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UNA DINTRE COMORILE ROMÂNIEI SE AFLĂ LA CLUBUL
COPIILOR GĂEŞTI! Cum putem să ignorăm aşa ceva?
APROAPE TOATĂ ŢARA NE INVIDIAZĂ!
Dansatorii Ansamblului
„Codruleţul” al Clubului
Copiilor Găeşti nu au fost
lăsaţi să mai plece de pe
scenă, datorită aplauzelor
frenetice, după ce au
evoluat incredibil în cadrul
Festivalului internaţional al
cântecului şi dansului
popular pentru copii, „Ca la
noi, la Covurlui”, organizat
de Consiliul Judeţean Galaţi
şi de Centrul Cultural
„Dunărea de Jos”.
Elevii lui Mimi Grigore, mici
de vârstă, dar mari artişti,
au dus dansul popular la
rang de artă. Deşi se aflau
în mijlocul unei competiţii
foarte serioase, datorită
uralelor spectatorilor, au fost
chemaţi încă un minut pe
scenă, apoi aplaudaţi în
picioare.
Cu note de 10 pe linie din
partea juriului, ei au adus
acasă marele trofeu al
festivalului de la Galaţi, nu
înainte însă de a fi numiţi
profesionişti şi extroardinari
de toţi cei care i-au văzut.
Găeştiul are una dintre cele
mai bune şcoli de dans
popular din ţară, datorită
coregrafului Mimi Grigore,
de la Clubul Copiilor. Aşa

oraşului.
Mai mult, au existat bârfe că
unii dintre copiii Ansamblului
„Codruleţul” nu sunt din
oraş. Aşa este, câţiva sunt
de la Lucieni, unii de la
Valea Mare, iar alţii vin de la
Ştefan cel Mare din judeţul
Argeş. Ce contează unde
trăiesc? Important este că
vin de câteva ori pe
săptămână la Clubul
Copiilor şi că, prin actul lor
artistic, nu fac altceva decât
să ne aducă prestigiu
indiferent unde merg sau
unde sunt văzuţi.
cum am relatat şi cu alte
ocazii, nu este deloc o
coincidenţă faptul că, de
foarte mulţi ani, Mimi
reuşeşte să transforme în
artişti desăvârşiţi copiii care
se înscriu la cercul lui.
Paşii dificili, executaţi
sincron şi impecabil,
strigăturile, costumaţiile,
precum şi temele puse în
scenă fac din spectacolele
lui Mimi Grigore o adevărată
încântare chiar şi pentru cel
mai pretenţios public.
Poveştile spuse, cu suflet
de român, de copiii pregătiţi
de Mimi Grigore sunt
întotdeauna fascinante,

datorită harului pus
în fiecare pas, în
fiecare mişcare şi
în fiecare detaliu.
Imaginea de
ansamblu este
perfectă, copiii
plutesc pe scenă,
înlănţuiţi de acelaşi
ritm, specific celor
mai mari artişti.
Aceşti copii nu
învaţă, sub bagheta
coregrafului
găeştean, doar să
danseze. Învaţă să se
comporte, îşi conturează
personalitatea şi caracterul,
capătă încredere în ei,
devin oameni mai buni şi
mai frumoşi.
Mimi Grigore face
performanţă din convingere,
dintr-un fel al lui de-a fi,
specific celor născuţi cu
stea în frunte. Şi pentru că
niciodată nu a aşteptat
nimic de la nimeni, s-a
interpretat că nici nu are
nevoie. Din banii strânşi de
la colind, se face recuzita
de spectacole. Multe dintre
obiectele folosite pe scenă

sunt confecţionate chiar de
coregraf. Niciun leu din
bugetul local nu ajunge la
acest extraordinar
ansamblu, care reprezintă
Găeştiul cu mare cinste.
Despre deplasări la
festivaluri în străinătate, aşa
cum au primit alţii, fără atât
de multe merite, nici nu s-a
pus problema, deşi invitaţii
au existat întotdeauna.
Aceşti copii senzaţionali nu
sunt recompensaţi cu
absolut nimic, nici măcar cu
o bomboană, deşi sunt
prezenţi la absolut toate
manifestările culturale ale

Poate onor Consiliul Local
se va gândi, în al 9-lea
ceas, că performanţa se
mai face şi cu sprijin
financiar şi vor aloca fonduri
pentru recuzită, pentru
deplasări, eventual pentru o
vacanţă frumoasă a acestor
copii. Un efort aproape
nesemnificativ al comunităţii
locale ar însemna extrem
de mult pentru – repetăm –
una dintre cele mai bune
şcoli de dans popular din
România.
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CA ÎN BALADA
MEŞTERULUI
MANOLE! De ce se
scoate fundaţia sălii
de sport de la Liceul
Agricol? AFLĂ AICI
ADEVĂRUL!
Au pus-o şi-au scos-o! Este vorba despre
fundaţia sălii şcolare de sport, care se
construieşte în incinta Liceului Agricol, din
fonduri guvernamentale, prin Compania
Naţională de Investiţii. Pe surse am aflat
că PLUS CONFORT Bucureşti, firma care
a câştigat licitaţia pentru lucrare, ar fi
turnat fundaţia pe alt loc decât cel
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13 ore de concentrare maximă la Colegiul
Național ”Vladimir Streinu”! LUCRAREA ASTA
LE-A STORS FIECARE STROP DE ENERGIE!
Maraton la Colegiul Naţional
”Vladimir Streinu”, unde se
derulează cea mai mare
investiţie din oraş, pe fonduri
europene! Aproximativ 30 de
oameni de la firma PRES EDIL
CONSTRUCT nu şi-au tras
sufletul peste 13 ore, timp în
care 250 metri cubi de beton au
fost turnaţi pe o suprafaţă de
900 de metri pătraţi. Este vorba
despre grinzile şi plafonul dintre

laboratoarele
şi sala de
sport care se
construiesc
acum în cele
mai moderne
condiţii.
Investiţia de
la cel mai

reputat liceu al oraşului,
”Reabilitarea, modernizarea,
dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii la Colegiul
Naţional Vladimir Streinu”, are o
valoare de aproximativ 80
miliarde lei vechi, noile
construcţii fiind estimate la 33
miliarde lei vechi.

Au luat numai locul I la festivaluri
și concursuri! UITE CE APRECIAȚI
SUNT DANSATORII LUI NICOLAE ENE!
prevăzut în proiect. Şi, ca în balada
Meşterului Manole, s-au apucat de
dărâmat tot ceea ce au lucrat.
Mai trebuie menţionat faptul că doar 6
muncitori îşi fac veacul pe acolo. S-or fi
gândit că cele 36 de luni, care înseamnă
termenul de finalizare al investiţiei, sunt
mai mult decât suficiente. Valoarea
estimată a sălii şcolare de sport, cu o
capacitate de 150 de locuri, este de
2.562.092,97 lei.
Autorităţile locale au depus, tot la
Compania Naţională de Investiţii, un
proiect pentru un bazin de înot, despre
care nu avem, deocamdată, nicio veste. În
următorii 3 ani, din fonduri proprii, vor fi
construite 3 terenuri de tenis şi unul de
minifotbal, precum şi un părculeţ, pe
partea străzii T. Vladimirescu, care vor
întregi Complexul sportiv, aprobat de
Consiliul Local.
Pe site-ul Companiei Naţionale de
Investiţii nu există niciun fel de informaţie
despre proiectele de investiţii ale oraşului,
continuând tradiţia lipsei de transparenţă
promovate de social democraţi.

Copiii şi tinerii
Găeştiului participă la
festivaluri şi concursuri
de dans, atât prin Casa
de Cultură „Dumitru
Stanciu”, cât prin
Clubul Copiilor şi
Elevilor. Iată câteva
dintre realizările lui
Nicolae Ene, cel care
se ocupă de pregătirea
lor în cele două
instituţii: La Festivalul
Naţional de Dans

I
G O SA
IGO
pentru un oraş
curat!

„ALIZE” Olteniţa, la
categoria de vârstă 1518 ani, Găeştiul s-a
prezentat cu suita de
dansuri „ChindiaZbughiu”, dans
modern, dans ţigănesc,
dans popular stilizat
„Căluşul”şi a obţinut
patru premii întâi.
Cercul de dans modern
şi majoretele de la
Clubul Copiilor şi
Elevilor (categ. 7-10

ani) au obţinut alte
două locuri întâi. La
concursul naţional
„Copilărie în pas de
dans” de la Băicoi,
Casa de Cultură
„Dumitru Stanciu” a
obţinut patru premii
întâi la categoria de
vârstă 15-19 ani, iar
Clubul Copiilor şi
Elevilor - două premii
întâi la categoria 7-10
ani.

Ai o problemã cu aparatele electrocasnice?
Contacteazã-ne la telefoanele
0762639264, 0245713503.
Reparãm ºi la domiciliu!

SC ACINST SRL
Service – Reprezentanþã
Whirlpool, Samsung, Arctic, Beko, Indesit, Ariston Hotpoint
Electronice, Electrocasnice, Aer condiþionat
(Strada Mihai Eminescu – lângã Stadion)
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BĂTAIE ÎNTRE ELEVE, ÎN STAȚIA DE AUTOBUZ: ”Îți dau foc de
parașută nebună” !”Curvo, te vinzi pe bani!” FILMUL CU SCANDALUL
A DEVENIT VIRAL PE FACEBOOK!
pe Facebook, îi
împarte pe
adolescenţii de pe
margine în două
tabere. Cert este
că puştoaicele se
fac de râs cu un
comportament
incredibil, care
arată însă mocirla
în care trăiesc unii
elevi care nu prea
ştiu de ce cheltuie
banii părinţilor pe
drumuri!

”Să te pregăteşti pentru
mâine, că urmează cea mai
mare surpriză. (...) Îţi dau
foc de paraşută nebună!”
Aşa sunau ameninţările de
pe Facebook dintre câteva
eleve din Titu, care s-au
rupt în bătaie în staţia de
autobuz, spre casă. Fetele
s-au păruit, s-au înjurat şi sau lovit cu palmele şi
picioarele în timp ce erau
filmate de colegi de-ai lor,
amuzaţi de întâmplare.
Imaginile au fost postate pe
reţeaua de socializare şi, în
doar câteva ore, au devenit
virale. Nu reieşea din
filmuleţ care era motivul de
supărare, însă din
comentariile postate rezulta
că urma o încăierare încă
şi mai violentă între
adolescentele fără educaţie
şi fără bun simţ.
Protagonistele scandalului
sunt Ana şi Lara, ambele
eleve la licee din Titu, care
se gratulează cu epitete
care nu pot fi redate.
Scandalul lor agramat, de

Bătăuşele
din staţia de
autobuz,
pedepsite după ce
au devenit celebre
pe Facebook! DEŞI
ŞTIAU DE CONFLICT,
PROFESORII NU AU
FĂCUT NIMIC SĂ
PREVINĂ! ”Colegii
mei au făcut în aşa
fel încât să nu se
întâmple nimic în
interiorul şcolii!”
Păruiala elevelor din staţia
de autobuz nu a rămas fără
urmări. Conducerea Liceului
Tehnologic ”Goga Ionescu”
din Titu, unde învaţă
amândouă, a înnebunit
când le-a văzut pe cele
două adolescente, din
clasele a IX-a şi a X-a,
bătându-se şi înjurându-se
ca la uşa cortului, în timp ce
erau filmate de colegi şi
promiţându-şi runda a doua
de scandal. Trebuie spus
însă că se ştia foarte bine
despre conflict, cadrele
didactice având doar o
grijă: să nu se întâmple în

incinta şcolii. Diriginţii
fetelor au făcut referate
pentru suspendarea pe 5
zile, urmând ca ele să
beneficieze şi de consiliere
psihologică în acest
răstimp. De asemenea, vor
avea notele scăzute la
purtare. “Din informaţiile pe
care le-am cules, cele două
fete au pornit o discuţie
încă din timpul orelor de
curs. Colegii mei de serviciu
au făcut în aşa fel încât să
nu se întâmple nimic în
interiorul şcolii. Ele s-au luat
la ceartă pentru că una a
zis ceva despre cealaltă. Au
plecat cu o cursă privată,
cu care fac navetă spre
casă. În staţie, trebuia să
coboare doar una dintre
ele, dar au coborât
amândouă, iar şoferul a
aşteptat. Bineînţeles că au
coborât toţi copiii din
autobuz şi toată lumea a
asistat la bătaie. Eu,
vâzând pe Facebook
filmuleţul postat, am vorbit
cu ele şi am aflat ce s-a
întâmplat. Ambele sunt
vinovate. Conform
regulamentului şcolar,
diriginţii au făcut referat de
eliminare de la cursuri
pentru cinci zile şi scăderea
notei la purtare. Elevele nu
sunt grozave la învăţătură,
dar nu au mai creat
probleme până acum”, a
declarat mass mediei Doina
Ghiţulescu, directorul
Liceului Tehnologic “Goga
Ionescu” din Titu.
Poliţia s-a autosesizat în
acest caz, întocmind dosar
pentru tulburarea ordinii şi
liniştii publice.
Puştoaicele sunt în Corbii
Mari şi învaţă la Titu. Cazul

lor nu este unul
singular, şi în
Găeşti bătăile şi
ameninţările
dintre fete fiind
la ordinea zilei
atât la Liceul
Tehnologic
„Iordache
Golescu” şi la
Grupul Şcolar
„Dr.C.
Angelescu”.

Tupeul
directoarei
de la Liceul
Tehnologic
„Goga Ionescu”, din
Titu! SE CEARTĂ CU
JURNALIŞTII PE
REŢELELE DE
SOCIALIZARE!
După ce Cronica de Găeşti
a postat, în exclusivitate,
materialul despre elevele
bătăuşe, directorul Liceului
Tehnologic “Goga Ionescu”
din Titu, Doina Ghiţulescu,
a ţinut să ne apostrofeze, în
comentarii postate pe
Facebook, cum că nu am
avea informaţii corecte,
pentru că nu am mers
personal să-i luăm ei

interviu. Nu putem să nu
remarcăm tupeul acestui
cadru didactic, ai cărui elevi
sunt semianalfabeţi şi
violenţi şi care – în loc să-şi
facă meseria cu
responsabilitate, stă să se
certe cu jurnaliştii pe
reţelele de socializare.
Avem convingerea că
inspectorul şcolar general,
prof. Sorin Ion, nu va trece
cu uşurinţă peste acest
incident şi va dispune
măsurile care se impun. Nu
de alta, dar distinsa
directoare este, aşa cum sa văzut, un exemplu negativ
pentru elevii ei.
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Prefectul Marinescu, „zânul” PSD-ului
şi-al... PPDD-ului! DOCUMENTELE CARE
DEMONSTREAZĂ CĂ ABUZEAZĂ
DE FUNCŢIE CÂT MAI POATE!
Prefectul Ioan Marinescu
este subalternul lui Adrian
Ţuţuianu şi serveşte doar
interesele politice ale PSD!
Acestea sunt acuzaţiile
grave pe care copreşedintele PNL
Dâmboviţa, Iulian Vladu, lea făcut în ultima conferinţă
de presă. Totul a pornit
după ce Prefectura s-a
adresat instanţei în vederea
validării mandatului
consilierei PPDD Găeşti,
Gabriela Clapa, încălcându-

şi – spune Vladu atribuţiile! Mai mult, există o
adresă a partidului lui Dan
Diaconescu de la
Dâmboviţa din care rezultă,
negru pe alb, că respectiva
doamnă a fost exclusă, ea
nemaiavând, astfel,
posibilitatea să primească
mandatul pentru care face
lobby agresiv şi nelegal

acest Marinescu.
„Prefectul judeţului l-a sunat
pe primarul oraşului Găeşti,
să introducă pe ordinea de
zi un proiect prin care să fie
validat ca şi consilier Clapa
Gabriela. Nu e datoria
prefectului să facă acest
lucru şi să mai şi spună pe
cine doreşte să ajungă
consilier. În acelaşi timp,
PPDD remite către Primăria
oraşului Găeşti o adresă
prin care menţionează că
doamna Clapa Gabriela şi-a
pierdut calitatea de
membru al PPDD.
Vă daţi seama ce
presiuni face această
instituţie asupra unei
administraţii locale?",
a subliniat Vladu.
Acesta a dat, în
acelaşi timp,
exemple din localităţi
conduse de primari
PSD, unde legea
este grav încălcată,
dar unde Prefectura
tace chitic: „La
Mătăsaru, pe 20
februarie, domnul
primar vine în
Consiliul Local şi
propune
suspendarea din
funcţie a
viceprimarului Dinu Nicolae
(...) Nu i s-a mai dat voie să
intre în primărie, nu şi-a
primit indemnizaţia de
consilier local sau cea de
viceprimar. Prefectura nu
s-a sesizat asupra acestei
decizii. (...) Dl consilier
Nedelcu Florin a fost validat
în octombrie 2014. De
atunci şi până în aprilie, a

participat la şedinţe, şi-a
primit indemnizaţia, dar a
devenit vocal şi dl primar a
iniţiat un nou proiect de
hotărâre pentru validarea
dlui consilier şi l-a invalidat,
după ce timp de 6 luni a
votat proiectele consiliului
local (...) "Prefectura nu se
sesizează. Oare se lasă
călcată în picioare de
primarul de la Mătăsaru, de
primarul de la Gura Şuţii?
Mi-am pus întrebări şi ce
credeţi că descopăr? Că
firma care asigură
consultanţă juridică este
firma domnului primar de
Târgovişte, fosta firmă a
domnului Ţuţuianu. Acum,
acea firmă face jocurile?
Indică Prefecturii ceea ce
trebuie să facă, ce e bun,
ce e rău, şi nu ia puţini bani
(...) Cer public ca Prefectura
să-şi facă datoria, să uite
domnul prefect că a fost
subalternul domnului
Ţuţuianu. Să se gândească
pentru ce a fost numit
prefect. Este pentru prima
oară când Prefectura
lucrează sub comandă
politică şi lucrează pe faţă!",
a concluzionat Vladu.

Cupa Primăverii la tenis de masă şi şah!
VEZI AICI CÂŞTIGĂTORII!
S-a încheiat „Cupa
primăverii” la tenis de masă
şi şah, competiţie
tradiţională organizată de
Primăria Găeşti, în
colaborare cu Casa de
Cultură „Dumitru Stanciu”.
Câştigătorii au primit cupe,
medalii, dar şi bani.
Premierea a fost făcută de
primarul interimar Grigore
Gheorghe.
Şah
Locul 1- Balaban Valeriu
Locul2 – Radu Laurenţiu
Locul 3- Marcu Aurel
Locul 4- Dorobanţu Florin
Locul 5 – Buşilă Ion
Locul 6 – Ivascu Gheorghe

Moda italiană
la tine acasă!
Nou în Piaţa „Sfântul Ilie”! Haine, încălţăminte şi
accesorii italiene la cele mai convenabile preţuri în
magazinul deschis de curând!

Haine cu personalitate, preţuri
pentru toate buzunarele!
De ce să dai sute de lei pe haine de cea mai bună
calitate când poţi să le achiziţionezi la preţuri foarte
mici de la
magazinul
nostru deschis
în Piaţa
„Sfântul Ilie”.
Vino să te
convingi!

Stomatologia viitorului,
la tine acasă

Programări la telefon
0721279090

ANGAJÃRI
SC MASTER MOB ART SRL Gãeºti angajeazã
operatori CNC, montatori mobilã ºi muncitori
necalificaþi. Studii medii obligatorii.
CV-urile pot fi depuse la sediul firmei din strada
Gheorghe Nicolescu nr.32A
Informaþii suplimentare la telefon 0728326454
CASETA REDACÞIONALÃ
CRONICA DE GÃEªTI

Locul 7 –Roşescu Ion
Cel mai tanar participant –
Radu Laurenţiu
Cel mai vârstnic – Ivanovici
Ilie

Constantin
Locul3- Bogdan Mieluşică
Locul4 Stănescu George
Locul5- Petre Cristian
Locul 6-Dumitru Gheorghe

Tenis de masă

Cel mai tanar participant –
Popescu Andrei
Cel mai vârstnic – Ene
Nicolae.

Locul 1 – Mieluşică Dan
Locul 2- Păduraru

Mariana Ionescu - redactor ºef
Diana Scarlat - redactor
Alexandru I. Bãrbulescu redactor
Andreea Duþã colaborator
Alin Coman - colaborator
Telefon: 0730145509
E-mail: cronicagaestiului@yahoo.com
web: www.cronica-gaestiului.ro
Publicaþia “Cronica de Gãeºti” este tipãritã la
Tipografia Argeºul Liber din Piteºti
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Sudul județului arată ca după bombardament! VLADU ÎL ACUZĂ
PE ȚUȚUIANU: ”E IRESPONSABIL!”
Praf şi pulbere! Aşa sunt
drumurile judeţene de la
sud de Găeşti, unde
preşedintele CJD, Adrian
Ţuţuianu, nu s-a învrednicit
să toarne un metru de
asfalt de 3 ani încoace.
Deputatul găeştean Iulian
Vladu a invitat mass media
judeţeană la o conferinţă de
presă pe teren, sperând ca
astfel mesajul să ajungă
mai repede la autorităţile
judeţene şi la preşedintele
Ţuţuianu, care în campania
electorală promitea lapte şi
miere electoratului aflat
acum la limita
suportabilităţii. Iulian Vladu
a precizat că l-a informat pe
şeful administraţiei judeţene
că în sud e jale şi că e
nevoie de investiţii urgente,
însă nu a fost ascultat, pe
motiv de culoare politică.
Prima destinaţie a traseului
gropilor a fost pe DJ 702 G
Pătroaia – Potlogeni Deal,
spre Mânăstirea din
comuna Crângurile. ”Nu e o
glumă, nu e nici un drum de
exploatare agricolă, este un
drum judeţean. Acum câţiva
ani, Ţuţuianu promitea că
va asfalta acest drum. Nu
a reuşit nici să-l niveleze.

Suntem unicaţi cu aceste
drumuri de pământ”, a
subliniat Vladu, spunând că
numai dacă vezi poţi să
crezi că judeţul este plin de
DJ-uri de pământ, nici
măcar de piatră, care fac
viaţa oamenilor un calvar.
Drumul judeţean 702 F
dintre Ghergheşti şi Puntea
de Greci e un adevărat
pericol pentru participanţii la
trafic. Covorul asfaltic pare
bombardat, atât este de
găurit. ”Când plouă, nu vezi
unde e groapa şi unde e
covorul asfaltic. Revolta
cetăţenilor este întemeiată”,
a comentat deputatul.
DJ 611 Vişina – Fierbinţi
este o altă rută a disperării.
Şoferii ne-au declarat că fac
pană des pe acest drum şi
că este incredibil de găurit

şi de periculos. ”Noaptea,
dacă vine cineva care nu
cunoaşte zona, nu mai
pleacă de aici”, a
concluzionat parlamentarul
Colegiului 8 Găeşti.
Podul rupt de pe DJ 503, în
localitatea Fierbinţi, este
studiu de caz pentru
incompetenţă
administrativă. De două
luni, s-a prăbuşit şi absolut
nimeni nu a luat nicio
măsură. Maşinile grele

distrug uliţele auxiliare
asfaltate şi casele
oamenilor. Vitele cad în
gârlă, iar cetăţenii au ajuns
la capătul puterilor. ”Cred
că dl Ţuţuianu nici nu ştie
că acest pod este dărâmat,
pentru că de două luni nu sa făcut nimic”, le-a spus
Vladu jurnaliştilor, completat
de localnici, dezamăgiţi şi
revoltaţi de indiferenţa şi
incompetenţa autorităţilor
judeţene.
Unul dintre cele mai proaste
rute ale judeţului este

drumul judeţean de la
intrare în satul Glogoveanu.
Atunci când plouă, oamenii
rămân pur şi simplu izolaţi.
”Vă rugăm să ne ajutaţi”,
spuneau, disperaţi până şi
de perspectiva de a se
îmbolnăvi, pentru că
ambulanţele abia pot
ajunge la ei. ”Acest lucru
demonstrează cum PSD şi
Ţuţuianu au condus judeţul
în ultimii 3 ani. Neavând o
strategie, un program,
Ţuţuianu s-a gândit că de
banii de asfaltare poate să

cumpere voturi. Împreună
cu primarii, a făcut acele
asocieri şi preferă să
asfalteze o uliţă într-un sat,
decât să facă un drum
judeţean. E iresponsabi”, a
acuzat parlamentarul, copreşedinte PNL Dâmboviţa.

Circul de la Gura Foii continuă! Sei Budokai Găeşti, aur şi
NU O SĂ-ŢI VINĂ SĂ CREZI
bronz în Germania. BĂIEŢII
CE I-A MAI TRECUT PRIN CAP
LUI GEORGICĂ ŞI NICU
PRIMARULUI UNPR!
DRAGNE AU FĂCUT PARTE
Marian Iosif, primarul de la
DIN LOTUL NAŢIONAL!
Gura Foii, a vrut să scape
de medicii din comună,
după ce le-a reziliat
contractele de închiriere de
la dispensar, dar n-a reuşit.
S-a trezit cu presa la uşă,
miercuri,iar pe ordinea de zi
a şedinţei Consiliului Local
nu exista un proiect de
hotărîre pentru rezolvarea
problemei medicilor somaţi
să plece din dispensarul
gata reabilitat pe fonduri
europene, cu toate că toată
iarna au muncit acolo în
condiţii de nedescris.
(Menţionăm că după
matrapazlâcurile cu mutări
fictive ale cadrelor sanitare
în biroul primarului şi al
viceprimarului sătenii au
luat cu asalt autorităţile
locale.) Consilierii PSD au
iniţiat un proiect de
concesionare pe 10 ani a
spaţiului pentru medici şi lau introdus pe ordinea de
zi. După un scandal care a
durat trei ore, Iosif a fost
nevoit să cedeze în faţa
presiunilor populaţiei şi a

consilierilor, astfel încât
medicii şi-au putut recupera
cabinetele din dispensar,
prin semnarea unui nou
contract.Dar nu s-a oprit
aici edilul de la Gura Foii,
pentru că ieri (vineri, n.r.), a
ameninţat că nu mai
asfaltează, pentru că s-a
supărat pe presă. „După ce
aţi venit dumneavoastră, de
la Cronica de Găeşti, şi
Jurnalul Naţional, l-au luat
la-ntrebări şi cei de la
Antena 3, în legătură cu
abuzurile pe care le face în
comună, mai ales cu
medicii. De medici şi-a
bătut joc şi-ar fi vrut să
scape de ei, iar acum
spune că nu mai vrea să

asfalteze. Ieri (vineri, n.r.) ar
fi trebuit să înceapă
asfaltarea unui drum, tot pe
un proiect finanţat în cadrul
GAL-ului (Grupului de
Acţiune Locală constituit
prin Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală – PNDR,
constituit la iniţiativa
comunei Gura Foii, n.r.).
Astăzi am văzut că deja a
plecat o maşină de asfaltare
din faţa primăriei şi a mai
rămas una. Sperăm, totuşi,
să nu blocheze lucrările din
cauza orgoliului, pentru că
şi dânsul ar avea de
câştigat”, a declarat, pentru
Cronica de Găeşti, Radu
Georgescu, şeful
organizaţiei PSD Gura Foii.

Sportivii găeşteni de la Sei
Budokai Găeşti, pregătiţi de
Georgică şi Nicu Dragne, sau întors cu medalii şi din
Germania. Ei au făcut parte
din lotul naţional al

găeşteni s-au întors acasă
cu 3 medalii. Una de aur,
prin Mihai Bratu şi două de
bronz- câştigate de Iulian
Marinescu şi Alexandru
Neblea. Cei doi instructori

României, iar competiţia s-a
desfăşurat la Nurnberg,
unde au participat sportivi
din 7 ţări. Lotul României a
cucerit 11 medalii, 6 de aur
şi 5 de bronz. Sportivii

ne-au declarat că sunt
mulţumiţi de prestaţia
elevilor lor, care au
reprezentat onorabil
România.
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ACEASTĂ FEMEIE A AVUT ZILE! Fostul soț
i-a zdrobit capul cu o bâtă de baseball!
”MĂ AMENINȚĂ CĂ-MI OMOARĂ ȘI COPIII!”
O găeşteancă
în vârstă de 36
de ani, mamă a
doi copii, a
ajuns la spital
în stare gravă,
după ce a fost
lovită bestial în
cap, cu o bâtă,
de către
bărbatul alături
de care a stat
17 ani! Femeia
se ducea la
muncă, atunci
când a fost
atacată din
spate de bestia cu chip de
om. Individul a lovit-o cu
sete, i-a spart capul, i-a
despicat degetele de la
mână şi probabil că nu s-ar
fi oprit până nu ar fi lăsat-o
fără suflare, dacă nu ar fi
sărit vecinii.
Victima a fost dusă de
urgenţă la spital, unde a
fost însoţită şi îngrijită de
fiica sa în vârstă de 17 ani.

Copila le-a declarat
jurnaliştilor, cu o maturitate
şi cu o stăpânire de sine
impresionante, că familia
sa trăieşte un adevărat
coşmar din cauza
bărbatului care nu se poate
numi nici soţ şi nici tată, că
se simt ameninţate, că au
fost bătute şi că le este tot
timpul teamă. : ”Dacă nu
veneau vecinii, o omora. O
să băgăm divorţ, o să ne
împrumutăm, o
să facem ceva.
Mami a depus
de foarte multe
ori plângere la
poliţie, dar
degeaba. (...)
Era violent şi cu
mine, şi cu sora
mea de 12 ani”,
a spus
adolescenta.
De aproximativ

un an, femeia şi-a luat
copilele şi a venit în
Găeşti, la mama sa, după
serii neîntrerupte de bătăi
şi violenţe în casă. A sperat
că astfel îşi va duce viaţa
liniştită şi îşi va creşte
copiii fără teamă. Iată însă
că bărbatul – turbat de
furie – a urmărit-o când se
ducea la serviciu şi, când a
crezut că nu-l vede nimeni,
a atacat-o. ”Mi-a mai spart
capul şi l-am iertat. Şeful
de post de la Lunguleţu,
unde am stat cu el, mi-a
zis că nu are ce să-mi
facă, să divorţez. (...)
Vreau să-l dau pe mâna
poliţiei, să mă lase în pace.
Mă ameninţă că-mi omoară
şi copiii. Nici copiii nu se
mai duc la şcoală din
cauza lui”, a povestit
victima.

TOTUL A FOST FILMAT!
”Iubea” găinile vecinei
toată noaptea! CAZUL
ZOOFILULUI A INTRAT
ÎN ATENȚIA
AUTORITĂȚILOR!
O femeie din
Produleşti a avut şocul
vieţii ei, după ce a
vizionat imaginile
surprinse de camerele
de luat vederi pe care
le montase prin
gospodărie, alarmată

Atât de înfierbântat era
virilul, încât nu părea
să aibă ruşine sau
teamă că va fi prins,
mai ales că-şi petrecea
ore întregi prin coteţul
vecinilor, la... iubit.
Scârbită de faptele

de zgomotele ciudate
şi de cotcodăcelile
găinilor pe care le
auzea toată noaptea!
Vecinul de lângă casă
îi fugărea şi îi viola
fiecare orătanie din
coteţ, asigurându-se că
nu-i scapă nicio
înaripată.

tânărului, femeia nici
nu ştie ce are de făcut
acum cu orătăniile
pângărite: ouăle sunt
gata sparte de
pasiunea zoofilă din
vecini, iar de mâncat
carne nici nu se poate
pune problema!

Vrei să nu mai ai
probleme cu internetul?
OFERTA ASTA FACE
TOŢI BANII!
CO NEXIUNE INTERNET RAPIDA SISTABILA
VITEZ A DE PANA LA 300 M bps

ELECTROUNIVERS
angajează
şoferi profesionişti cu atestat ADR.
Informaţii la telefoanele:
0722579189
0764837767
Farmacia de produse
naturiste s-a mutat
lângã Restaurantul
ªipot.
SÃNÃTATEA VINE DIN
NATURÃ!

Ins tal
are gratuita
CO NFIGURARE INITIALA GRATUITA
CO NFIGURARE RO UTER GRATUITA(O PTIO NAL)
INTERVENTIIRAPIDE IN CAZ DE DEFECTIUNE
NR.TELEFO N DEDICAT DE SUPO RT(FARA
RO BO T)
PENTRU M AIM ULTE INFO RM ATIIVA ASTEPTAM
SA SUNATILA 0721679 59 4 SAU LA SEDIUL
FIRM EIPRO M PT SERVICE CO M PUTER SRL DIN
STR. 13 DECEM BRIE NR.2A LANGA FARM ACIA
H ELP NET LA ETAJ!
VA O FERIM DO AR INTERNET, DAR SUNTEM
PRINTRE CEIM AIBUNI!
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Consilierul local
Fănuţ Costea
se revoltă:
„REZOLVĂM
PROBLEME
PERSONALE,
DE VENDETĂ!”
Faptul că punctul „Diverse” este
dezbătut primul în şedinţele Consiliului
Local Găeşti îl deranjează pe
consilierul local PSD, Fănuţ Costea,
care a declarat, pentru Cronica de
Găeşti:
„Poziţia de consilier local are nişte

responsabilităţi. Vreau o implicare
serioasă şi discuţii la fel de serioase
din partea tuturor colegilor mei în ceea
ce înseamnă: Strategie dezvoltare
oraş, Plan Urbanistic General, proiecte
de finanţare ş.a.m.d. Oraşul are nevoie
de implicarea noastră, în primul rând
ca şi consilieri. Dacă punem primul
punct de dezbatere DIVERSE şi
discutăm 2 ore, iar subiectele şedinţei
Consiliului Local le parcurgem în 10
minute, nu cred că rezolvăm decât...
fie probleme personale de vendetă, fie
probleme politice, care cu siguranţă la
momentul acesta nu interesează pe
nimeni în oraş. Pe lângă problemele
financiare pe care le au, pe găeşteni îi
interesează să fie curăţenie, să fie
lucrurile puse la punct, să fie sală de
sport, să fie bazin de înot, ce ne-am
propus noi ca şi investiţii, ca şi
strategie pentru 2015-2016. Vreau ca
toţi colegii mei să-şi aducă contribuţia
la dezvoltarea oraşului şi la ceea ce se
întâmplă în oraş. Vă spun cu părere de
rău că printre noi avem oameni care
pun probleme de diversiune, probleme
politice şi de cu totul altă natură decât
ce se află pe ordinea de zi sau ce-i
interesează pe oameni.”
La rândul lui, primarul interimar Grigore
Gheorghe susţine că punctul „Diverse”
se dezbate la început, întrucât se
rezolvă probleme ale cetăţenilor
prezenţi în sală sau sunt invitaţi
oameni de afaceri locali, care au
puncte de vedere. Pentru a nu-i obliga
să asiste la dezbateri tehnice, sunt
discutate mai întâi priorităţile lor.
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INCREDIBIL! Pe cine vede Ţuţuianu
candidatul PSD la Primăria Găeşti!
AU ÎNCEPUT JOCURILE DE CULISE?
Liderul PSD Dâmboviţa, Adrian
Ţuţuianu, face de pe acum
cărţile pentru primăriile din
judeţ, cu mai bine de un an
înaintea alegerilor locale. Întrun acces de... transparenţă,
provocat probabil de atacurile
la care este supus, în ultima
perioadă, de prin toate părţile,
Ţuţuianu a dat publicităţii
numele candidaţilor PSD
pentru primăriile de oraş din
judeţ. Una dintre surprize este
la Găeşti, unde preşedintele
social democraţilor dâmboviţeni
are o abordare cel puţin
ciudată faţă de Fănuţ Costea,
care – conform surselor noaste
- îi este nu numai colaborator,
dar şi prieten.
”La Găeşti, Costea Fănuş este
una din propuneri, şi asta mă
refer dacă am avea alegeri
anticipate că, până la alegerile
de anul viitor, mai avem un an şi
vom face sondaje de opinie. La
Găeşti poate fi şi Iacobuţă Cristin
candidat la funcţia de primar”.

Probabil că de aceea refuză
sistematic Cristin Iacobuţă, de
câteva luni încoace, să predea
laptop-ul, tableta şi telefonul,
toate proprietate ale Primăriei
Găeşti. Peste un an poate fi
noul edil şi, zău aşa, de ce să le
mai aducă înapoi?

Ne întrebăm ce proiecte, ce
viziune şi ce experienţă l-ar
putea recomanda pe
consilierul judeţean Cristin
Iacobuţă pentru postura de
candidat la Primăria Găeşti,
cu atât mai mult cu cât de
numele lui nu se leagă nicio
iniţiativă politică serioasă, în
cei 3 ani de când activează în
Consiliul Judeţean.

Poliţia Găeşti are un nou adjunct! AFLĂ CARE
ESTE NOUL COECHIPIER AL COMANDANTULUI
ALEXANDRU IORGA!
Nelu Barbu nu mai este adjunct
al Poliţiei Găeşti, în locul lui fiind
numit, de la 1 mai, inspectorul
principal Valentin Marius Lazăr.
În vârstă de numai 33 de ani,
Marius Lazăr a condus, în ultimii
3 ani, Secţia de Poliţie Butimanu
şi speră că se va afirma în
echipă cu Alexandru Iorga. (Zona
Butimanu este recunoscută, în
judeţ, pentru ciocnirile violente
între romi, dar şi între hoţi şi
producătorii agricoli.)
Zona Găeşti este considerată

una dintre
cele mai
dificile din
judeţ din
punct de
vedere al
provocărilor
profesionale
pentru
oamenii
legii şi este nevoie nu numai de
curaj, dar şi de profesionalism
pentru a face faţă. Mulţi dintre
adjuncţii de la Găeşti au ajuns în

funcţii importante la judeţ,
datorită faptului că au acumulat
extrem de multă experienţă în
zona noastră.

After school inaugurat în memoria primarului
Dan Iacobuţă! VEZI AICI CE SERVICII PRIMESC
PĂRINŢII OCUPAŢI!
Asociaţia Europe
Generation 2020 a
inaugurat After School-ul
„NEW GENERATION
KIDS”, în cadrul unui
eveniment dedicat memoriei
primarului Dan Eugen
Iacobuţă. Sora sa,
Georgiana Iacobuţă,
preşedinte al asociaţiei care
deţine after school-ul, şi-a
propus să preia o parte din
grijile părinţilor ocupaţi,
asigurându-le copiilor
servicii profesioniste, în
cadrul unui proiect cu
fonduri europene. Contra
sumei de 730 de lei pe lună,

în timpul anului şcolar, copiii vor
fi preluaţi de la şcoală, vor servi
masa de prânz, vor avea un
program de activităţi recreative şi
de relaxare, vor fi pregătiţi pentru
şcoală de personal de
specialitate, vor primi o gustare şi
vor primi cursuri de limbi străine,
dans, actorie sau arte. Serviciile
vor fi oferite şi pe timpul
vacanţelor, urmând ca echipa să
calculeze costurile pentru timpul
suplimentar.
Din informaţiile noastre, lecţiile
vor fi pregătite cu învăţătoarele
Livia Trăsnitu, Rodica Roşescu şi
Oana Bauer. Totodată, after
school-ul are deja patru angajaţi.
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Găeștiul are un nou viceprimar!
AFLĂ CU CINE VA FACE ECHIPĂ
GRIGORE GHEORGHE!
Ion Untărescu este
noul viceprimar al
oraşului Găeşti, după
ce a fost ales cu 9
voturi pentru şi 7
împotrivă în şedinţa
ordinară a Consiliului
Local. PSD l-a
propus, pentru
aceeaşi funcţie, pe
Fănuş Costea.
Primar interimar al

Nu rata cele mai tari oferte
ale primăverii!

oraşului Găeşti este
Grigore
Gheorghe,
ca urmare a
decesului lui
Dan
Iacobuţă din
luna
februarie a
acestui an.
PNL are
majoritate în
consiliul
local şi a
reuşit,
astfel, să-şi
impună

viceprimarul, în
defavoarea socialdemocraţilor.
Untărescu provine
din tabăra foştilor
democrat – liberali şi
va face echipă, la
conducerea oraşului,
cu Grigore
Gheorghe.
Untărescu are 65 de
ani şi a ocupat funcţii
de conducere atât la
ARCTIC, cât şi la
Compania de Apă.

SENZAȚIONALA POVESTE A POMPIERULUI GĂEȘTEAN VINDECAT
DE CANCER! ”Mi-am zis că dacă e cum spun medicii, copilul meu
va creşte fără mine!” AFLĂ CE ȘANSE AU ACUM
CEI CARE SUFERĂ DE BOLI ALE SÂNGELUI!
Fostul pompier găeştean
Ion Petre este unul dintre
pacienţii vindecaţi de o
maladie cumplită, invitat la
inaugurarea noii clinici de
hematologie realizate cu
sprijinul Asociaţiei Dăruieşte
Viaţă, la Spitalul Universitar
Bucureşti. El este dovada
fără echivoc că există viaţă
după cancer, cu condiţia să
se facă investiţii în sistemul
medical.
Angajatul ISU avea, în anul
2009, dureri cumplite de
stomac şi o umflătură pe
claviculă pe care o credea
lipom de grăsime. După ce
medicamentele şi ouăle de
prepeliţă nu au avut niciun
efect asupra durerilor pe
care le experimenta de
ceva vreme, a mers la
medic. Acolo, i s-a dat
vestea care avea să-i
schimbe pentru totdeauna
viaţa: avea limfom malign
non-Hodgkin.
”Meseria mea era să salvez
oameni din incedii,
inundaţii, accidente rutiere,
accidente de orice fel. Am
salvat mii de oameni şi
când mi-au spus medicii de
la Spitalul Universitar că
sufăr de o boală
hematologică, relativ rară...
nu m-am speriat. Pe mine

nu avea ce să mă sperie.
Atât eram de călit în
meseria mea, încât nu
putea să mă sperie nimic.
Frica m-a cuprins când miam văzut băiatul, atunci de
12 ani, şi mi-am zis că dacă
e cum zic medicii - o boală
rară - copilul meu va creşte
fără mine", le-a povestit
găeşteanul jurnaliştilor de la
gandul.info.
Vestea cumplită a bolii a
venit cu chimioterapie şi cu
chin. Un transplant de
celule stem era singura
şansă a pompierului de a-şi
vedea fiul crescând. ” Când
m-am internat, aveam 90
de kilograme, ca acum. În
scurt timp, ajunsesem la 45,
iar doctorii îmi spuneau că

trebuie să trăiesc. Eram
jumătate din cât sunt.
Transplantul de celule era
singurul tratament pentru
mine”.
Şi a aşteptat un an ca să
facă acest transplant, din
cauza numărului foarte
redus de centre
hematologice din
România. Vindecarea
lui Ion Petre a fost,
totuşi, un miracol.
”Pentru că sunt puţine
centre de transplant,
mi-au spus să merg
acasă, că mă vor suna
ei. Eram programat în
iunie, dar am avut
noroc. Cineva care era
înaintea mea pe listă a
renunţat. Aşa că m-au

sunat în aprilie şi mi-au zis
că în mai voi face
transplantul”.
Din 2011, Ion Petre a primit
o nouă şansă pe acest
pământ. Nu uită că i s-a
întins o mână atunci când
avea cea mai mare nevoie.
Îi ajută şi pe alţii să creadă
în şansele lor de vindecare,
însă nu poate să nu le
atragă atenţia autorităţilor
că fără bani murim pe
capete, cu zile. Iată mesajul
său pentru ministrul
Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu:
”Să implice mai mult toate
structurile ministerul
Sănătăţii în tratarea tuturor
bolnavilor, nu doar a celor
bolnavi de cancer. Când
eram la pompieri ne rugam
de comandant să dea mai

mulţi bani pentru maşini, că
trebuiau reparate. Aşa este
şi la Sănătate. Domne, mai
mulţi bani înseamnă viaţă”.
Clinica de transplant şi
pretransplant de la Spitalul
Universitar Bucureşti este o
investiţie de 600.000 de
euro a Asociaţiei ”Dăruieşte
Viaţă” şi este a patra de
acest fel din ţară, după
Fundeni, Timişoara şi Tg.
Mureş. Datorită acestei
asociaţii extraordinare, care
a investit 4 milioane de
euro în sănătate din 2012
încoace, încă 100 de
pacienţi vor avea şansa la
acest transplant şi, deci,
şansa de a fi alături de
copiii, soţii şi părinţii lor.

