e
IT lar
ajU p
AirT 0m re
RT 0e la
G 1e0x mp
00 xe
10 e

a
e
t
a
t
i
l
a
e
R

Mischii-ului

Publicaþie lunarã înfiinþatã cu sprijinul Consiliului Local ºi al Primãriei Mischii
Ziarul poate fi citit si pe www.primariamischii.judetuldolj.ro
Nr.19 / aprilie 2010
Fondator: primar Gheorghe Popa
12 pagini

Editorial

Pag.
Pag.
33

Primarul se întâlneºte cu cetãþenii
Vineri, 14 mai, primarul comunei
Mischii, împreunã cu personalul de
specialitate din cadrul administraþiei
locale, organizeazã o întâlnire cetãþeneascã la care sunt invitaþi toþi locuitorii satelor Motoci ºi Urecheºti.
Evenimentul va avea loc la ora 13.00,
la ªcoala din satul Motoci ºi se vor
pune în discuþie toate problemele
cetãþenilor locuitori ai celor douã
sate. Pe aceastã cale,
primarul face un apel
pentru o prezenþã cât
mai mare la întâlnire.
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Sãrbãtoarea Zilei
Comunei Mischii

Ziua comunei Mischii a fost
sãrbãtoritã cu mare fast în sala
Cãminului Cultural din localitate. Fiind pentru prima datã când
are loc un astfel de eveniment,
emþiile au fst pretutindeni, dar
acestea ºi-au fãcut loc mai ales
printre membrii ansamblului nu

înfiinþat în localitate, „Doina Mischiiului”. Sãrbãtoarea a fost deschisã oficial
de primarul localitãþii,
Gheorghe Popa care a þinut sã declare oficial Ziua
Comunei ºi sã spunã tuturor motivul pentru care un
astfel de eveniment este
necesar în localitate: „În
primul rând vreau sã îmi
cer scuze pentru cã nu
sunt obiºnuit cu o astfel de
posturã ºi emoþiile îºi spun
cuvântul. Trebuie sã recunosc cã pentru a înfiinþa o
astfel de Zi a comunei am
fost oarecum împins de la
spate. Am depus un proiect pe Mãsura 3.2.2. ºi
pentru a obþine un punctaj mai
bun a trebuit sã fie organizat un
festival al Fiilor Satului ºi un ansamblu al comunei. Vreau sã vã
mai spun cã mã durea sufletul
când vedeam în alte pãrþi copiii
localitãþii pe scenã dansând ºi
cântând ºi mã refer aici în special la Pieleºti ºi iatã cã am înfiinþat ºi noi formaþiune, numai
din copiii din comuna noastrã,
care sã ne încânte la fiecare sãrbãtare. Deºi timpul a fost foarte scurt, copiii au reuºit sã pregãteascã un spectacol artistic
deosebit. Fac un apel pe aceastã cale cãtre toþi copiii lcalitãþii
sã vinã la repetiþiile organizate
la Cãminul Cultural. Am înfiinþat aceastã zi ºi din dorinþa de a
vã rupe de munca de zi cu zi ºi

de a ne destinde împreunã.
Vreau ca aceastã sãrbãtoare sã
fie þinutã în fiecare an, în prima
sâmbãtã dupã ziua de Sfântul
Gherghe. Anul viitor aceasta va
fi þinutã chiar de Paºte, în aer
liber, cu mai mulþi comercianþi
ºi mai multã lume”.
Cei care au deschis spectacolul artistic au fost membrii ansamblului nou înfiinþat „Doina
Mischiiului” care au încântat
publicul cu o suitã de dansuri,
dar ºi cu meldii interpretate de
solista Luiza Turcu, în vârstã de
ºapte ani. Aceasta a participat,
pregãtitã ºi susþinutã de educatoarea Alina Croitoru, la diverse concursuri ºi festivaluri de
muzicã uºoare, din care cele mai
însemnate sunt „Mamaia Copii-
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lor” unde a ajuns în semifinalã
ºi „Cerbul de Aur”. Urmãtorul
moment artistic a fost susþinut
de duã surori gemene Claudia
ºi Melania Stoenescu. La fel ca
solista ansamblului „Doina Mischiiului” ºi cele douã surori ºiau fãcut debutul tot în muzicã

uºoarã, iar acum au descoperit
o nouã dragoste, muzica popularã, prin intermediul cãreia au
participat la diverse emisiuni televizate. Pe scena Cãminului
Cultural au mai urcat membrii
ansamblului „Alunelu” al Consiliului Local Pieleºti împreunã
cu patru sliste: Mirela Surcel, Diana Ciobanu, Andreea Nica ºi Alina Brighinaru.
Totodatã, cu prilejul organizãrii Zilei Comunei,
Primãria a invitat ºi comercianþi care ºi-au expus produsele în zonã pentru a
oferi diversitate celor prezenþi. Nu a lipsit nici tradiþionala ofertã de bere, mici
ºi muzicã bunã. „Mã bucur cã aceºti cmercianþi au
rãspuns invitaþiei pe care
am adresat- ºi îi asigur pe
cetãþeni cã anul viitor vor
veni ºi mai mulþi vânzãtori
la aceastã sãrbãtoare”,
susþine edilul-ºef.
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Interviu cu coregrafa
ansamblului folcloric
„Doina Mischiiului”

Reporter: ªtim ca ansamblul „Dina
Mischiiului” este în premierã pe scenã în aceastã zi, în Cãminul Cultural
din localitate. Cât de greu a fost sã-i
învãþaþi ºi totdatã sã le creaþi coregrafia?
Oana Paciurea: Este pentru prima datã
când Ansamblul „Doina Mischiiului” urcã
pe scenã ºi sunt foarte mulþumitã de cum
se prezintã din punct de vedere artistic.
Acesta a luat fiinþã numai în urmã cu o
lunã de zile ºi deºi timpul pentru antrenamente a fost foarte scurt, am reuºit sã punem în scenã un spectacol tradiþional de
dansuri olteneºti. Copiii sunt receptivi ºi

ascultãtori ºi tcmai de aceea este foarte
uºor de lucrat cu ei.
Rep: Care este componenþa ansamblului?
O. P.: Ansamblul este format
din douã echipe de dansuri împãrþiþi pe vârste astfel: prima echipe
are în componenþã copii cu vârste
cuprinse între 3 ºi 8 ani, iar cea
de-a doua, între 8 ºi 14 ani. Toþi
sunt elevi ai ºcolii din Mischii ºi
sunt copii foarte talentaþi. Tot parte din ansamblu fac ºi solista Luiza Turcu, o tânãrã de numai ºapte
ani care ºi-a început cariera în mu-

zicã uºoarã. A participat la diverse cncursuri ºi festivaluri unde a bþinut ºi premii, cum
ar fi „Mamaia Copiilor” sau „Cerbul de
Aur”. Ea ia ore de muzicã la Palatul Copiilor din Craiova, iar de ceva timp s-a îndrãgostit de muzica popularã.
Rep: Cât de des vã antrenaþi pentru spectacole?
O. P. : De obicei avem programate antrenamente de douã ori pe sãptãmânã, dar
de ceva timp am hotãrât sã ne vedem în
fiecare zi pentru a pune la punct coregrafia primului nostru spectacl. Repetiþiile au
loc în sala Cãminului Cultural ºi copiii sunt
foarte încântaþi.
Rep: Când v-aþi început cariera în
muzica popularã?
O. P. : De nouã ani sunt dansatoare de
muzicã popularã ºi de ceva timp am decis
cã pot învãþa ºi alþi copii sã danseze. Tot eu
sunt cregrafa echipei de dans mder a Consiliului Local Pieleºti, trupa Acktiv.
De asemenea, fac antrenamente de
dans popular ºi modern cu copiii de la ºcoala cu nevoi speciale Sfântul Vasile din Craiva cu care am participat la diverse concursuri judeþene. Totdatã, am trupã de copii la
Casa de Culturã Traian Demetrescu din
Craiva cu care pun în scenã diverse dansuri moderne.

Pregãtiri intense pentru
Testele Naþionale
Directorul ªcolii Generale din Mischii a declarat pentru
reporterii ziarului local faptul cã în data de 4 ºi 12 mai elevii
claselor a VIII-a vor susþine Testele Naþinale. De asemenea,
trebuie amintit faptul cã în lcalitate existã centru de examinare,
iar cmisia este deja formatã. Pentru pregãtirea elevilor susþinãtori ai examenului profesorii ºcolii susþin ore suplimentare la
materiile de bazã, matematicã ºi românã. „Elevii au fost înºtiinþaþi din timp despre metodologia de susþinere a Testelor Naþionale ºi sunt pregãtiþi intens de cãtre profesorii din ºcoalã. Un
alt lucru bun care s-a întâmplat în ultima perioadã în aceastã
unitate de învãþãmânt este formarea ansamblului local care
cuprinde numai elevi din ºcoala nastrã, din tate ciclurile de
învãþãmânt”, a declarat directrul ºcolii.
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Info
Poliþie
În noaptea de 9-10 04.2010,
numiþii T.I. ºi M.I. au pãtruns în
curtea locuinþei numitului R.S.
unul dintre aceºtia intrând în
imobil, de unde a sustras portofelul ºi cheile auto. Dupã aceea, cei doi, M.I. ºi T.I. au plecat
cu autoturismul aflat în proprietatea lui R.S., la volan fiind T.I.,
care nu poseda permis de conducere. Pe strada Amaraida, în
municipiul Craiova, acesta a produs un accident de circulaþie
soldat cu pagube materiale la
alte douã autoturisme. Dupã
producerea accidentului, cei doi
au fugit de la locul faptei, abandonând autoturismul la câteva
strãzi distanþã.
În prezent, se efectueazã
cercetãri împotriva lui M.I. ºi
T.I. pentru urmãtoarele infracþiuni: Primul este anchetat pentru violare de domiciliu ºi furt
auto, iar pe numele lui s-a întocmit o ordonanþã privind obli-

gaþia de a nu pãrãsi localitatea.
În ceea ce îl priveºte pe T.I.,
acesta este cercetat pentru violare de domiciliu, furt de bunuri,
furt auto, conducere fãrã permis ºi fugã de la locul accidentului. Pe numele acestuia s-a
emis un mandat de arestare
pentru 29 de zile.
În noaptea de 27-29 03.2010,

numitul C.A., domiciliat în satul
Motoci, comuna Mischii a pãtruns fãrã drept în curtea lui
D.N., domiciliat în acelaºi sat,
de unde a sustras un obiect de
mobilier, în speþã, un scaun. De
menþionat faptul cã, în data de
03.04.2010, numitul C.A. l-a
agresat fizic pe D.M.C., provocându-i leziuni care au necesi-

tat perioadã de spitalizare. Reamintim cã respectivul C.A. este
aceeaºi persoanã care a fost
surprinsã în trecut plecând dezbrãcat de la una dintre cârciumile din localitate, unde consumase o cantitate mare de alcool. În prezent, C.A. este cercetat pentru violare de domiciliu,
furt calificat ºi alte violenþe.

Autori furt de autoturism în arestul IPJ Dolj
În noaptea de 10/11.04.2010, la ora 02.00,
poliþiºtii craioveni au fost sesizaþi prin SUNAU 112 de cãtre S.DANIELA, din Craiova, cu privire la faptul cã pe strada Amaradia din localitate a avut loc un accident de
circulaþie, autorii pãrãsind locul faptei.
Poliþiºtii s-au deplasat de urgenþã la locaþia indicatã, unde au gãsit pe lângã autoturismul care fusese implicat în eveniment
respectiv ºi altele douã staþionate care prezentau avarii, demarând cercetãrile în vederea stabilirii situaþiei de fapt.
În dimineaþa zilei de 11.04.2010, o patrulã
de siguranþã publicã a Secþiei 4 Craiova, aflatã în serviciul de patrulare, a observat un tânãr care încerca sã retragã numerar de la un
bancomat. Întrucât, acesta pãrea agitat, a fost
legitimat, T.IONEL, 22 de ani, din Mischii,
astfel, stabilindu-se cã numele sãu nu corespundea cu cel inscripþionat pe card.
Tânãrul a fost la sediul secþiei, iar în urma
cercetãrilor efectuate s-a stabilit faptul

acesta împreunã cu M. IONUÞ, 25 de ani,
din Craiova, în noaptea 10/11.04.2010, au
pãtruns în locuinþa lui R. ªTEFAN, din Mischii ºi au sustras din portmoneul pãrþii vãtãmate carduri bancare, precum ºi cheile autoturismului sãu pe care l-au condus pânã în
municipiul Craiova unde, fiind implicaþi în
evenimentul rutier care fusese sesizat, l-au
abandonat.
În cauzã au fost întocmite acte premergãtoare începerii urmãririi penale sub aspectul sãvârºirii infracþiunilor de furt calificat,
conducere fãrã permis ºi tentativã la efectuarea de operaþiuni financiare în mod fraudulos, totodatã, fiind dispusã începerea urmãririi penale care a fost confirmatã de procuror din cadrul Parchetului de pe lângã
Judecãtoria Craiova.
Cei doi au fost reþinuþi pe bazã de ordonanþã de reþinere, urmând ca astãzi sã fie
prezentaþi instanþei de judecatã cu propunere de arestare preventivã.
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Curãþenia de primãvarã
Primãria Mischii-ului a demarat acþiunea de strângere a gunoiului menajer în
sistem centralizat. Prima etapã constã în încheierea de contracte individuale,
care deja s-a efectuat pentru întreaga comunã, cu excepþia uliþelor laterale.
„Deºi s-au semnat destule contracte pentru a demara acþiunea, sperãm ca toþi
locuitorii sã înþeleagã cã ridicarea gunoiului în sistem centralizat este foarte
importantã pentru cã fiecare gospodãrie produce deºeuri menajere”, a explicat
edilul ºef. Preþul contractului este destul de acceptabil, ºi anume de 3 lei/sãptãmânã, anume 12 lei/lunã. În cadrul contractului se pot asocia ºi doi vecini, care
pot plãti împreunã cei 12 lei/lunã, pentru a suporta mai uºor costurile. În acest
caz, gunoiul va fi ridicat o sãptãmânã de la unul dintre plãtitori ºi alta de la
celãlalt. Ridicarea gunoiului menajer se face în fiecare vineri a sãptãmânii.

Te aºteptãm,
cu drag,
frumoasã
primãvarã

Faþã de anii trecuþi, iarna
aceasta, 2009-2010, a fost cu
mult mai grea privind temperaturile scãzute, mult sub cele normale ºi cantitãþile de zãpadã mai
mari, la care s-a adãugat ºi viscolul. S-a trecut cu bine acest
examen datoritã unei bune organizãri de deszãpezire, atât a
ºoselei principale, pe toatã lungimea ei, cât ºi a uliþelor din satele respective. Nu au existat
zone blocate. Fie cã a fost zi sau

noapte, primarul, Gheorghe
Popa, a fost prezent ºi a coordonat activitatea buldoexcavatorului ºi a oamenilor primãriei,
acolo unde a fost nevoie.
Deºi s-a fãcut apel în aproape toate numerele ziarului privind curãþirea zãpezii de pe trotuare ºi în special a ºanþurilor
pentru scurgerea apei acumulate cãtre pârâul Teslui, nu toþi
cetãþenii au rãspuns pozitiv
acestei solicitãri. Ziua de 13 februarie a fost cu ghinion pentru
locuitorii satelor Motoci ºi Urecheºti, fiind inundate câteva gospodãrii ºi ºcoala. A fost nevoie
de 13 ore de muncã pentru a rezolva problemele de acolo. Împreunã cu persoanele care beneficiazã de Legea 416/2001 sa lucrat continuu la spargerea
ºi îndepãrtarea gheþei de pe
scurgeri, care puneau în pericol
multe gospodãrii ºi traversãri de
poduri.
La buna organizare ºi participare la muncã ºi-au
adus contribuþia consilierii locali Mihuþ Constantin, Nãstãsie Constantin
ºi Stamate Adrian.
Acum am aºteptat ºi
a venit cu întârziere cel
mai frumos anotimp, primãvara, care ne solicitã
ceva efort având obligaþia cetãþeneascã, prin
lege, sã plantãm pomi, fie
fructiferi, fie ornamentali
ºi sã ne ocupãm de în-

treþinerea lor. Numai aºa putem
da un aspect frumos localitãþii
noastre. Astfel de oameni care
s-au remarcat sunt domnul Popescu ªtefan, Sandu Gheorghe,
Badea Constantin ºi Ioana Marin. Cel mai urât aratã însã faþada acelor gospodãrii unde nu
existã curãþenie, nu sunt flori
plantate ºi nici pomi. Sperãm, ca
în urma apelului nostru repetat,
toate gospodãriile sã aibã faþada plãcut amenajatã în aceastã
primãvarã.
Îi rugãm pe cetãþeni sã nu
mai arunce în pârâul Teslui
resturile rezultate în urma curãþeniei întrucât acest lucru poate
conduce la inundaþii prin astuparea albiei râului. Menþionãm
cã, acolo unde se vor descoperii astfel de cazuri vor fi aplicate amenzi usturãtoare. În final,
le urãm la mulþi ani tuturor celor care poartã numele de Constantin ºi Elena, dar ºi numele
Sfântului Gheorghe.
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Informaþii
privind
debranºarea
de la apa
curentã
Toþi cetãþenii comunei Mischii care sunt
abonaþi la reþeaua de alimentare cu apã trebuie sã fie conºtienþi de faptul cã, dacã nu
plãtesc factura la timp, vor fi debranºaþi.
Ulterior, pentru a putea fi reconectaþi la reþea, va trebui sã plãteascã datoria, plus o
taxã de debranºare, în valoare de 200 lei,
la care se adaugã taxa de rebranºare, de
încã 200 de lei.
Pentru o mai bunã cunoaºtere a acestei
probleme, redãm mai jos toate situaþiile în
care se poate ajunge la debranºarea de la
reþeaua de apã:
Se întrerupe furnizarea apei numai dupã
5 zile lucrãtoare de la primirea de cãtre
utilizator a unei notificãri constând în comunicarea scrisã fãcutã de operator ºi
transmisã prin curier sau prin scrisoare recomandatã, adresatã utilizatorului în rumãtoarele situaþii:
1. Utilizatorul nu achitã factura în
termen de 30 de zile calendaristice de
la data scadentã.
2. Utilizatorul nu remediazã defecþiunile interioare ºi prin aceasta prejudiciazã alimentarea cu apã a altor utilizatori.
3. Neachitarea obligaþiilor de platã pentru recuperearea daunelor stabilite printr-o hotãrâre judecãtoreas-

cã definitvã, provocate de distrugerea
sau de deteriorarea unor construcþii
sau instalaþii aferente infrastructurii
edilitar urbane a localitãþilor, aflate în
administrarea lor.
4. Împiedicarea delegatului împuternicit al operatorului de a controla
instalaþiile de utilizare, de a monta, verifica, înlocui sau citi aparatele de verificare, înregistrare, sau de a remedia defecþiunile la instalaþiile adminis-

trate de operator, când acestea se aflã
pe proprietatea utilizatorului.
5. Branºarea, fãrã acordul operatorului la reþele publice sau la instalaþia altui utilizator, ori schimbarea fãrã
acordul operatorului în cadrul unor lucrãri de reparaþii capitale, reconstruiri,
modificãri, modernizãri sau extinderi
a caracteristicilor tehnice si/sau a parametrilor instalaþiilor de utilizare.
6. La cerere.

INFORMARE
Începând cu data de 06.04.2010, prin Hotãrârea de Guvern
Nr. 118/2010 s-a aprobat metodologia de achiziþionare prin cumãpãrare, schimb sau donaþie de cãtre stat prin RNP ROMSILVA a terenurilor ce pot fi incluse în fondul forestier proprietatea
publicã a statului, ºi anume:
1. enclave – terenuri cu destinaþie agricolã sau forestierã,
aparþinând altui proprietar, înconjurate de fond forestier, proprietate publicã a statului
2. terenuri cu destinaþie agricolã care nu sunt limitrofe fondului forestier public, cu suprafaþa mai mare de 20 de ha.
3. terenuri cu destinaþie agricolã sau forestierã limitrofe fondului forestier proprietate publicã a statului, indiferent de suprafaþã.
Persoanele interesate pot depune cererile de vânzare a acestor terenuri cu copii ale titlurilor de proprietate pentru terenurile
resective la sediul Ocolului Silvic Amaradia, în comuna Melineºti, judeþul Dolj.
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Ologu Maria
Pleºa Marin
Popescu Aurelia
Tita Ioana
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Craiova
Craiova
Craiova
Craiova

266
200
51
400
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Sfântul Mare
Mucenic Gheorghe –
purtãtorul de biruinþã
Autor: Preot Micu Ion,
parohia Mischii
fântul Mare Mucenic Gheorghe
este cinstit de cãtre biserica orto
doxã în fiecare an în ziua de 23
aprilie, ziua în care a primit Cununa muceniciei. S-a nãscut în þinuturile Capodociei –
Asia Micã, din pãrinþi cu stare, dar cu credinþã în Dumnezeu. Toatã tinereþea ºi-a

S

folosit-o practicând virtuþile creºtine, milostenii ºi fapte bune, post ºi rugãciune. Slava
ºi vitejia lui erau cunoscute de contemporani, acesta ajungând în ceata triburilor conducãtorii cetãþii, iar pe linie militarã, pânã
la gradul de „comis” – ofiþer superior.
Pe lângã vrednicia ostãºeascã el era
„prieten al lui Hrists”, ajutând semenii nevoiaºi, vãduvele, bãtrânii ºi copiii orfani. La

începutul veaculului al IV-lea, împãratul
roman Diocleþian (284-305 d.Hr.) porneºte o prigoanã cumplitã împotriva creºtinilor. Mãrturisitorii lui Hristos, cu miile erau
întemniþaþi ºi morâþi, peste tot era sânge ºi
lacrimi.
Împãratul îndemna sã fie cinstiþi idlii ºi
zeii pãgâni. Sfântul Gherghe, cel credincios,
în care chipul lui Dumnezeu crescuse, nu
putea rãbda batjocorirea fraþilor sãi. Aceºtia erau prigoniþi pentru credinþa lor.
Cu bãrbãþie, curaj ºi tãrie în credinþã,
îndrãzneºte sã se adreseze împãratului ºi
celor care îl înconjurau zicând: „Pânã când,
o, împãrate ºi voi curtenilor, veþi face rãzboi împotriva lui Dumnezeu ºi împotriva
creºtinilor, vãrsând atâta sânge nevinovat?
Voi ucideþi pe aceºti oameni paºnici care
iubesc munca ºi ordinea, care se roagã
pentru toþi, pentru voi care îi chinuiþi!”.
Cuvântarea lui a fost pãtrunzãtoare.
Mulþi dintre cei de faþã, chiar ºi împãrãteasa Alexandra, au fost impresionaþi, hotãrând sã treacã la creºtinism, botezânduse. Împãratul, turbat de mânie, a poruncit
ca Sfântul Georghe, împãrãteasa ºi mulþi
creºtini sã fie închiºi într-o temniþã întunecoasã. Apoi, au fost supuºi la chinuri groaznice. În ziua de 23 aprilie a anului 303 d.Hr.,
Sfântul Gheorghe, împãrãteasa Alexandra
ºi toþi ceilalþi creºtini au fost decapitaþi primind Cununa muceniciei. Pentru jertfa lor,
biserica i-a trecut în rândul sfinþilor.
Trupul Sfântului Gheorghe, neputrezit
(moaºtele sale) a fost adus mai târziu, în
secolul al V-lea ºi aºezat într-o raclã frumoasã în cetatea Romei, unde s-a construit
o mãreaþã bisericã, cu hramul numelui sfântului. Tot aici se gãsesc suliþa ºi steagul de
luptã al acestuia. Sfântul Gheorghe a fãcut
multe minuni ºi fapte deosebite atât în timpul vieþii cât ºi dupã moarte prin moaºtele
sale. Cea mai cunoscutã este uciderea unui
balaur, considerat zeu ºi cãruia i se aduceau jertfe din tinere fecioare.
Cãlare pe un cal alb, cum îl vedem în
icoane, el ucide cu suliþa balaurul, salvând
multe copile nevinovate. Numele Gheorghe
înseamnã „lucrãtor de pãmânt”, „agricultor” ºi vine din limba greacã. Pretutindeni
sunt numeroase biserici ºi mãnãstiri cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, iar
numeroºi credincioºi îi poartã cu cinste numele. Tuturor le spunem „La mulþi ani!” ºi
un bucuros „Hristos a Înviat!”.
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Neînfrânþi
de 21 de etape
Echipa de fotbal a comunei Mischii a
avut un parcurs excepþional în campionat,
fãrã precedent în istoria formaþiei. Mai precis, „Progresul” nu a avut nicio înfrângere
în 21 de meciuri jucate acasã sau în deplasare. „Suntem pe locul I, la diferenþã de 14
puncte de urmãtoarea echip, Energia Radomir, în categoria Elitã”, a declarat pri-

marul localitãþii. Încã de la începutul campionatului, „Progresul Mischii” s-a instalat
în fruntea clasamentului, pe locul I, loc pe
care ºi-l menþine dupã scurgerea a 21 de
etape, cu un palmares de invidiat: 18 victorii ºi 3 egaluri. Dupã cum se vede, echipa
nu a cunoscut înfrângerea, fapt datorat în
principal seriozitãþii componenþilor echipei,
dar ºi antrenamentulor intense ºi al sprijinului celor doi responsabili cu echipa, Constantin Micu ºi Neamþu Tudorel. „Majoritatea componenþilor echipei sunt chiar din
Mischii, lucru foarte benefic”, a explicat
edilul ºef.
Mai mult, echipa a înþeles faptul cã întreaga comunitate trece printr-o perioadã
destul de grea, iar cuvântul de ordine este
acela de a participa la toate meciurile pro-

Echipa mulþumeºte Primãriei,
în special edilului ºef, pentru
sprijinul acordat în dezvoltarea
formaþiunii ºi îi ureazã acestuia
un cãlduros
„La mulþi
ani” cu
ocazia zilei
de nume.
Victorii importante:
4-0 cu echipa din Drãgoteºti
3-1 cu echipa din Cârcea
4-0 cu echipa din Pieleºti

gramate. „Trebuie sã facem fotbal adevãrat ºi sã câºtigãm toate confruntãrile. Important este sã menþinem spiritul sportiv
viu”, spune primarul.
În ceea ce priveºte parcursul echipei în
primele 21 de etape ale campionatului, antrenorul echipei, Constantin Micu, a declarat urmãtoarele: „La începutul campionatului, trebuie sã mãrturisesc faptul cã nu
am fost atât de optimist în privinþa evoluþiei, pentru cã echipa trecuse prin niºte
schimbãri importante. Mai mulþi jucãtori
plecaserã din formaþie. Cu toate acestea,
am reuºit, prin antrenament, sã avem un
parcurs excepþional. Pe teren am dovedit
cã putem face un meci bun. Aven 72 de
goluri marcate. Trebuie sã îl menþionez pe
golgheterul nostru, ªtefan Veliºcu, de 22 de
ani. O poveste interesantã este cã, înainte
sã fie atacant, a fost portar”.
Atmosfera în cadrul echipei este una
foarte bunã, fotbaliºtii fiind plini de speranþã în ceea ce priveºte câºtigarea campionatului.
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Cetãþeni
Cetãþeni de
de onoare
onoare
ai
ai comunei
comunei Mischii
Mischii

În cadrul manifestãrilor prilejuite de Ziua Comunei Mischii,
primarul cât ºi consilierii locali au
considerat cã este de bun augur
sã acorde diplome de cetãþean
de onoare al localitãþii câtorva
personalitãþi care au marcat dezvoltarea Mischiiului într-un fel
sau într-altul. Astfel, au urcat pe
scenã Radu Berceanu, Ministru
al Transporturilor, Constantin
Dascãlu, deputat de Dolj, Ion
Cãlin, deputat de Dolj, Nicolae
Giugea, preºedinte al Agenþiei
Domeniilor Statului, Ilie ªerban,
ºef DGIPI, care din pãcate nu
a putut veni, fiind reprezentat la
manifestaþie de fiul sãu.
Primarul localitãþii i-a invitat
pe scena Cãminului Cultural în
timp ce erau prezenatate publicului câteva date despre cariera
fiecãrui invitat, ferindu-le la sfârºit câte o diplomã ºi titlul de cetãþean de onoare al comunei.
Radu Berceanu: „S-au citit câteva date despre cariera
mea. Eu am încercat sã fiu cât
mai constant în tot ceea ce fac.
Mi-au spus cetãþenii de afarã
defaptul cã drumurile nu sunt
bune pe aici. Din pãcate eu nu
pot sã intervin decât pentru drumurile naþionale, dar sunt proiecte care vizeazã drumurile judeþene ºi care pot fi foarte uºor
aplicate. Mãvoi interesa mai mult
de acest subiect ºi voi avea în
vedere înlesnirea condiþiilor. Mischiiul este o comunã care, fiind
aprape de Craiova, are multe
beneficii. Se va dezvolta odatã
cu acest oraº ºi noi sunt aici pen-

tru a contribui la aceastã dezvoltare. Oricum, Mischiiul a
fãcut un salt foarte mare în
ultimul timp ºi se vede cã aici
se dã silinþa pentru a construi lucruri bune. Vreau sã
vã mulþumesc pentru acest
titlu cu care mã simt onorat
ºi vreau sã se ºtie cã Mischiiul va avea întotdeauna
sprijinul meu”
Constantin Dascãlu:
„Eu trec în fiecare sãptãmânã pe aici, prin aceastã localitate pentru cã am o casã
în apropiere ºi sunt încântat
de cum aratã. Mã leagã
multe de Mischii ºi vreau sã
vã mulþumesc pentru titlul pe
care mi l-aþi acordat. Cu ajutorul
nostru s-au realizat obiective importante atât în aceastã localitate cât ºi în întreg judeþul Dolj. Mã
bucur sã mã aflu aici, alãturi de
aceºti oameni politici, alãturi de
cea mai importantã personalitate politicã a judeþului, dmnul Berceanu ºi sã vã prmit cã vom face
tot ceea ce ne va sta în putere
pentru a ajuta la dezvoltarea
acestei comune. Cetãþenii de aici
trebuie sã ºtie cã au sprijinul nostru. Þin sã îi mulþumesc în mod
deosebit domnului primar pentru
titlul cu care m-a onorat ºi sã îi
prmit cã nu vi uita acest lucru ºi
îmi voi face datoria de cetãþean
de onoare al comunei pentru a
veni în sprijinul ei ºi al dumneavoastrã”
Ion Cãlin: „Sunt nãscut în
Cãlineºti ºi sunt mândru de faptul cã mã aflu acum, aici. Vreau

sã-l felicit pe domnul primar ºi
întreg Consiliu Local de aici pentru cã au avut minunata idee de
a înfiinþa acest festival al Fiilor
Satului. Astfel, toþi ne putem vedea acasã ºi putem relua tradiþia veche, aºa cum suntem obiºnuiþi. Vreau sã vã spun cã cel
care uitã rãdãcinile, nu are nici
un viitor. Eu nu sunt genul de
om care uitã de unde se trage ºi
le mulþumesc pentru acest lucru
autritãþilr locale de aici cã eu þinut cont de acest lucru ºi cã îl
apreciazã. Am fãcut ºi fac în
continuare tot ceea ce am putut
pentru Mischii, dar ºtiþi bine cã
faptele trebuie sã vorbeascã.
Acest nume de cetãþean de onare mã bligã acum sã fac mai
multe, dar nu este o obligaþie,
pentru mine este plãcere sã fac
ceva pentru comuna în care mam nãscut”

Nicolae Giugea: „Nu ºtiu
dacã am fãcut suficient pentru
aceastã localitate pentru cã ricât aº face de mult, tot mai rãmân suficient de multe lucruri de
fãcut pentru o lcalitate. Cetãþenii din Mischii meritã mai mult
decât atât. De aici au plecat oameni mari, ameni care ºtiu ce au
de fãcut pentru pentru ei ºi pentru cei din jur, oameni care au
schimbat mersul lucrurilor. Titlul
pe care l-am primit astãzi mã
onoreazã, dar mã ºi obligã la foarte multe lucruri. Aºa cum bine
ºtiþi, eu am fost primar al Gherceºtiului, dar am pierdut la mustaþã primãria Mischiiului pentru
cã, exact atunci când eu candidam, cele douã localitãþi s-au
separat, fiind reîmpãrþite teritrial.
Mã simt ca acasã aici, la Mischii
ºi vã mulþumesc pentru acest lucru”.
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