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SENZAÞIONAL!!!
Dragi voineºteni,
Dintotdeauna am crezut cã oamenii
au o scarã a valorilor, iar pe mãsurã
ce urcã în societate, onestitatea ºi
demnitatea primeazã, dar ceea ce
s-a întâmplat în campania
electoralã, cu câteva zile înainte de
primul tur al alegerilor prezidenþiale,
m-a lãsat pur ºi simplu fãrã
cuvinte...
ªtiu cã o campanie electoralã se
face prin a prezenta electoratului o
serie de programe sau mãsuri mai
bune decât ale contracandidaþilor.
De asemenea, fiecare candidat este
normal sã-ºi prezinte realizãrile sau,
eventual, contribuþia la înfãptuirea
unor obiective. De multe ori însã nu
se întâmplã acest lucru, iar când
vrei sã prezinþi realizãri ºi nu ai ce,
când trebuie sã convingi electoratul
ºi nu ai cu ce apelezi la fel ºi fel de
tertipuri ºi minciuni pentru a încerca
sã faci faþã situaþiei. Încã de la
începutul mandatului meu de primar,
am trecut la fapte ºi, împreunã cu
echipa pe care o conduc, mi-am
propus sã dau o nouã faþã comunei
noastre. Dupã cum v-am prezentat
în fiecare numãr al acestui ziar, am
reuºit sã îmbunãtãþim viaþa tuturor

locuitorilor Voineºtiului, iar realizãrile
sunt cât se poate de reale. Le vedeþi
în fiecare zi în satele comunei
noastre. Vreau sã vã asigur cã tot ce
am reuºit sã înfãptuiesc în comunã
într-un an ºi jumãtate am fãcut cu
bani din bugetul local sau bani de la
bugetul de stat, obþinuþi cu greu,
dupã foarte multe intervenþii,
nicidecum cu bani de la Consiliul
Judeþean. Meritele însã vor sã le
însuºeascã alþii... Poate cã mulþi
dintre dumneavoastrã aþi primit
acasã materialele de propagandã
electoralã în care apare preºedintele
þãrii spunând cã este alãturi de
dumneavoastrã, locuitorii comunei
Voineºti. Cum? Cu ce? Cumva
sprijinã agricultura ºi, implicit,
pomicultura româneascã ºi noi nu
ºtim? Cumva subvenþiile ne umplu
de bani sau desfacerea produselor
agricole este floare la ureche ºi
prosperitatea la noi în comunã a
atins cote alarmante? Haideþi sã fim
serioºi... Pe o altã paginã a aceluiaºi
pliant apar fotografii cu unele
realizãri din comuna Voineºti
(loc de joacã pentru copii, biserica
ºi staþii de autobuz) al cãror ctitor se
autointituleazã preºedintele
Consiliului Judeþean Dâmboviþa,

domnul Florin Popescu. Ca ºi când
acestea nu ar fi de ajuns, distinsul
domn mai spune cã a introdus
alimentarea cu apã în toate
gospodãriile din comunã ºi vã
asigurã cã în curând va construi o
bazã sportivã modernã ºi va reabilita
sistemul de încãlzire centralã al
Bisericii Gemenea. Oameni buni,
dumneavoastrã ce pãrere aveþi
despre toate acestea? Nu vi se pare
cumva cã trãim niºte vremuri ireale?
Cred cã ºi un copil de gimnaziu care
a citit povestea „Fata moºului ºi fata
babei“, de Ion Creangã, ar roºi ºi ar
pleca privirea de ruºine. Mã
gândesc cã poate a fost o greºealã
de redactare, cã datoritã fondului
portocaliu s-a denaturat conþinutul
acelui pliant. Sau poate cã este o
greºealã la tipãrirea numelui
localitãþii. Cum este posibil sã-þi
atribui niºte lucruri pe care le-ai
vãzut doar în niºte fotografii luate
de pe internet, de pe site-ul
Primãriei Voineºti? Oare nu ar fi mai
bine sã nu ne mai zbatem zi ºi
noapte, sâmbete ºi duminici pentru
atingerea unor obiective, pentru ca
mai apoi altcineva sã-ºi aroge
meritele? Nu ºtiu care a fost reacþia
dumneavoastrã, a celor care a-þi
primit acele pliante, dar
vã spun sincer cã eu am
rãmas mut... Dacã nu ºtie
Consiliul Judeþean,
instalaþia de încãlzire
centralã de la Biserica
Brãtuleºti este finalizatã.
La fel ºi cea de la
Suduleni, iar, în curând,
ºi cea de la Voineºti ºi
Onceºti.

Minciunã dusã la extremis: PDL se laudã cu realizãrile echipei PSD Voineºti. Ruºine!

(contiinuare în pag
gina 8)
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SFORI ªI SFORARI ÎN ...
 F i i n d c ã f a c e e c h i p ã b u n ã c u p r i m a r u l , c o n s i l i e r i i P D L a u d e c i s c ã e s t e c a z u l s ã -ll e l i m i n e
pe viceprimarul Claudiu Popa
 Proiectul de hotãrâre pe care au încercat sã-ll arunce în dezbatere nu a fost decât un
simulacru de document, care nu respectã nici litera legii, nici adevãrul
 Interesul comunitãþii nu a contat deloc în ochii aleºilor PDL
 Primarul Dãnuþ Gabriel Sandu a dezvãluit în ºedinþa de Consiliu cã se vrea ºi organizarea unui referenduum pentru suspendarea sa din funcþie...
 P e n t r u c ã º i -a
a fãcut datoria faþã de lege ºi comunitate, secretara Consiliului Local, Otilia
Popescu, a fost turnatã la Judeþ
 Fostul edil, Mihai Tiþa, înfrânt la alegerile locale de anul trecut, vrea sã revinã în
Primãrie pe uºa din dos...
În plinã campanie electoralã,
consilierii PDL din Voineºti s-au
gândit cã nu ar fi rãu dacã ar
încerca sã-l schimbe din funcþie
pe viceprimarul comunei, inginerul
Claudiu Popa, membru al PNG.
Un an de zile toatã lumea a fost
mulþumitã de prestaþia viceprimarului. Ba, chiar existã o colaborare
fructuoasã între primarul PSD Dãnuþ
Gabriel Sandu ºi Claudiu Popa. Se
pare însã cã PDL-iºtii voineºteni se
chinuie de mai multã vreme, în
tainã, sã gãseascã o soluþie pentru
a-l detrona pe viceprimar. De data
asta, s-ar fi oferit un consilier local
de la PNL sã-i sprijine. De fapt, nu
se ºtie clar cât a fost dorinþã ºi cât
impunere... La secretariatul
Primãriei, pe data de 28 octombrie,
cu câteva ore înainte de începerea
ºedinþei de Consiliu Local,
s-a depus un aºa-zis proiect de
hotãrâre semnat de opt dintre aleºii
locali (ºapte de la PDL ºi unul de la
PNL), privind „Schimbarea din
funcþie a viceprimarului comunei
Voineºti”. Motivaþia este de-a dreptul
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penibilã. Susþin consilierii cã nu se
mai simt reprezentaþi corespunzãtor
în Primãria Voineºti de cãtre actualul
viceprimar, Claudiu Popa, ca ºi cum
acesta ar fi un ambasador al lor în
Primãrie. Se înºiruie apoi o serie de
articole din Legea Administraþiei
Publice Locale. Dar, nu apare niciun
document din care sã reiasã clar ce
vinã i se gãseºte viceprimarului, ce
abuzuri grave a sãvârºit, de trebuie
schimbat din funcþie. Preºedintele
de ºedinþã, PDL-istul Gheorghe
Erculescu, în numele grupului de

consilieri iniþiatori, a vrut sã
introducã pe ordinea de zi
respectivul proiect de hotãrâre.
Secretara Consiliului Local, ec. Otilia
Popescu, le-a explicat cã s-ar
încãlca legea, neexistând în spatele
aºa-zisului proiect de hotãrâre
raportul comisiilor de specialitate.
Otilia Popescu le-a mai spus
consilierilor cã nu este vorba despre
un proiect de maximã urgenþã
pentru localitate. În plus, nu este
însoþit de o expunere de motive.
Urmând firul procedurii, iniþiativa
aleºilor ar fi trebuit sã ajungã la
comisiile de specialitate,
iar nominalizarea acestora se face
de cãtre primar ºi secretar. În atare
condiþii, Gheorghe Erculescu a
declarat cã retrage proiectul de
hotãrâre de pe ordinea de zi, pentru
a fi întocmit aºa cum prevede
legea.

(continuare în pagina 3)
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CONSILIUL LOCAL VOINEªTI!
(continuare din pagina 2)
Ceilalþi consilieri au cerut PDL-iºtilor
sã le fie fãcut cunoscut, mãcar cu
titlu informativ, motivul pentru care
doresc neapãrat sã-l schimbe pe
viceprimar, ce acuze i se aduc.
Erculescu le-a rãspuns scurt.
„Întrucât proiectul a fost retras de pe
ordinea de zi, preferãm sã nu mai
comentãm”. Apoi i-a reproºat
secretarei cã în Consiliul Local
Voineºti, de un an de zile, nu s-a
respectat Regulamentul. I s-a
solicitat sã argumenteze afirmaþia,
dar a rãspuns cã „nu am acum cum
sã dovedesc acest lucru”. Secretara
le-a spus cã tot ce s-a întâmplat în
Consiliul Local s-a desfãºurat într-o
perfectã legalitate. La finalul
ºedinþei, dupã epuizarea celorlalte
puncte de pe ordinea de zi,
primarul Dãnuþ Gabriel Sandu, vãdit
supãrat de situaþia creatã, s-a
adresat consilierilor PDL,
spunându-le cã este convins cã nu
ei sunt adevãraþii iniþiatori ai
proiectului privind schimbarea
viceprimarului, ci alte persoane care
vor rãul comunei, care vor sã strice

liniºtea din Primãrie ºi Consiliul
Local. Spre surprinderea multora,
primarul le-a mãrturisit cã are
informaþii cu privire la iniþierea, peste
câteva luni, a unui referenduum ce
are ca scop demiterea sa din
funcþie. „În loc sã ne gândim la
bunul mers al comunei, sã
îmbunãtãþim viaþa cetãþenilor din
aceastã localitate, stãm de conflicte
ºi de rãzbunãri, doar pentru a face
pe plac altora. Sã ºtiþi cã, dacã voi
simþi cã nu sunt în stare sã fac ceva
pentru aceastã localitate, îmi voi da
singur demisia ºi nu voi aºtepta ca
opozanþii mei sã iniþieze un
referenduum”. Primarul a fãcut apel
la înþelepciune ºi i-a rugat pe toþi
consilierii, indiferent de culoarea
politicã, sã punã interesul localitãþii

mai presus de interesul de grup sau
politic. Cât priveºte demersul de
a-l demite pe viceprimarul comunei,
nu are nicio ºansã de izbândã atâta
timp cât viceprimarul ºi-a fãcut
datoria ºi, aºa cum a declarat, a
prezentat în permanenþã rapoarte de
activitate în plenul Consiliului Local,
care nu au fost comentate ºi
criticate niciodatã. Dorinþa PDLiºtilor este de a-l avea ca viceprimar
pe fostul edil, Mihai Tiþa, care, în
momentul de faþã, este sprijinit de
tânãrul Dragoº Dumitru, proaspãt
trecut de la PSD la PDL, ºi care se
ocupã acum de zona Vãii
Dâmboviþei, ºi de ginerele sãu, Andu
Bâlcan, proaspãt numit ºef al
Ocolului Silvic Sturzeni, ºi el abia
trecut de la PSD la PDL. Primarul
Gabriel Dãnuþ Sandu ne-a declarat
cã nu criticã activitatea de partid ºi
electoralã desfãºuratã de adversarii
politici, inclusiv PDL. „Pânã la urmã,
într-o democraþie trebuie respectate
toate formaþiunile politice”. Dar,
edilul Sandu nu este de acord cu
acþiunile abjecte, cu loviturile sub
centurã ºi cu tot soiul de operaþiuni
care nu au legãturã cu onoarea
politicã. PDL-iºtii de la Voineºti se
pare cã deja au mers cu jalba-n
proþap la judeþ, pentru a se plânge
fãrã motiv de comportamentul
secretarei, care, din punctul nostru
de vedere, a respectat legea ºi le-a
fãcut un ABC al legislaþiei. Cât îl
priveºte pe consilierul Nicolae
Prodan, directorul ªcolii Gemenea,
pentru actul sãu de... bravurã,
Organizaþia PNL Dâmboviþa i-a
retras sprijinul politic.
(material preluat
din Ziarul „Incomod
d“)
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FESTIVALUL MÃRULUI,
De Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gaviil, vremea urâtã s-a
retras pentru câteva ore spre crestele munþilor, lãsând
soarele sã mângâie blajin pãmântul, copacii ruginii ºi
feþele oamenilor. Ca în fiecare an, în aceastã zi mare
pentru creºtinãtate, la Voineºti, se deruleazã Festivalul
Mãrului, manifestare devenitã deja tradiþie pentru truditorii
de pe aceste meleaguri, pomicultori din tatã-n fiu. Mii de
vizitatori, curioºi veniþi din toate colþurile judeþului, au
zãbovit minute în ºir în faþa standurilor de fructe, utilaje
agricole ºi substanþe fitosanitare sau au luat la pas târgul
de bunuri de larg consum.

Pe scena special amenajatã pentru acest eveniment, au
evoluat artiºti de excepþie ai folclorului românesc. Trupe
de dansatori populari au venit la Voineºti din toate satele
de pe Valea Dâmboviþei, dar ºi din alte localitãþi ale
judeþului. Renumita interpretã Maria Ciobanu a susþinut
împreunã cu fiul sãu, Ionuþ Dolãnescu, un recital
emoþionant. Dupã consumarea momentului electoral,
spectacolul a continuat. De data aceasta, Ionuþ
Dolãnescu a urcat pe scenã alãturi de soþia sa, Doiniþa.

Peste 10.000 de susþinãtori ai candidatului PSD Mircea
Geoanã ºi-au dat întâlnire la Voineºti. La ora 13.30, a
sosit ºi Mircea Geoanã, însoþit de Adrian Nãstase,
Rovana Plumb, Ecaterina Andronescu, Adrian Severin,
Cristian Diaconescu. Gazde primitoare: primarul comunei
Voineºti, Gabriel Dãnuþ Sandu, deputatul Ion Stan preºedintele PSD Dâmboviþa ºi senatorul Adrian Þuþuianu
- preºedinte executiv al PSD Dâmboviþa. Mircea Geoanã
ºi-a fãcut cu greu loc prin mulþime. Toatã lumea vroia sã-i
strângã mâna, sã-l felicite ºi sã-i ureze succes în alegeri. S-a scandat minute în ºir „Mircea Geoanã preºedinte“.
Primarul Dãnuþ Gabriel Sandu le-a mulþumit înalþilor oaspeþi pentru onoarea de a fi prezenþi la Voineºti cu ocazia
Festivalului Mãrului ºi le-a fãcut cunoscutã constatarea sa. „Pe Valea Dâmboviþei, merele sunt roºii. La noi nu
existã mere portocalii. Portocale gãsim pe plantaþiile din Grecia ºi Spania, nicidecum pe valea noastrã“. Edilul, în
aplauzele miilor de participanþi, a oferit daruri de suflet preºedintelui
ºi candidatul PSD, Mircea Geoanã, dar ºi preºedintelui Consiliului
Naþional PSD, Adrian Nãstase. Geoanã a primit o icoanã,
reprezentându-i pe Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil, „sã vã
pãzeascã de cei rãi ºi sã vã ajute sã fiþi învingãtor pe 6 decembrie“.
Gabriel Dãnuþ Sandu i-a pregãtit candidatului PSD pentru înalta
funcþie ºi o sticlã cu ºampanie, având alãturi instrucþiuni de folosire.
„Recomandatã numai campionilor. Se va servi obligatoriu pe
6 decembrie, într-un cadru festiv, în cinstea tuturor românilor fericiþi.
Atenþie, lãsaþi ambalajul gol la intrarea în Palatul Cotroceni.
Domnule preºedinte, cu aceastã sticlã sã ne vedem pe
6 decembrie, fiindcã veþi bucura tot poporul român“.
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M A I R O ª U CA N I C I O D A T Ã
Cum este obiceiul, Primãria Voineºti ºi
Asociaþia Pomicultorilor Dâmboviþeni, condusã
de Ion Oprea, au acordat premii celor mai buni
pomicultori de pe Valea Dâmboviþei.
Locul I - Romeo Oprica; Locul II - Oprea Ioan
ºi Pãdure Eusebiu; Locul III - Comãnescu
Constantin; Menþiune - Angheloiu Georgian
ºi Popescu Nicolae.

Candidatul PSD, Mircea Geoanã, s-a adresat celor prezenþi
simplu, încercând sã le insufle speranþã pentru anii care vin. I-a
asigurat pe agricultori, pe toþi þãranii români, cã, atunci când va
ajunge la Palatul Cotroceni, va milita pentru sprijinirea sectorului
agricol, pentru lansarea produselor româneºti pe pieþele externe.
Geoanã a declarat cã România nu trebuie sã rabde de foame, ci,
dimpotrivã,
avem
destule resurse ca sã o ducem mai bine, ba chiar sã
facem export. Mircea Geoanã vrea ca merele de Voineºti
ºi lubeniþa de la Dãbuleni sã devinã marcã made in
România. A mai mãrturisit celor prezenþi la mitingul de la
Voineºti cã a vãzut în þarã oameni care muncesc de
dimineaþa pânã noaptea ºi îºi vând roadele pe nimica
lucru. „Cetãþenii mi-au spus cã este nevoie de mai multã
implicare din partea statului, cã agricultura trebuie
subvenþionatã. Sã nu mai fim la coada Europei“. Mircea
Geoanã a criticat actualul guvern interimar, care
tergiverseazã ºi nu trimite cãtre Parlament proiectul de
buget pentru 2010. „Þara are nevoie de
programe de locuinþe, de sprijin pentru
firmele private“. Geoanã a marºat pe
ideea cã la Cotroceni este nevoie de o
echipã nouã, o echipã care sã-i respecte
pe români. „Încã 5 ani cu Bãsescu
reprezintã un risc de neacceptat. Am
nevoie de fiecare dintre dumneavoastrã“.
Adrian Nãstase, preºedintele Consiliului
Naþional PSD, a avut un discurs mobilizator,
în care ºi-a arãtat susþinerea pentru Mircea
Geoanã. „Este important sã-l alegem pe
Mircea Geoanã ca preºedinte.ªtim ce avem
de fãcut. ªtim ºi ºtiþi cã este nevoie din nou
de oameni competenþi. Sã îi arãtãm lui
Traian Bãsescu cã nu poate sã ne pãcãleascã din nou. Sã îi arãtãm lui Traian Bãsescu cã am înþeles ce trebuie
fãcut pentru ca românii sã aibe un viitor mai bun“.
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SFATUL MEDICULUI VETERINAR
În aceastã perioadã,
odatã cu sosirea toamnei, în
acord cu „Programul acþiunilor
de supraveghere, prevenire ºi
control al bolilor la animale, al
celor transmisibile de la animale
la om, protecþia animalelor ºi
protecþia mediului pentru anul
2009”, ºi în comuna noastrã se
efectueazã vaccinãrile obligatorii
pentru a preveni apariþia bolilor
specifice la porcine, pasãri ºi
câini/pisici.
Aºadar, se desfãºoarã,
vaccinarea contra PPC (Pesta
Porcinã Clasicã) la efectivele de
porci din gospodãriile populaþiei
pe tot teritoriul comunei.
Acþiunea este total gratuitã ºi
este o vaccinare obligatorie.
În paralel cu vaccinarea PPC, se
executã ºi vaccinarea antirabicã
(contra Rabiei) „turbarea” la
câinii ºi pisicile din gospodãrii,
acþiune de asemenea gratuitã ºi
obligatorie.
Pentru cã sunt douã boli
de mare importanþã ºi mai ales
pentru cã Turbarea este ºi o
zoonozã (boalã transmisibilã de
la animal la om), este necesar ca
toþi proprietarii de animale sã
colaboreze ºi sã participe activ la
conteþia animalelor proprii, sã
semneze ºi sã pãstreze toate
documentele pe care le vor primi
de la echipa de vaccinare.
Tot în aceastã perioadã
se executa ºi vaccinarea contra
Pseudopestei aviare, o boalã
care decimeazã efectivele de
pãsãri, care nu se vaccineazã.
Aceastã boalã nu se trateazã
(nu are tratament) ci se previne
apariþia ei prin campanii de
vaccinare, care creeazã
imunitate în efectivele de pãsãri
(gãini/curci/bibilici/porumbei).
Boala nu afecteazã efectivele de
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rãspunde. Cauzele acestor
probleme sunt variate ºi m-aº
opri la câteva aspecte:
- folosirea incorectã;
- automedicaþie fãrã diagnostic;
- greºeli de administrare ca dozã
ºi timp de aplicare.

palmipede (gâºte, raþe). Orice
gospodar a comunei noastre
care deþine animale din cele
amintite mai sus, la care se
executã cele trei acþiuni de
vaccinare obligatorii, trebuie sã
efectueze aceste vaccinãrii
pentru ca animalele sã fie
sãnãtoase ºi pentru ca pe raza
urbei noastre sã avem un status
imun foarte bun care ne permite
sã þinem sub control aceste boli
ºi, astfel, sã avem localitatea
noastrã imunã la aceste boli.
Sã nu uitãm dictonul ”Animale
sãnãtoase, Fripturã sãnãtoasã”!
Aºadar, sãnãtatea animalelor
determinã ºi starea noastrã de
sãnãtate.
Aº dori sã aduc în
actualitate ºi un alt aspect legat
de sãnãtatea noastrã ºi anume
acela al uzului ºi abuzului de
antibiotice. Prin folosirea pe
scarã largã a antibioticelor în
scopuri zootehnice, s-au
semnalat tot mai frecvent alergii
la consumatorii de produse
alimentare de origine animalã,
care conþin urme de antibiotice ºi
tot mai multe insuccese în
tratarea unor boli infecþioase,
datoritã apariþiei ºi extinderii la
agenþii patogeni cauzali, a
rezistentei la antibiotice. Pe
scurt, tratamentul indicat într-o
boalã infecþioasa nu mai

Astfel, cele mai multe
utilizãri eronate ºi abuzive de
antibiotice se datoreazã
crescãtorilor de animale ºi
tehnicilor veterinare, care aplicã
antibiotice în tot felul de boli
infecþioase (chiar ºi în cazul
intoxicaþiilor), în boli virotice,
parazitare sau de altã naturã,
considerând antibioticele ca un
fel de panaceu universal. Mulþi
tehnicieni ºi cu atât mai mult
crescãtorii de animale nu cunosc
cã antibioticele nu prezintã
efecte antivirale ºi antiparazitare.
Profilaxia cu antibiotice pentru
infecþii virale este total
contraindicatã atât la om cât ºi la
animal. Antibioticul nu numai cã
nu face bine într-o infecþie viralã,
dar face ºi mult rãu, prin faptul
cã distruge sau dezechilibreazã
biocenozele de pe mucoase,
care au un rol protector faþã de
agenþii patogeni. De multe ori,
antibioticele se aplicã în absenþa
unui diagnostic ºi chiar a unei
suspiciuni de boalã infecþioasã.
Aceastã practicã se datoreazã
pregãtirii profesionale deficitare
ºi legislaþiei permisive, care deºi
interzic tehnicienilor sã facã
tratamente pe cont propriu, este
totuºi prea îngãduitoare cu
persoanele care încalcã
legislaþia, procurã ºi utilizeazã
neautorizat antibiotice în diferite
scopuri.

(continu
uare în pagina 7)
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Domnule primar,

Haideþi sã ne jucãm! ªtiu un joc
frumos, pe care l-am învãþat de la
soare. Vreþi? ... Bine! Închideþi ochii
ºi prindeþi-vã mâinile. Vedeþi
culorile? Aºa! Fiecare va alege o
culoare. Eu aleg roºu! ... Tu, verde,
... tu, galben, ... tu, oranj. Bravo!
Acum, mângâiaþi culoarea cu
sufletul vostru de copii! Cu cele mai
frumoase gânduri. Vedeþi? Culorile
au prins viaþã. Nu fugiþi de atingerea
lor! ªi acum sã pictãm!!! Tu vei picta
bunãtatea. Priviþi cum aratã lumea!
Mii de puncte galbene! Încã sunt
oameni buni! ...Tu, albastrule,
aºeazã-te acolo unde este fericire!
O, prea puþini oameni fericiþi! ...
Unde punem verde? Peste
sãnãtate... dar ... verdele pãleºte...!

Sunt atâþia oameni bolnavi! Acum
este rândul meu! Voi pune roºu
pe dragoste! Priviþi: avem o planetã
roºie - mame cu copii, pãrinþi,
prieteni. Toþi cunosc acest
sentiment! ... Dar, culoarea se
schimbã, fuge, se întunecã! Oare,
de ce? Spune Soare, de ce? ...
Acum înþeleg: lângã dragoste sunt
ºi dureri, sunt ºi minciuni, ºi
trãdãtori. Aici sunt copii pãrãsiþi,
pãrinþi triºti, prieteni trãdaþi! ... Mai
bine amestecãm culorile. Mai bine
ne jucãm de-a curcubeul!!! Ha, ha,
ha! Îþi mulþumesc Soare!

Honciu Cristina And
dreea
ªcoala Sud
duleni

SFATUL MEDICULUI VETERINAR
(co
ontinuare din pagina 6)
Nu doar tehnicienii veterinari ºi asistenþii medicali greºesc
atunci când vine vorba de antibiotice, ci ºi medicii (veterinari ºi
umani), mai ales când acordã consultaþii prin telefon ºi fac
recomandãri.
O altã greºeala frecventã în medicina veterinarã o reprezintã
întreruperea tratamentului cu antibiotice înainte de stãvilirea infecþiei,
ceea ce favorizeazã instalarea rezistenþei la antibiotice. Sunt foarte
frecvente situaþiile în care, deºi medicul recomandã un tratament de
5-7 zile, din diferite motive tratamentul se scurteazã la una sau douã
zile. La om cele mai multe greºeli se produc prin automedicaþie cu
antibiotice. Într-un studiu publicat recent se menþioneazã ca în
EUROPA, dupã lituanieni, românii sunt pe locul doi la automedicaþie
cu antibiotice, dar ne situãm pe primul loc în ceea ce priveºte
deþinerea unui mic depozit de astfel de medicamente în propria
locuinþã.
În încheiere, vã sfãtuiesc pe toþi cei ce practicaþi aceste
lucruri în tratarea animalelor, sã þineþi cont de aceste aspecte ºi
sã apelaþi la specialiºti ºi la diagnosticul ºi la tratamentul recomandat
de aceºtia (medicii veterinari).
Cu consideraþie,
Mîndro
oiu Nico
olae,
medic veterinar C.M.V. - Voineººti

Mã adresez dumneavoastrã,
prin intermediul „Gazetei
de Voineºti“, pentru a-m
mi
exprima alesele simþãminte
de mulþumire pentru gestul
pe care l-a
aþi fãcut pentru
mine, cât ºi pentru întreaga
comunitate pe care o
conduceþi.
Vã aduc toatã recunoºtinþa
mea pentru binele pe care
îl faceþi spre a aduce
mângâiere celor în nevoi,
ajutând pe semenii
dumneavoastrã cu
generozitate ºi dragoste.
Cu stimã,
Milea Ana Mioara

DIN REGISTRELE
STÃRII CIVILE
- octombrie 2009 -

Cãsãtorii:
1. Tincu Gheorghe ºi Tita Gheorghita
Lãcrãmioara
2. Grigore Ionut Marius ºi Vasile
Elena Adriana
3. Pojereanu Vasile Gabriel ºi Popa
Elena
4. Raileanu Petru ºi Popescu Maria
Alina

Le dorim casã de piatrã!
Decese:
1. Badaran Haralambie
2. Bucur Danil
3. Rusu Saveta
4. Brumaru Constanta
5. Banescu Viorica
6. Bold Veronica
7. Oncescu Stan
8. Gheboianu Gheorghe

Dumnezeu sã-i odihneascã!
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Stimate
domnule Sandu,
Þin sã vã mulþumesc pentru
cãlduroasa primire de care am avut
parte în comuna dumneavoastrã.
Este cât se poate de clar pentru toþi
românii, indiferent dacã trãiesc la
sat sau la oraº, cã agricultura este
una dintre cele mai importante
resurse pe care le are astãzi
România. Trebuie sã consolidãm
piaþa produselor agro-alimentare,
astfel încât fiecare dintre noi sã
gãseascã în pieþe ºi supermarketuri
cât mai multe alimente româneºti.
Susþin cu tãrie cã modernizarea
satului este un obiectiv la fel de
important ca ºi integrarea
europeanã. Trebuie sã îmbunãtãþim
vieþile oamenilor care trãiesc
ºi muncesc în satul românesc.
Oamenii care trãiesc în satele
româneºti au nevoie de drumuri
asfaltate sau pietruite, gaze
naturale, apã curentã, canalizare
ºi curent electric. Copiii de la þarã
trebuie sã meargã la ºcoli renovate,
conectate la internet, deservite de
învãþãtori ºi profesori bine pregãtiþi.
Bãtrânii au nevoie de medicamente
ieftine ºi dispensare noi. Trebuie
sã îi încurajãm pe tinerii României
sã îºi înceapã o viaþã la þarã, sã
deschidã ferme care sã funcþioneze
dupã regulile economiei moderne
de piaþã. Eu cred cã satul
românesc poate deveni din nou
un izvor de resurse materiale,
umane ºi spirituale pentru
societatea româneascã. Pentru
a atinge aceste obiective, am
nevoie de sprijinul dumneavoastrã.
ªtiu cã lupta pentru câºtigarea
alegerilor prezidenþiale este foarte
durã, dar am încredere în faptul cã
împreunã vom reuºi.

Cu încred
dere ºi prietenie,
Mircea Geoanã
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SENZAÞIONAL!!!
(continuare din pagina 1)
Mai spune domnul Florin
Popescu cã toate cele
prezentate sunt lucruri pe
care le aºteptam de foarte
mulþi ani ºi dânsul deja a
început sã le construiascã
pentru noi... Dacã a uitat
cumva, îi amintim noi cã
fostul primar se afla în
„barca portocalie“ ºi a avut
la dispoziþie 8 ani sã
construiascã ceva pentru comunã,
dar cred cã nu i-a spus nimeni ce
are de fãcut. S-a trezit acum brusc.
Nu mai ºtie în ce datã suntem. Mai
nou, „ex-ul“ umblã bezmetic prin
comunã ºi se imagineazã ba
viceprimar, ba primar ºi cred cã în
curând preºedinte... Imaginaþia lui
este alimentatã ºi de niºte
persoane „abia ieºite din ou“, care
se cred mari politicieni ºi considerã
cã cetãþenii comunei noastre sunt
mãrfuri pe care le pot cumpãra
doar cu banii pe care-i au în
buzunar. Ca sã fie mai
convingãtori, aceºtia ameninþã
cã îi vor lãsa fãrã serviciu pe toþi
cei care nu li-i se alãturã, indiferent
cã lucreazã la Ocolul Silvic, staþiile
de apã, sunt preoþi sau profesori...
Ruºine sã le fie pentru toate
aceste lucruri josnice.

Dra
a gi v oin
n eºten
n i,
Vã las sã apreciaþi dumneavoastrã
ce este corect ºi ce este incorect.
Ce este adevãrat ºi ce, fals. Vreau
sã cred cã nu mai puteþi ºi nu mai
putem trãi într-o continuã minciunã
ºi falsitate, conduºi de oameni al
cãror scop este doar bunãstarea
lor. Dupã cum bine ºtiþi, la
Festivalul Mãrului din data de
8 noiembrie, au participat
personalitãþi de marcã ale politicii
româneºti, în frunte cu domnul
Mircea Geoanã, candidatul PSD la
funcþia de preºedinte al României.
Dumnealui a promis cã dacã va
câºtiga alegerile din 6 decembrie
ne va acorda toatã atenþia ºi tot

sprijinul de care avem nevoie.
Eu cred cu tãrie cã aºa va fi.
În confruntarea televizatã dinaintea
primului tur, domnul Mircea
Geoanã a amintit, în direct la
Realitatea TV, de situaþia
dramaticã în care se aflã
pomicultura la nivelul comunei
Voineºti, judeþul Dâmboviþa.
Iubiþi voineºteni, duminicã,
6 decembrie 2009, haideþi sã ieºim
la vot ºi sã alegem ce-i mai bine
pentru România ºi pentru comuna
noastrã. Haideþi sã scãpãm odatã
de minciunã, de laºitate ºi
ameninþãri. Nu vã lãsaþi cumpãraþi
cu un kilogram de zahãr, un litru
de ulei ºi douã pulpe de pui, odatã
la cinci ani! Votând Mircea
Geoanã preºedinte al României,
votãm schimbarea în bine. Dupã
cum poate vedeþi, deja i s-au
alãturat în aceastã luptã Crin
Antonescu, împreunã cu PNL,
UDMR, PRM ºi PNG. Acest lucru
este lãudabil ºi ne dã siguranþa
cã Mircea Geoanã este singura
ºansã de a scãpa de regimul
aproape dictatorial care s-a
instaurat în þara noastrã ºi care
ar putea fi dus la extrem în cazul
nefericit în care Traian Bãsescu
ar fi reales ca preºedinte al
României. Votaþi Mircea Geoanã
ºi comuna noastrã va avea numai
de câºtigat, fiindcã eu, ca primar
al comunei Voineºti, voi avea
susþinere pentru realizarea
obiectivelor propuse.
Cu deosebit respect,

Primarul dumneavoastrã,
Sand
du Gabriel Dãnuþ

