimentele de zi cu zi
ne-am transformat în spectatori
chiar la propria noastrã viaþa.
Suntem prea preocupaþi de luptele
pentru putere, de „tacticile” de a ne
impune în faþa celor de lângã noi ºi
uitam chiar ºi de noi. Abilitate de a
„cãdea tot timpul în picioare” a
devenit prioritate, iar principiile,
demnitatea, onestitatea sunt defecte
ce trebuie „ºlefuite”, „pervertite”.
Principiul „scopul scuzã mijloacele”
este la el acasã.
Aº vrea sã facem ceva, sã
schimbam lucrurile, sã ne fie mai
bine, sã nu ne mai simþim frustraþi
pentru cã nu avem „abilitatea” de a
ne strecura printre toate, sã nu ne
simþim vinovaþi fiindcã gândim altfel.

Rubrica medicului
veterinar
Continuare din pagina 4
Pasul trei: Toate datele ºi informaþiile pe care le furnizaþi
dumneavoastrã, împreunã cu
toate documentele vor fi
procesate în calculator ºi transmise cãtre B.N.D.
Vã reamintesc cã
absolut tot ceea ce se identificã
în teren, adicã se aplicã crotalii
(fluturaºi de plastic) este contra
cost, contravaloarea crotaliilor
(fluturaºilor) ºi la toate animalele
care depãºesc vârsta legalã de
crotaliere ºi anume 21 zile
bovine/60 zile ovine ºi caprine se
va achita ºi contravaloarea
manoperei de crotaliere.

În speranþa unei bune
colaborãri cu dumneavoastrã,
stimaþi proprietari de animale, vã
doresc spor la lucru ºi bune
recolte.
Nu u itaþi! A cum e ste m omentul
sã f iþi s inceri, s ã d eclaraþi
animalele e fectiv e xistente î n
proprietate, î n p erspectiva
urmãtoarelor p rograme p entru
accesarea f ondurilor
nerambursabile p entru
2020.
perioada 2013-2

Cu stima ºi consideraþie
Dr. Mândroiu Nicolae
CMV Voineºti

Aº vrea sã avem garanþia
cã, pentru copii noºtri lucrurile vor
sta altfel ºi pentru a-ºi urma scopul
ei vor avea posibilitatea sã-ºi aleagã
mijloacele.
Au totuºi o ºansa, pot face
ceva, singura datã când „puterea”
este a mea ºi am ocazia sã mi-o
exercit pentru cã sunt întrebatã –
sunt chematã la vot pe 29 iulie
2012. Nu am de gând sã las pe
nimeni sã mai hotãrascã în numele
meu, o sã votez. Voi vota pentru
educaþie, moralitate, onestitate,
seninatate – pentru o viaþã mai
„curatã”.

Profesor Mãnescu Elena

STARE
CIVILÃ
22.06.2012 - 17.07.2012

CÃSÃTORII
1. TANASE ADRIAN ºi GAGIU NICOLETALÃCRÃMIOARA
2. BARBU CRISTIAN - IOAN ºi MATEI
NICOLETA
3. GÃLIE LAURENÞIU- NICOLAE ºi
GRECU RAMONA - MIHAELA

Le urãm casã de piatrã!

DECESE
1. NUÞÃ MIHAI

2. ANTON FILOFTIA

Dumnezeu s ã-ii o d ihneascã!
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INVITAÞIE

Gemenea 500 (1512 - 2012)
Îi invitam pe toþi gemenenii, de aici ºi de pretutindeni, pe toþi fiii satului, sã vinã acasã, unde s-au
nãscut ºi au crescut. Sã ne revedem, sã ne bucurãm
împreunã, la cea mai mare sãrbatoare a noastrã:
GEMENEA 500 (1512-2012)

4. Vernisajul expoziþiei: picturã, carte, graficã, foto,
autori gemeneni
5. Acorduri muzicale
6. Masã festivã prieteneascã la “Hanul Mãrului” (cu
înscriere anticipatã).

Evenimentul va avea loc DUMINICÃ 12 AUGUST, 2012:
ORELE 11:00, la CÃMINUL CULTURAL BRÃTULEªTI ºi
va cuprinde:
1. Cuvânt de deschidere
2. Conferinþã “GEMENEA 500”
3. Lansarea monografiei “Gemenea-File de istorie”

Vã aºteptãm cu drag!

ORG
GANIZ
ZATORI:
Eusebiu Pãd
dure,
Mãd
dãlin Ivaºcu,
Teofil Simion

ANUNÞ IMPORTANT
În atenþia beneficiarilor
Mãsurii 1.4.1.,,Sprijinirea fermelor de
semi-subzistenþã”.
Toþi cei care aþi depus
proiecte în sesiunea 01.1015.11.2010 sunteþi invitaþi începând
cu data de 16. 07. 2012, la sediul
Camerei Agricole Judeþene
Dâmboviþa, str. I.C.Bratianu, nr. 2324, Târgoviºte, pentru întocmirea
cererii de platã pentru anul al doilea

de finanþare.
Veþi avea la dumneavoastrã
urmãtoarele documente:
- Act de identitate;
- Planul de afaceri (exemplarul care
a rãmas în posesia dumneavoastrã);
- Cerere de finantare (original);
- Identificare financiarã de la bancã;
- Adeverinþa formã asociativã (documentul de înregistrare ca membru
asociat emis cu cel mult 30 de zile
înaintea depunerii cererii de platã);

Vã amintim cã, în calitate de
Beneficiar, aveþi obligaþia de a
achiziþiona ºi completa un “Registru
al Fermei”, în care veþi þine evidenþa
activitãþilor din cadrul fermei (culturi
realizate, animale achiziþionate,
cheltuieli cu producþia, vânzãri etc.).
Relaþii suplimentare la C. A. J.
Dâmboviþa, telefon 0245 614 045
sau i ng. H oraþiu I onescu, t elefon
0726 482 411.

Adresa: Voineºti, str.Principalã, nr.145
e-m
mail: consiliullocalvoinesti@yahoo.com
adresa web: www.primarievoinesti.ro
INFORMAÞII UTILE
telefoane:
0723 142 661 – Primar
0723 142 662 – Viceprimar
0245 679 324 – Primãrie-rrelaþii cu publicul
0245 679 450 – Fax
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Nu ezitati sã ne contactaþi pentru rezolvarea oricãrei
probleme legate de administraþia localã. Pentru anunþuri
publicitare gratuite în Gazeta de Voineºti ne puteþi
contacta la unul din numerele de telefon de mai sus.

Suntem aici pentru dumneavoastrã!

