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Editorial

Gând la gând cu bucurie

Ansamblul „Doina Mischiului“, la serbarea de sfârşit de an
În numărul trecut al ziarului nostru, vă îndemnam să
mergeţi la vot cu inima deschisă şi cu mintea limpede. Acum,
după ce am trecut împreună
peste alegerile europarlamentare şi peste cele prezidenţiale,
vreau să vă mulţumesc că
mi-aţi ascultat rugămintea şi
îndemnul. Sunt mândru că
sunt primarul unei comune cu
oameni gospodari şi cu mintea ascuţită! Aţi ales pentru
un viitor mai bun, pentru o
schimbare. Prezenţa la urne în
comuna noastră a fost destul de
mare, ceea ce mă face să cred că

aţi înţeles importanţa votului
vostru. Vreau să vă informez că
atunci când s-a tras linie şi au
fost numărate voturile exprimate, reprezentantul de dreapta, actualul preşedinte Klaus
Iohannis, a învins în comuna
noastră cu patru voturi. Acele
patru voturi au făcut diferenţa.
Aţi fost alături şi de fraţii
noştri români de peste hotare,
care au îndurat frigul şi oboseala, stând la coadă ore-n şir
pentru a vota. La fel ca şi voi, am
urmărit şi eu cu sufletul la gură
ştirile de la televizor în care am
văzut acea dorinţă arzătoare din

diaspora de a schimba ceva în
România. Printre acei români
plecaţi departe se află şi rude,
prieteni sau cunoştinţe de-ale
noastre, din Mischii. În semn
de respect pentru ei, voi aţi lăsat
comoditatea, treburile şi grijile
deoparte şi aţi mers la vot. Atât
pentru românii din străinătate,
cât şi pentru noi, cei care locuim
şi trăim aici, România este „acasă“. Şi noi toţi trebuie să avem
grijă de casa noastră.
În viitorul apropiat, veţi
vedea că faptul că un reprezentant de dreapta a învins în
cursa electorală reprezintă un

lucru bun pentru comunitatea
noastră. Doctrina de dreapta de
care aparţin şi eu mizează pe
punerea în valoare a cetăţeanului şi a realizărilor acestuia.
Dreapta politică presupune
existenţa unei economii de piaţă necontrolată de stat şi bazată
pe progres şi libera concurenţă.
Totodată, doctrina pe care o
reprezint şi eu îşi propune să
menţină o naţiune unită, recunoscând însă meritele şi munca
fiecăruia.
Şi nu în ultimul rând, pentru că ne aflăm la sfârşit de an,
un an plin de evenimente în

toate domeniile vieţii noastre,
aş vrea să vă urez ca 2015 să ne
găsească sănătoşi şi cu putere
de muncă! Acum, că Sfintele
Sărbători bat la uşă, vă doresc
tuturor să vă bucuraţi de clipele petrecute alături de familie,
rude şi prieteni! De cum va
începe noul an, mă voi apuca
de lucru, căci mai sunt multe de
făcut în comuna noastră şi ştiţi
bine că în timpul mandatului
meu, nu-i vreme de pierdut!
Al dumneavoastră
prieten şi primar,
Gheorghe Popa
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Înstrăinarea terenurilor
extravilane în comuna Mischii
Problema înstrăinării terenurilor este destul de des
întâlnită în toate comunele
ţării. De multe ori, oamenii se
trezesc că au un teren pe care
vor să-l vândă, dar nu ştiu
care este procedura corectă
pentru finalizarea acestei
operaţiuni. Tocmai de aceea,
Primăria comunei Mischii
vine în sprijinul oamenilor
care se confruntă cu o astfel
de problemă şi explică exact
care sunt paşii pe care aceştia
trebuie să îi urmeze.
Reporter: Care este legea
ce reglementează vânzarea
terenurilor agricole situate
în extravilan?
Secretar Ana Cumpănaşu: În luna martie a acestui an, a apărut Legea nr.
17/2014 privind unele măsuri
de reglementare a vânzării
terenurilor agricole situate
în extravilan şi de modificare
a Legii nr. 268/2001 privind
privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate
publică şi privată a statului
cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor
Statului. Această nouă lege
intrată în vigoare nu este
cunoscută încă de toţi proprietarii de teren. La început, terenurile se înstrăinau
printr-o simplă înţelegere la
notar. Tocmai de aceea, dacă
oamenii nu au posibilitatea
de a se informa cu privire la
ce spune noua lege, îi rog să
citească materialul publicat
în numărul acesta al ziarului
de Mischii. Pentru eventualele nelămuriri, noi, cei de la
primărie le stăm la dispoziţie.
Legea nr. 17/2014 nu s-a pus
în aplicare până la sfârşitul
lunii mai, când au intrat în
vigoare normele 719 şi 640
de aplicare a acestei legi emise
de Ministerului Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale.
Reporter: Cât durează un
astfel de proces de vânzare a
terenurilor?
Secretar Ana Cumpănaşu: În primul rând, ţin să
precizez că documentaţia este
foarte greoaie. În România,
mereu am întâlnit această
problemă a birocraţiei. Procesul de înstrăinare nu se poate
realiza cât ai bate din palme.
Cetăţenii noştri trebuie să

înţeleagă că, uneori, durează
o perioadă de vreo două-trei
luni. Variază în funcţie de caz.
Reporter: Care este legătura dintre cadastru şi
procesul de înstrăinare al
terenurilor?
Secretar Ana Cumpănaşu: Pentru realizarea
procesului de înstrăinare
este nevoie neapărat şi de
cadastru. Deşi noi suntem
comună-pilot pentru acel
proiect CESAR, lucrurile nu
s-au finalizat până în prezent.
Sperăm însă că în scurt timp
toată lumea va avea cadastrele finalizate. Aşa cum spune
articolul 4, punctul 3 al legii:
„Solicitarea şi utilizarea certificatului de carte funciară
în contractele translative de
proprietate privind bunurile
imobile şi alte drepturi reale
fac pe deplin dovada buneicredinţe atât a părţilor din
contract, cât şi pentru profesionistul instrumentator, cu
privire la calitatea de proprietar a vânzătorului asupra
imobilului supus vânzării
conform descrierii din cartea
funciară“. Oamenii înţeleg cu
greu necesitatea acestui cadastru, dar trebuie să o facă.
Reporter: Dar ce trebuie
să facă oamenii mai exact?
Secretar Ana Cumpănaşu: Oamenii trebuie să se prezinte la primărie cu anumite
documente care se înaintează
în timp de cinci zile Direcţiei
Generale pentru Agricultură
Dolj. Mai exact, ei trebuie
să vină cu o copie a cărţii de
identitate, a certificatului de
naştere, a paşaportului şi
chiar cu procură de la notar şi
cu actele de proprietate legalizate la notar. În actele de proprietate pot să fie contracte de
vânzare-cumpărare, titluri
de proprietate, certificate de
moştenitor etc. Legea spune
că este nevoie de aceste acte de
proprietate legalizate la notar,
de extrasul de carte funciară
pentru informare, valabil la
data depunerii înregistrării
ofertei şi, nu în ultimul rând,
de certificatul de atestare fiscală în care să se vadă că persoana respectivă şi-a achitat
obligaţiile către stat. Pe lângă
acestea, noi mai completăm şi
o listă cu preemptori ( adică
proprietari, arendaşi sau proprietarii vecini), în funcţie de
actele de proprietate pe care

Secretara Primăriei Mischii
le prezintă pentru terenurile
înscrise în cartea funciară
şi o adeverinţă prin care comunicăm direcţiei că acest
teren nu intră în domeniul
monumentelor arheologice
sau nu este îngrădit de ceva.
Oamenii, de asemenea,
mai greu înţeleg că urmează
o perioadă de aşteptare de 30
de zile de la data înregistrării
cererii de înstrăinare. Dacă
cineva vine la primărie în
această perioadă de aşteptare
şi îşi exprimă dreptul de cumpărare, vânzătorii trebuie
să completeze o comunicare
de acceptare a ofertei, care
la fel se înaintează Direcţiei
Agricole pentru emiterea
unui aviz. În situaţia în care
nu sunt cumpărători sau preemptori care să cumpere terenul respectiv, de la primărie
li se eliberează o copie după
oferta de vânzare a terenului
şi o adeverinţă care arată că
a fost îndeplinită procedura
în perioada de 30 de zile. La
notar, ei trec în ofertă preţul
de vânzare, care este foarte
important pentru că altfel nu
pot să înstrăineze terenurile.
Acesta este alt lucru care trebuie bine înţeles: terenurile
nu pot fi înstrăinate la un preţ
mai mic decât cel din ofertă.
De aceea, notarul ne cere şi
copia ofertei de vânzare a
terenului. Un preţ mai mare

pot să ceară, dar în nici un
caz nu se poate să ceară mai
puţin decât preţul care a fost
stabilit în ofertă. De la această
reglementare, fac excepţie
terenurile situate în intravilan şi persoanele care sunt
rude până la gradul al treilea
inclusiv. Este o excepţie aplicată de la lege şi ca atare aşa
se procedează.
Reporter: Câte astfel de
înstrăinări aţi avut până în
prezent?
Secretar Ana Cumpănaşu: Am avut până în prezent
aproximativ 15 înstrăinări,
probabil din cauza procedurii
destul de dificile.
Reporter: Aţi mai avea
ceva de adăugat?
Secretar Ana Cumpănaşu: Da, ţin neapărat să precizez că, atenţie: promisiunea
nu este luată în considerare.
Cei care fac înţelegeri bilaterale între vânzător şi cumpărător trebuie să ştie că aceasta
nu este luată în considerare
de către lege. Mulţi oameni
spun că le trebuie banii şi
prin urmare recurg la această
metodă. Noi însă nu putem
să ţinem cont de această promisiune. Înainte, într-adevăr,
erau luate şi acele promisiuni
în calcul sau erau contracte
de vânzare-cumpărare cu
anumite clauze. Era obligaţia
cumpărătorului de a-şi face

cadastru, dar acum nu mai
există aşa ceva. Dacă rămâneam pe vechea procedură,
era poate mai uşor pentru cei
care vor să vândă terenurile.
Totodată, la nivelul comunei Mischii sunt foarte
multe persoane care nu au
buletine de Mischii, chiar
dacă au imobile şi terenuri
aici. Prin intermediul ziarului, aş vrea ca toţi oamenii
să înţeleagă că este necesar
să îşi facă buletin pentru că
vom primi bani în funcţie de
numărul de locuitori. Chiar
am avut o acţiune, cu prilejul campaniei prezidenţiale,
prin care am încercat să-i
determinăm pe oameni să-şi
facă buletin de Mischii. Acţiunea a fost realizată împreună cu Brigada Mobilă, care a
venit aici cu echipamentele
adecvate şi cu personal de
specialitate. Practic, noi leam eliberat acele adeverinţe
de nomenclatură stradală şi
ei şi-au trecut domiciliul în
Mischii. Din păcate, foarte
puţini au fost cei care au
făcut acest lucru. Mai aşteptăm. De asemenea, pentru
că se apropie Sărbătorile de
iarnă şi Noul an, vreau să le
urez oamenilor ca în 2015 să
fie la fel de gospodari şi muncitori ca până acum. Sănătate
multă şi prosperitate să le
dea Domnul!
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Ajutoarele de încălzire cu
lemne 2014-2015
Pentru că iarna capricioasă bate şi la uşa locuitorilor din Mischii, trebuie
să vorbim în acest număr
al ziarului şi despre binevenitele ajutoare de încălzire. Locuitorii comunei
folosesc ca mijloc principal
de încălzire soba pe bază de
lemne, însă preţul acestor
lemne este destul de mare
şi nu toată lumea îşi permite
cumpărarea lor. Tocmai de
aceea, oamenii din Mischii
apelează la ajutoarele de
încălzire oferite de stat. Mai
precis, la primărie există un
număr de 102 dosare depuse
de către locuitorii care speră
că vor beneficia de un astfel
de ajutor. În comparaţie cu
anii trecuţi, vorbim despre
un număr de dosare cu aproximativ 50% mai mic. Motivul îl reprezintă legile de
încadrare pentru un astfel
de ajutor de încălzire.
Încă de la început, trebuie precizat faptul că persoanele care solicită ajutorul
de încălzire nu trebuie să
depăşească suma de 615 lei
pe membru de familie şi,

totodată, să nu depăşească
încadrarea în agricultură
de 1.000 de euro pe membru. Actele au fost depuse
începând cu 1 octombrie la
sediul primăriei. Data de 20
noiembrie a fost ultima zi de
încadrare.
Cuantumul lunar al ajutorului pentru încălzire este
stabilit prin raportare la indicatorul social de referinţă
ISR a cărui valoare este stabilită prin lege la 500 de lei.
Cel mai mare cuantum este
de 54 de lei/ lună, iar cel mai
mic este de 16 lei/lună. Banii
se acordă fie lunar, fie se va
primi suma totală. Atunci
când sosesc, banii pentru
încălzire se ridică de către
casieria primăriei şi fiecare
persoană este aşteptată la
primărie pentru a primi
ajutorul. Însă, de multe ori,
suma acordată de stat nu
acoperă nici măcar 1.000 de
kilograme de lemne.
Ajutoare pentru încălzirea cu gaze 2014-2015
La primăria din Mischii

Venit net mediu lunar pe membru de
familie

3
Cuantum
lunar

Până la 0.310 x ISR =155 lei

0.108 x ISR = 54 lei

Între 0.3102 x ISR =155,1 lei şi 0.420 x ISR = 210 lei

0.096 x ISR = 48 lei

Între 0.4202 x ISR = 210,1 lei şi 0.520 x ISR = 260 lei

0.088 x ISR = 44 lei

Între 0.5202 x ISR = 260,1 lei şi 0.620 x ISR = 310 lei

0.078 x ISR = 39 lei

Între 0.6202 x ISR =310,1 lei şi 0.710 x ISR = 355 lei

0.068 x ISR = 34 lei

Între 0.7102 x ISR = 355,1 lei şi 0.850 x ISR = 425 lei

0.060 x ISR = 30 lei

Între 0.8502 x ISR = 425,1 lei şi 0.960 x ISR = 480 lei

0.052 x ISR = 26 lei

Între 0.9602 x ISR = 480,1 lei şi 1.080 x ISR = 540 lei

0.040 x ISR = 20 lei

Între 1.0802 x ISR = 540,1 lei şi 1.230 x ISR = 615 lei

0.032 x ISR = 16 lei

Sursă tabel: http://www.asistentasociala.info/incalzire.html
a fost depus şi un număr de
opt dosare prin care locuitorii respectivi solicită ajutoare pentru încălzirea cu
gaze. Beneficiarii sunt mai
puţini pentru că nu există
încă posibilitatea de folosire
a acestui mijloc de încălzire
peste tot în comună, însă
primarul Gheorghe Popa
speră că va reuşi să aprovizioneze întreaga suprafaţă a

comunei cu conducte gaze.
Alocaţia de sprijin a
familiei
În comuna Mischii există 39 astfel de dosare. Pentru ca o persoană să beneficieze de un astfel de ajutor,
trebuie ca venitul familiei
să nu depăşească 530 de
lei/lună şi, totodată, familia

nu trebuie să aibă depozit
bancar mai mare de 30.000
de lei.
Există şi solicitări pentru venitul minim garantat
care se oferă pentru persoanele care nu au nici un venit
şi nici nu se află în posesia
unui teren intravilan mai
mare de 2.000 de metri. În
total, au fost depuse 26 de
astfel de dosare.

Viceprimarul
Bogdan Firu nu îşi face
griji pentru iarnă
Vremea nu a ţinut cu
locuitorii din Mischii.
Fiindcă a fost un an în
care precipitaţiile au căzut în cantităţi însemnate,
comuna s-a confruntat cu
problema inundaţiilor.
Spre deosebire de alte
comune aflate în aceeaşi situaţie, Mischiul a scăpat din
calea apelor fără prea mari
pagube. Primarul Gheorghe
Popa îi asigură pe locuitori
că în 2015 problema inundaţiilor va fi ţinută şi mai bine
sub control. Până în 2015,
mai este de trecut printr-o
iarnă care a început încă de
la sfârşitul lunii octombrie.
Însă, în privinţa acestei
ierni, atât primarul, cât şi

viceprimarul Bogdan Firu
nu se arată deloc îngrijoraţi.
„Noi suntem pregătiţi
pentru dezăpezire. Avem un
buldoexcavator în dotarea
primăriei care este pregătit
pentru iarnă. Rugăm, totodată, cetăţenii să ne ajute şi
să-şi dea zăpada la o parte
din faţa gospodăriilor, dacă
va fi cazul. Noi sperăm totuşi
la o iarnă blândă, dar fără
inundaţii. Oricum, şanţurile trebuie curăţate. Noi am
desfăcut canalele, aşa că motive de îngrijorare nu sunt.
Pe râul Teslui se lucrează
intens. Anul trecut nu au
fost afectate gospodăriile şi
ne dorim ca acelaşi lucru să
se întâmple în continuare“,

a spus viceprimarul Bogdan
Firu.
Şi pentru că primăria se
ocupă de gospodărirea comunei, viceprimarul a ţinut
să adauge că: „Până acum
am schimbat becurile care
au fost arse în comună. În
ceea ce priveşte decoraţiunile de iarnă, am pus instalaţie
doar în faţa primăriei pentru că atât am avut bugetul
şi atât ne-am permis. Din
păcate, nu avem posibilitatea să organizăm nimic de
Revelion în comună în acest
an, dar sperăm ca la finalul
lui 2015 să reuşim să facem
şi acest lucru. Copiii de la
şcoala din Mischii vor avea
însă parte de o surpriză“.

Viceprimarul comunei Mischi, Bogdan Firu
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Tradiţiile de iarnă în
Mischii
Sărbătorile de iarnă
bat la uşă. Nu numai că
urmează o perioadă de
relaxare, în care oamenii
beneficiază de câteva zile de
odihnă alături de cei dragi,
dar este şi vremea în care
trebuie să ne deschidem
sufletul. Să devenim mai
buni, mai iertători, mai
primitori. Crăciunul este
şi perioada în care ar trebui
să ne aducem aminte de
Dumnezeu. Poate şi datorită semnificaţiei zilei de
25 decembrie când se sărbătoreşte de către creştini
naşterea Domnului Iisus
Christos. Însă de multe
ori, obiceiurile româneşti
din preajma Sărbătorilor
de Iarnă au fost înlocuite cu altele preluate din
străinătate. Pentru multe
persoane, în special pentru
cele care locuiesc la oraş,
aceste sărbători au devenit
doar un prilej de a lua cu
asalt supermarketurile, ale
căror rafturi gem încărcate
de produse ademenitoare
şi o ocazie de a evada câteva
zile la munte, pentru a se
bucura de sporturile de iarnă, sau într-o altă destinaţie
exotică.
Despre cum sărbătoresc oamenii din Mischii
Crăciunul şi despre tradiţiile pe care aceştia le mai
respectă încă ne-au vorbit
cu drag cei doi preoţi din
Călineşti şi Mischii, preotul Manea şi respectiv Ion
Micu. Amândoi au spus
că vremurile nu mai sunt
ca odinioară. Mischiienii
trăiesc şi ei, ca toţi ceilalţi,
într-o eră în care omul s-a
îndepărtat de biserică şi
spiritualitate şi a devenit
mai preocupat de bunăstarea materială. În vremurile în care copiii visează ca
sub bradul de Crăciun să
găsească pe lângă dulciuri
şi jucării sofisticate, gadgeturi cât mai performante,
biserica rămâne uitată undeva într-un colţ de suflet,
spre nemulţumirea celor
doi preoţi cu care am stat
de vorbă. Dintre tradiţiile
păstrate cu sfinţenie în
trecut, doar câteva au mai

supravieţuit. Restul sunt
doar poveşti frumoase spuse cu nostalgie de bătrânii
satului.
De Crăciun se decorează casele, mesele şi
sufletele
Obiceiul împodobirii
bradului de Crăciun îşi
trage originile de la popoarele germanice. Tradiţia s-a
răspândit în restul Europei
şi apoi în toată lumea, după
Primul Război Mondial.
Între podoabele bradului,
bomboanele de pom, globurile şi ghirlandele au
devenit clasice. Cei mai
talentaţi dintre mischieni
îşi fac ei decoraţiunile de
Crăciun, aşa cum se pricep
mai bine. Cei mai bucuroşi
sunt, desigur, copiii, care în
luna decembrie, dacă sunt
cuminţi, au două prilejuri
de a fi răsfăţaţi: Sfântul Nicolae, sărbătorit în ziua de 6
decembrie, şi Moş Crăciun,
care se furişează şi lasă
cadouri sub brazii împodobiţi. Însă nu toţi copiii au
norocul de a proveni dintro familie înstărită, care să le
poată oferi daruri. Tocmai
de aceea, primăria comunei Mischii organizează de
Crăciun o mică serbare în
care micuţii cu o situaţie
materială nu tocmai bună
sunt răsplătiţi cu cadouri,
după ce cântă colinde şi
spun poezii.

Întrebaţi dacă străzile
comunei mai răsună încă
de glasul copiilor care pleacă la colindat, cei doi preoţi
ne-au spus că obiceiul a
rămas, dar, de la an la an,
numărul celor implicaţi
într-o astfel de activitate
scade considerabil. Dacă,
odinioară, copiii mergeau
din casă în casă şi primeau
nuci, mere, cozonac şi alte
merinde gustoase, acum
colindătorii aşteaptă drept
răsplată bani, după recitarea colindelor sau Pluguşorului. Ca în fiecare
an, biserica din Mischii va
organiza şi ea un spectacol
de colinde la care speră că
vor lua parte cât mai mulţi
copii care nu l-au uitat pe
Dumnezeu.
Datul la grindă este un
obicei pe care îl mai întâlnim astăzi şi în comuna
Mischii şi care se păstrează
din vremea geto-dacilor.
Evenimentul se sărbătorăşte în prima zi a anului,
1 ianuarie, pentru copii de
până la trei ani. Acest ritual a fost săvârşit la început
de către preot, dar numărul copiilor fiind mare, s-a
dat voie ca acest ritual să
fie făcut de către moaşa
copilului, naş sau chiar de
tată. Tradiţia spune că se
dă copilul de grindă ca să
crească înalt şi frumos, iar
după interpretările moderne, să aspire către lucruri
măreţe. În dreptul uşii,

copilul se ridică de trei ori
de la podea până la grindă
şi se spune „grinda jos, copilul sus, să creşti mare şi
frumos”. În timpul datului
de grindă, copilul trebuie
să aibă pus pe cap un colac
în care se pun trei fire de
busuioc şi bani. La pragul
uşii se pun seminţe de floarea soarelui, grâu şi boabe
de porumb, împreună cu
o bară de fier. Se spune că
fierul are rolul de a întări
şi proteja de rele copilul,
iar seminţele se pun ca
micuţul să fie roditor. Cu
acest prilej, se strânge toată
familia în jurul mesei, îşi
fac cadouri şi sărbătoresc
datul de grindă.
Şi pentru că gospodăriile mischienilor, care de
Crăciun sunt curate şi îngrijite, trebuie sfinţite, o
veche tradiţie este „mersul
cu icoana“. Este un fel de
colindat care se face de către
preoţii comunităţii locale
cu icoana Naşterii Domnului, binecuvântându-se
casele şi creştinii. Preotul
din Mischii spune că mereu
a fost primit cu bucurie de
către locuitorii comunei.
Mischienii nu uită nici
de sărbătorirea zilei de Bobotează. Boboteaza sau Epifania este sărbătorită la 6
ianuarie de către Biserica
ortodoxă şi catolică. Această sărbătoare este cea care
încheie ciclul celor 12 zile
ale Sărbătorilor de iarnă

care încep în Ajunul Crăciunului. Ortodocşii comemorează botezul lui Iisus în
râul Iordan, văzut ca o manifestare către lume a Fiului lui Dumnezeu (Arătarea
Domnului). Este şi o sărbătoare dedicată purificării
naturii, şi mai ales a apelor,
de forţele răului. Acum se
colindă, se prevesteşte cum
va fi vremea în noul an sau
cum va fi recolta. Se spune
chiar că în aceste zile animalele vorbesc, capătând
puteri neobişnuite.
După Bobotează, urmează sărbătorirea Sfântului Ion. Se ştie din tradiţia
populară că Sfântul Ioan
este protectorul pruncilor şi este sărbătorit pentru ca pruncii să se nască
sănătoşi, fără malformaţii.
Totodată, ziua de Sfântul
Ion este o zi de bucurie şi
se spune că cine nu se veseleşte atunci va fi trist pe
tot parcursul anului.
Preotul Ion Micu îi îndeamnă pe toţi locuitorii
comunei să nu uite tradiţiile pe care generaţiile
dinaintea lor le preţuiau
şi le aşteptau cu drag, an
de an. Totodată, preotul
Manea din Călineşti îi roagă pe creştini să treacă de
Crăciun şi pragul bisericii
pentru a se spovedi, ca noul
an să-i găsească cu sufletul
curat şi împăcat.
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Copilăria în Mischii
Copilăria reprezintă poate
cea mai frumoasă perioadă
a vieţii noastre, perioadă în
care nu cunoaştem semnificaţia termenilor: „griji“, „necazuri“ sau „probleme“. Ce
ne interesează cu adevărat în
acea vreme este să ne jucăm
cât este ziua ne lungă, cu
prietenii noştri, la fel de inocenţi şi visători ca noi. Însă
copilăria petrecută la ţară
şi, mai ales, într-o comună
precum Mischii are un farmec aparte. Tocmai de aceea,
în interviul care urmează
depănăm amintiri împreună
cu Mariana care şi-a petrecut
cei mai frumoşi ani în această
comună.
Reporter: Cum a fost
copilăria în Mischii?
Mariana: Copilăria la bunicii mei din Mischii a fost o
perioadă în care am simţit
că sunt cu adevarat liberă
şi fericită. A fost o perioadă
în care mi s-au însuşit cei
şapte ani de acasă pentru că
aşa se cuvine. Bunicii mei
au fost oameni cu bun-simţ
şi au ţinut ca şi eu să le calc
pe urme. M-au învăţat să mă
bucur de viaţa asta simplă şi
curată, din Mischii, să păstrez
tradiţiile şi obiceiurile locale
care se respectă mai mult
decât la oraş. Eu pot decât
să le mulţumesc părinţilor
şi bunicilor mei pentru asta.
Bunicii mei erau oameni
simpli, fără şcoală, dar cu înţelepciunea acelui ţăran care
a trecut prin viaţă şi a învăţat
din experienţă. În Mischii am
copilărit eu cu fratele meu
şi pot spune am avut bunici
care ne-au iubit foarte mult,
care ne-au crescut cu toată

dragostea şi care ne-au dăruit
nouă tot ce aveau ei mai bun.
Ne-au ajutat mereu şi ne-au
arătat care era graniţa dintre
bine şi rău.
R: Cum arăta o zi petrecută în copilărie, în comuna
Mischii?
M: Pe vremea copilăriei
mele, bunicul meu, deşi lucra
în Craiova, venea şi se ocupa
de munca de aici. Bunica îmi
povesteşte că mergea cu mine
pe umeri să sape porumbul.
Îmi plăcea să merg cu ei la
câmp. Obişnuiam să mă joc
la umbra unui pom, când
arşiţa era mai mare, iar ei
aveau treabă. Alţi copii de pe
uliţa noastră veneau şi ei pe
câmp pentru că părinţii nu
aveau cu cine să-i lase acasă.
Pe atunci nu erau dădace şi
bone iscusite. De obicei, ţin
minte că mergea să lucreze
pământul întreaga familie. În
momentul în care am crescut,
pe mine şi pe fratele meu
ne lăsau singuri acasă să ne
ocupăm, în măsura în care
puteam, de gospodărie: dădeam la păsări de mâncare,
le puneam apă. Era o zi plină
de bucurie, o zi la ţară, o zi la
bunici. Ţin minte că vara ne
trezeam de dimineaţă, atunci
când cânta cocoşul şi mâncam pâine făcută în cuptor şi
mere roşii din grădină.
Reporter: Cum sunt copiii din Mischii?
Mariana: În Mischii pot
spune că mi-am făcut prieteni
pe care îi mai am şi acum.
Copiii sunt buni, veseli, parcă altfel decât cei de la oraş.
Cred că eram vreo 10-11 copii
pe uliţă care ne strângeam

şi ne jucam acolo. De obicei,
fiindcă eram mai multe fete,
ne plăcea să ne prefacem că
suntem doctoriţe: făceam
seringă din paie de cocean,
aveam chibrit pe post de ac şi
scriam pe foi reţete chiar dacă
nici nu ştiam bine să scriem
pe atunci. Mă mai jucam de-a
învăţătoarea cu vecinele mele
mai mici, care locuiau în faţa
casei, şi întâmplarea face ca
în primul meu an de învăţământ, una dintre ele să-mi
fie chiar elevă. Exersam pe
poarta casei de tablă a bunicilor mei literele alfabetului
şi cifrele. Îmi plăcea să predau
şi să fiu înconjurată de copii,
încă de atunci. Jucam coarda,
elasticul, raţele şi vânătorul.
Când am mai crescut, am fost
chiar şi cu vitele la păscut.
Ne strângeam cred vreo douăzeci din satele învecinate.
Îmi aduc aminte cum coceam
porumb pe câmp la sfârşitul
lui august. Era tare gustos.
Reporter: Cum erau copiii

De aproape un veac în Mischii
Gheorghiţa Dincă locuieşte de aproape un veac în
comuna Mischii. Bătrâna a
împlinit anul acesta venerabila vârstă de 99 de ani, fiind
o femeie care de-a lungul
vremii s-a luptat cu necazurile pe care de multe ori le-a
biruit. Şi nu putem spune că
timpul a fost blând cu Gheorghiţa Dincă. Bătrâneţea
nemiloasă şi-a pus amprenta
şi asupra ei, slăbindu-i vederea şi auzul. Însă acest lucru
nu a învins-o pe femeie şi nici
tragedia pe care destinul i-a
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scos-o în cale, atunci când
şi-a înmormântat fiica în
vârstă de doar 29 de ani.
Deşi slăbită de greutatea
anilor care atârnă pe umerii
ei, bătrâna se luptă să rămână pe acest pământ. Întrebându-ne care este secretul
acestei vieţi îndelungate,
am aflat de la strănepoata
Gheorghiţei, care este şi
asistenul personal al femeii,
că bătrâna mânâncă doar
preparate sănătoase, gătite
în casă. Ba mai mult, refuză
să ia medicamente şi obiş-

nuieşte să spună că atunci
când îi este rău, bea repede
un păhărel cu ţuică preparată în gospodărie şi apoi îi
trece orice durere. Se pare
însă că secretul unui trai îndelungat persistă în familia
Gheorhiţei, femeia mai are
o soră care a împlinit deja
100 de ani. În cei 99 de ani
de viaţă, Gheorghiţa Dincă
nu s-a gândit nici o clipă să
se mute din comuna Mischii.
I-a plăcut mereu aici. Aici a
muncit, aici pentru ea a fost
acasă.

din Mlecăneşti pe vremea
când predai acolo?
Mariana: Erau copii cu
bun-simţ, cu foarte mult respect. Chiar se străduiau să
ia note bune. În prima zi
în care am predat, am avut
mari emoţii pentru că doar
ce terminasem facultatea, nu
lucrasem până atunci şi urma
să încep eu să formez şi să
modelez oameni. Am făcut o
excursie cu elevii mei de trei
zile pe Valea Prahovei, unde
a fost foarte frumos. Mi-o
amintesc cu drag.
Reporter: Pentru că urmează Sărbătorile de iarnă,
cum ai petrecut tu această
perioadă în Mischii?
Mariana: Noi, Sărbătorile le petreceam în familie.
Nu ştiu dacă s-a întâmplat
vreodată să nu fim la Mischii, de Crăciun. Ne plăcea
atmosfera de sărbătoare de la
bunici. Când eram mai mici,
îi trimiteam scrisoare lui Moş
Crăciun şi îi ceream o mulţi-

me de lucruri care mai de care
mai trăsnite. Ştiu că părinţii
mei ascundeau cadourile
prin casă, iar mie îmi plăcea
să le caut. Îmi aduc aminte
că odată l-am recunoscut pe
Moş Crăciun, după cizme.
Era, de fapt, un vecin. În
ceea ce priveşte preparatele
culinare, înainte de Crăciun
se mânca de post. După ce
trecea perioada postului, bunica mea punea ţuică şi vin la
fiert şi pregătea preparate din
carne de porc. Este o tradiţie
la mine în familie, ca înainte
să se taie porcul, tata să ne dea
cu sânge pe obraji şi pe frunte
ca să fim roşii ca sângele, nu
galbeni şi palizi. În dimineaţa
de Craciun, recunosc că abia
ne trezea bunica. Ne plăcea
să dormim lângă sobă. Era
cald şi bine. Bunica mea făcea nişte gogoşi foarte bune,
simple. Totodată, îmi plăceau
şi cartofii copţi şi floricelele
făcute de tataie din porumb.
Din porumb din ăla, cules de
noi, de pe câmp.
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Răsfăţ culinar în Mischii
După cele 40 de zile de
post care au drept rol curăţirea sufletului şi a trupului,
urmează un adevărat răsfăţ
culinar. Gospodinele se întrec
în prepararea bucatelor
tradiţionale. În ziua de Crăciun, mesele sunt pline de tot
felul de mâncăruri apetisante: de la sarmale şi friptură
de porc, până la cozonac şi
prăjituri delicioase.
Colindând pe străzile din
Mischii pentru a afla ce aşteptări au locuitorii comunei
de la anul nou, dar şi de la
primarul Gheorghe Popa,
am întâlnit-o pe tanti Ionica,
o femeie cumsecade, care
ne-a poftit în gospodăria
dumneaei şi ne-a spus cum
se pregăteşte de Crăciun. Nu
ne-a luat mult până să ne dăm
seama că tanti Ionica este
femeie harnică şi gospodină.
Întrebând-o cu ce bunătăţi îşi
va răsfăţa copiii şi nepoţii în
ziua de Crăciun, tanti Ionica a
dat fuga până în cămară şi a
adus un borcan mare cu murături. Trebuie să recunoaştem că nouă ne-a lăsat gura
apă. Am rugat-o să ne spună
cum a preparat bunătăţile, iar
tanti Ionica s-a arătat un pic
reticentă, la început. Ca orice
gospodină, de altfel, care îşi
păstrează secretele culinare
doar pentru ea. După ce am
convins-o să ne spună reţeta,

pe care am scris-o şi pentru
voi în josul paginii, am rugato să ne spună ce reprezintă
pentru dumneai Crăciunul în
Mischii. Ne-a spus că această
sărbătoare şi-o petrece în
fiecare an acasă, cu copiii şi
nepoţii care vin în vizită de la
oraş. Pentru tanti Ionica dacă
sărbătoarea Crăciunului nu
este petrecută în familie, nu
are nici un farmec. Nici nu
îşi aduce aminte să fi petrecut
în altă parte Crăciunul mai
frumos decât acasă, în comuna Mischii. Ochii dumneaei
au scânteiat când şi-a adus
aminte cum iarna trecută
s-a strâns întreaga familie în
jurul sobei calde şi au povestit
despre anul ce tocmai urma
să se încheie, dar şi despre
aşteptările pe care le aveau
atunci de la anul care urma
să vină. La fel îşi doreşte să
facă şi acum. Nu are nevoie
de nimic mai mult pentru a fi
împlinită şi fericită. În anul
2015, îl roagă pe Dumnezeu
să fie la fel de bun cu dumneaei ca şi până acum şi să
ofere sănătate multă tuturor
locuitorilor din Mischii, în
frunte cu cel dintâi gospodar,
Gheorghe Popa.
Reţeta de murături pe care
o face tanti Ionica
Ingrediente necesare:
morcovi, ardei gogoşar, gogonele, conopidă, castraveţi,

Gospodina din Mischii
crenguţe de vişin, hrean, boabe de piper, boabe de muştar,
sare, oţet.
Mod de preparare:
Zarzavaturile să fie proaspete şi sănătoase, aflate la gradul de coacere optim pentru
conserve. Legumele trebuie
sa fie bine curăţate. Să fie
spălate într-o cantitate mare

de apă. Adaugăm alternativ
legumele în borcane şi apa
până la filetul borcanelor.
Apa se scoate într-o cratită şi
se pune la fiert cu sare şi oţet.
Peste legume adăugăm tije de
hrean, piper şi boabe de muştar, iar deasupra se adaugă
funzele de vişin. Când compoziţia lichidă a dat în fiert

se ia de pe foc, se amestecă cu
miere şi conservant, apoi se
toarnă fierbinte peste legume
şi se capseză borcanele. Se învelesc cu şervete de bucătărie
şi se lasă să se răcească până
a doua zi.
Se păstrează la loc uscat
şi răcoros.

Mischiul are talent
Primarul Gheorghe Popa susţine talentul locuitorilor din Mischii şi tocmai de aceea a încurajat publicarea în numărul curent al ziarului următoarele
poezii, aparţinând unei foste învăţătoare de la şcoala Mlecăneşti, Laurenţia Stanciu.
Natura ne joacă feste
Cu senin fără de nori,
Vreme caldă chiar din zori,
Stau, privesc pe geam afară,
Oare este primăvară?
Este ianuarie, mijloc de iarnă,
Căldură ca în primăvară,
Natura ne joacă feste,
Oare-i iarnă, iarnă este?
Ghioceii-ncep să apară,
Pomii-s gata să înflorească,
Soarele ne încălzeşte
Este iarnă, iarnă este?
Primăvara când crezi că vine,
Zăpada-i mare pe coline
Ninge-ntruna viscolit
Tot pământul-i troienit.

Intră-n case, strică totul,
Mischianul priveşte trist
La munca ce s-a irosit.
Dezamăgit şi fără putere,
Priveşte-n sus şi milă cere,
Se roagă la Dumnezeu mult,
S-o poată lua de la-nceput.
Comuna mea Mischii
Pe malul râului Teslui,
Ce curge printre dealuri,
Se-ntinde comuna mea Mischii
Pe cele două maluri.
Călineşti, Motoci, Munteni,
Mischii şi Mlăcăneşti
Sunt satele comunei.
Sate frumoase ce se-ntind,
De-a lungul şoselei.

Cu apă, gaze şi cu case,
Condiţii cât mai bune şi-au
făcut,
La fel ca şi-n oraşe.
Acest meleag prietenesc
Cu oameni harnici, darnici şi
primitori,
Întregeşte frumuseţea satului
oltenesc,
Prin simplitatea şi puritatea lor.
Primarul comunei noastre-a vrut,
Să ne arate că se poate
Atunci când vrei şi când doreşti!
Prin muncă ai de toate!

Nemulţumire

Case cu specific oltenesc
Cu prispă şi cu vatră,
La noi încă se mai găsesc
Prin comuna toată.

De ce românul este sortit
S-o ducă greu la infinit?
De ce românul este sortit mereu
Să-şi găsească liniştea cu greu?

Peste tot multă zăpadă
Ploile încep să cadă,
Zăpada toată se topeşte
Tesluiul curge nebuneşte.

Oamenii harnici se gospodăresc,
Lucrând cu drag pământul,
Cresc animale, le-ngrijesc
Muncind cu tot avântul.

Rupe malurile, inundă câmpul,

Confort de mult ei şi-au clădit,

Mereu îmi pun această întrebare:
Cu ce-a greşit românul oare?
Românu-i harnic într-o ţară
mânoasă,
O ţară cu bogăţii multe şi tare
frumoasă.

De îngheţat după ninsoare
Pe muguri ce stau să-nfloare
Acum ştim că nu se poate,
S-avem fructe, s-avem roade.

De ce nu este şi el oare
Ca europenii şi alte popoare,
Să aibă salarii mari şi dări mai
mici
Ca să nu plece din ţară de aici?
De ce?
Vrem să ne mândrim că suntem
români!
Nu să fim mereu slugă la
stăpâni!
Vrem fabrici şi-un trai mai bun,
Românul să fie respectat de cei
din jur!
Vrem legi mai bune, cu judecători drepţi,
Vrem să scăpăm de hoţi şi de
netoţi,
Vrem spitale cât mai dotate
Cu medici buni şi de specialitate,
Vrem şcoli cu manuale adecvate,
Cu programe bune, profesori de
calitate,
Vrem ca părinţii să-şi educe
copiii bine,
Să ştie să se poarte cum se
cuvine.
Pe copiii noştri nu-i vrem hoţi şi
delincvenţi,
Îi vrem sănătoşi şi deştepţi!

Guvernanţi, asta vrem noi de
la voi,
Faceţi legi doar pentru noi!
Guvernanţii vrem să fie deştepţi
şi tehnocraţi,
Nu politicieni, noi vrem guvernanţi dotaţi!
Îi vrem cinstiţi! Nu să-şi urmărească interesul lor,
Ca să se îmbogăţească cât mai
uşor!
Nu vrem să v-alocaţi voi banul
nostru
Pentru vizite şi traiul vostru!
Nu vrem promisiuni şi doar atât,
Vrem să vă ţineţi, fraţilor, de
cuvânt!
Noi venim la vot pentru legi mai
bune,
Venim pentru binele ţării şi al ei
renume,
Venim pentru noi şi-al nostru
bine!
De-asta venim! Gândeşte mai
bine, române!
Autor: Laurenţia Stanciu, învăţătoare la Şcoala din Mlecăneşti,
anii 1964-1966
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Şcoala din Mischii - primii paşi
spre o educaţie de calitate
Şcoala este una dintre
instituţiile în care părinţii
au foarte mare încredere,
deoarece aceasta se ocupă
cu educarea şi călăuzirea
drumului miilor de elevi
care îi trec pragul de-a lungul vremii. Învăţătorul este
persoana din afara familiei de
care copiii se ataşează cel mai
mult, în clasele primare, iar o
astfel de meserie nu poate fi
făcută dacă nu există pasiune şi vocaţie. Nu se poate ca
o persoană să aibă răbdarea
necesară să le explice celor
mici zeci de lucruri, fără să
îi placă să-şi petreacă timpul
cu copiii. Alin Tudor Lungan, învăţătorul de la Şcoala
Gimnazială „Alecsandru Nicolaid“, din Mischii, cunoaşte
cel mai bine acest lucru.
Reporter: De ce v-aţi ales
meseria de cadru didactic?
Alin Lungan: Postura în
care mă aflu implică o responsabilitate enormă, însă mi-a
plăcut mereu această meserie
de învăţător. De fapt, pentru
mine, nici nu este o meserie.
Este pasiune şi chemare. Ţinând cont de faptul că sunt ab-

solvent al acestei şcoli şi că fac
parte din această comunitate,
căreia îi datorez mult din ceea
ce sunt astăzi, pot spune că eu
cunosc destul de bine şcoala
din Mischii. Sunt mândru că
mi s-au alăturat şi colegii mei
în demersul pe care mi l-am
propus de la început şi anume
acela de a asigura un proces
educaţional de calitate pentru
această localitate.
Reporter: Care este din
punctul dumneavoastră de
vedere rolul educaţiei?
Alin Lungan: Eu consider
că educaţia deschide oportunităţi şi ferestre către viitor
prin care elevii îşi pot desăvârşi progresul profesional şi
personal. Ea este disponibilă
tuturor, având ca obiective
dezvoltarea personală şi socială, dezvoltarea simţului
civic, conştientizarea drepturilor şi îndatoririlor pe care
le avem cu toţii. Mai exact,
şcoala este locul unde tânărul
începe să trăiască zilnic o parte din timpul său, în cadrul
unei comunităţi ce depăşeşte
cadrul familial. În şcoală,
copilul trebuie să înceapă să

respecte reguli de comportament pentru a-şi continua
educaţia civică, să îşi însuşească cunoştinţe pentru a fi
printre oamenii de nădejde ai
societăţii. Rolul educatorilor
- învăţători şi profesori – în
formarea ca cetăţean a elevului este foarte mare. Şcoala
Gimnazială „Alecsandru
Nicolaid“ Mischii îşi propune respectarea interesului
elevilor de a învăţa şi de a se
dezvolta armonios atât prin
procesul de învăţământ, cât
şi prin activităţile extraşcolare şi extracurriculare ce se
desfăşoară la noi în şcoală cu
şi pentru elevi.
Reporter: Cum sunt condiţiile în care învaţă elevii din
Mischii?
Alin Lungan: Şcoala dispune de un local bine amenajat şi îngrijit, profesori
de specialitate, asigurând
astfel o continuitate a procesului de învăţământ pentru
anii viitori. Cadrele didactice
manifestă interes pentru
perfecţionarea continuă de
care are nevoie orice dascăl în
vederea adaptării la cerinţele

actuale. La capitolul echipamente şi dotări, unitatea de
învăţământ se prezintă bine,
dar există unele deficienţe
în ceea ce priveşte o parte
din mobilierul şcolar. Însă
cadrele didactice îşi desfăşoară activitatea la catedră
cu multă seriozitate şi devotament, iar pe lângă activitatea
propriu-zisă, implică elevii
în multe activităţi şcolare
şi extraşcolare. Ca şi în anii
precedenţi, elevii începând cu
cei de la grădinţe până la cei
din clasele terminale, au fost
implicaţi în concursuri şcolare naţionale şi internaţionale
(„Fii inteligent la matematică“, „Voinicel“, „Euroşcolar“,
„Piciul“, „Cangurul lingvist“,)
unde aceştia au obţinut rezultate bune. În trecut, activităţile şcolare şi extraşcolare au
fost multiple şi diversificate,
propuse şi realizate de către
elevi, profesori şi cu sprijinul părinţilor. Elevii au fost
implicaţi în activităţi patriotice, civice, ecologice. Dintre
acestea, exemplificăm: Ziua
Holocaustului, Ziua Naţională, Ziua Eminescu, Ziua Mamei, Serbarea Crăciunului.

Activităţile din Şcoala altfel
au fost interesante şi diverse,
activităţi ecologice, elevii
au aranjat curtea şcolii şi au
plantat flori, au vizitat muzee,
au călătorit virtual prin ţara
noastră şi prin alte ţări, au
participat la concursuri de
cultură generală.
Reporter: Multe şcoli şi
licee din judeţ se confruntă cu
problema frigului în sălile de
clasă. Este aceasta o problemă
şi pentru Mischii?
Alin Lungan: La Şcoala
Mischii nu există probleme
în ceea ce priveşte încălzirea.
Şcoala Gimnazială Mischii şi
Grădiniţa Mlecăneşti dispun
de centrale termice cu gaze
naturale, iar la Grădiniţa Motoci, unde încălzirea se face
cu lemne, există combustibil
suficient.
Reporter: Cum se pregătesc elevii din Mischii pentru
Crăciun?
Alin Lungan: Elevii din
Mischii, ca în fiecare an, vor
organiza, coordonaţi de cadrele lor didactice, o serbare
de Crăciun în care se vor
cânta colinde şi se vor recita
poezii tematice.

Matei Croitoru: Baza sportivă de la Mischii e nemaipomenită!

Profesorul de educaţie
fizică şi totodată antrenorul
echipei de fotbal feminin
„Victoria Craiova“, Matei
Croitoru, a ţinut să mulţumească, prin intermediul
ziarului local al comunei
Mischii, primarului Gheor-

ghe Popa pentru sprijinul
acordat echipei. Antrenorul
Matei Croitoru a precizat
că fără baza sportivă din
Mischii fetele nu ar fi avut
unde să-şi desfăşoare antrenamentele şi nu ar fi ajuns să
ocupe locul şase în Liga I de

fotbal feminin din România.
„Primarul Gheorghe Popa,
pe lângă faptul că ne-a pus la
dispoziţie baza sportivă din
Mischii, care e nemaipomenită, ne-a făcut rost şi de o firmă care să asigure finanţarea
echipamentelor pentru fetele

noastre. În această echipă
de fotbal feminin, avem fete
talentate din tot judeţul şi
ţin să precizez că le aşteptăm
şi pe cele din Mischii să facă
parte din echipa noastră“,
a spus pentru ziarul local
profesorul Matei Croitoru.

Totodată, acesta a ţinut să îi
mulţumească şi lui Nicu Neagoe, care a sprijinit mereu
echipa de fotbal feminin. În
anul 2015, antrenorul spune
că speră la cât mai multe victorii obţinute în ligă şi, de ce
nu, poate chiar locul I.
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Gheorghe Popa: „2014,

La sfârşitul fiecărui an, orice edil care îşi respectă munca şi comunitatea pe care o conduce face un bilanţ al
realizărilor anului care este pe punctul de a se încheia.
Aşa l-am găsit şi pe primarul comunei Mischii, Gheorghe Popa, făcând calcule şi trecând în revistă proiectele pe care a apucat să le pună în practică. Şi dacă anul
2014 a fost unul destul de bogat din punct de vedere al
realizărilor locale, primarul Gheorghe Popa promite că
2015 va aduce şi mai multe proiecte pentru dezvoltarea
locală a căror finalizare îi va mulţumi pe locuitori.
Reporter: Cum a fost
anul 2014 pentru activitatea dumneavoastră
desfăşurată în cadrul primăriei?
Gheorghe Popa: A fost
un an plin de evenimente.
Un an cu bune şi cu rele, aş
putea spune. Fiind un perfecţionist, vă daţi seama
că nu voi fi niciodată pe
deplin mulţumit de ceea
ce se realizează aici, în
comună. În numărul anterior al ziarului vorbeam
despre câteva proiecte.
Unele erau în derulare,
pentru altele aşteptăm
răspunsul. Acum, la final
de an, suntem în măsură
să le trecem din nou în
revistă şi să vedem ce s-a
făcut şi ce a rămas nefăcut,
urmând ca verdictul final
să fie dat de cetăţeanul din
Mischii. Cetăţeanul este
singurul care poată să
spună dacă administraţia
şi-a făcut sau nu treaba.
Reporter: Vorbeaţi în
numărul anterior al ziarului de asfaltarea străzilor.
Ce s-a întâmplat cu acest
proiect?
Gheorghe Popa: Da,
în numărul anterior am
vorbit despre asfaltarea
străzilor pe GAL. La acel
moment mi s-a promis că
se va semna un contract
şi că totul se va rezolva.
Între timp, nu numai că

am semnat contractul,
dar am şi finalizat o parte
din lucrări. Vă daţi seama,
aceste lucrări sunt multe
şi nu cred ca le vom termina anul acesta. Este vorba
de şanturi betonate cu
acces către locuinţe. Prioritatea numărul unu a fost
să turnăm asfaltul, având
în vedere că a fost un an
destul de prost din punct
de vedere meteorologic.
A plouat din primăvară
până în toamnă şi a fost o
mare problemă pentru cetăţeni pentru că nu aveau
aceste uliţe asfaltate. Mai
mult decât atât, regularizând râul Teslui, toate
acele utilaje s-au tot plimbat pe uliţele comunei.
Prin intermediul ziarului,
îmi cer scuze locuitorilor
pentru tot deranjul făcut! Îmi cer scuze că au
fost obligaţi să suporte
nămolul de pe uliţe. Nu
am avut ce să fac pentru
că s-a circulat mereu cu
utilaje grele: buldoexcavatoare, roabe cu pământ
etc. Pentru mine este o
mare bucurie faptul că
am reuşit asfaltarea a trei
străzi: strada Boiereşti,
strada Podului şi strada
Cepoi. Acestea sunt primele străzi asfaltate din
comună. Pentru cei care
se întreabă de unde provin
banii, vreau să menţionez
că sunt asfaltate cu fon-

duri europene. Lucrarea
a costat în jur de 150.000
de euro. În concluzie, cele
trei străzi asfaltate au o
lăţime de aproximativ
cinci metri şi jumătate şi
consider că este un lucru
bun pentru că s-a observat că pe vreme ploioasă
cetăţenii care locuiesc pe
străzile respective nu au
mai au fost obligaţi să suporte noroiul şi mizeria.
Această asfaltare a uliţelor constituie una dintre
priorităţile mele şi în 2015
şi, de ce nu, dacă există
posibilitatea, şi în mandatul următor. Eu sunt
un om căruia îi place să
spună lucrurilor pe nume
şi consider că trebuie să
fim realişti: nu se poate
finaliza asfaltarea până în
2016 şi când zic asfaltare,
mă refer la toate străzile
din comuna Mischii, adică 11 km în total, din care
scădem un kilometru şi
jumătate realizat până
acum. Aşadar, vorbim de o
lucrare complexă, care nu
se poate face cât ai bate din
palme. Din păcate, sunt
mulţi kilometri şi costurile sunt destul de ridicate.
Bugetul comunei este destul de mic şi nu ne putem
permite din bugetul local
această investiţie. Şi chiar
dacă am reuşi să asfaltăm
câţiva kilometri din bugetul nostru, eu cred că nu

ar fi justificat. Sunt multe
lucruri de făcut în comună, iar în ceea ce priveşte
străzile şi asfaltarea, o să
apelăm la fonduri europene atât cât este posibil.
Reporter: Spuneaţi
ceva la un moment dat şi
despre asfaltarea drumurilor de exploatare agricolă. În ce stadiu se află acel
proiect?
Gheorghe Popa: Un
alt proiect care s-a finalizat în proporţie de 99
la sută este, într-adevăr,
asfaltarea drumurilor de
exploatare agricolă pe
Măsura 125. În momentul
în care vorbeam despre
acest proiect era pusă doar
piatra. Între timp s-a reuşit asfaltarea. Cetăţenilor
care m-au întrebat de ce
este îngust acest drum
agricol le pot spune că
trei metri şi jumătate de
asfalt reprezintă lucrarea.
În România, majoritatea
drumurilor agricole, dacă
nu cumva toate, şi nu numai la noi în ţară, am auzit
că şi în Franţa, drumurile
agricole de exploatare au
patru metri. Nu se putea face mai lat pentru
că aceste drumuri sunt
create pentru circulaţia
utilajelor agricole, nicidecum pentru alte motive.
Că sunt folosite pentru
autoturisme, mai ales de
cei care vor să scurteze
drumul până în Craiova,
este altceva. Dar ele nu
au fost construite cu acest
scop, ci doar pentru utilajele agricole, după cum am
mai spus. Pentru a se putea circula pe acest drum,
în eventualitatea în care
se întâlnesc două maşini
mari, s-au făcut locurile
de refugiu. Două maşini
mici pot trece una pe lângă cealaltă fără probleme.
Cu maşinile mari, trebuie
avută, însă, puţină rabdare: când vezi pe altcineva
că vine, tragi pe dreapta,
pe locul de refugiu, şi aştepţi frumos şi civilizat ca

să treacă. Teoretic, Unuiunea Europeană pentru
asta ne-a dat banii.
Reporter: Cum a rămas cu căminul cultural?
Gheorghe Popa: Un
alt proiect despre care pot
spune că acum este finalizat este reabilitarea căminului cultural. În cursul
lunii decembrie, căminul
are recepţia finală. În perioada următoare, trebuie
făcută licitaţia pentru mobilier şi aparatura tehnică
pe care trebuie să o avem
în cămin. Căminul este
foarte modern: are centrală, are toalete individuale
pe grupuri sanitare, pe
categorii - bărbaţi/femei,
cu microstaţie de epurare.
Eu zic că este un cămin extraordinar de frumos şi o
parte din cetăţeni o să aibă
ocazia să îl vadă atunci
când vom organiza serbarea de sfârşit de an pe care
eu vreau să o organizez
la căminul cultural. Îmi
doresc, cu ocazia Sărbătorilor de iarnă, să le oferim
copiilor un spectacol pe
care să-l susţină artişti
care să le amintească de
acele cărţi de poveşti pe
care atât generaţia mea,
cât şi alte generaţii le-au
citit cu drag. Din păcate,
astăzi foarte puţini oameni şi mai ales copii deschid o carte din propria
iniţiativă. Cărţile care au
cu adevărat farmec sunt
cele pe care alegi tu să le
citeşti, nu cele care sunt
obligatorii sau care se află
în programa pentru bacalaureat. Faptul că tinerilor
nu le mai place să citească
se vede şi din rezultatele
obţinute la examene, care
sunt din ce în ce mai slabe.
Re p o r t e r: Aşadar,
mult aşteptatul cămin
cultural din comună este
gata. Ce alte evenimente
se vor desfăşura în acest
spaţiu?
Gheorghe Popa: Da,
căminul este gata. Va fi
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un an cu bune şi cu rele“
amenajat şi un spaţiu
verde. Când se termină
perioada de monitorizare, avem de gând să-l
punem la dispoziţia comunităţii locale pentru
tot ce înseamnă organizare de evenimente: nunţi,
botezuri. Atunci, oamenii
nu vor mai trebui să se
deplaseze în Craiova şi,
în acelaşi timp, vor scuti
şi nişte bani, pentru că în
restaurantele din Craiova
trebuie să plătească foarte
mult chiria. Noi, pentru
închirierea căminului nu
vom cere mult. Cel mai
probabil, curentul şi utilităţile trebuie plătite de
către cei care vor să organizeze evenimente acolo.
Eu zic că este foarte bine
şi că îi vom ajuta mult pe
oameni. După cum ştim,
banii sunt pentru toţi o
problemă. Criza financiară ne-a afectat aproape pe
toţi. După Sărbătorile de
iarnă, la cămin vom crea
un atelier muzical, unde
copiii vor putea învăţa
să cânte la instrumente
muzicale. Am găsit şi o
persoană deosebită care
să-i inveţe pe copii să cânte, o persoană care s-a
mutat recent în comună
şi care a spus că ne sprijină cu instrumente. Este
vorba de Paul Negoiţă.
Precizez că vor putea să
participe toţi copiii care
vor să înveţe, nu doar cei
care ştiu deja să cânte
la un instrument. După
cum ştiţi, noi avem deja o
fată deosebită în comună.
Este vorba despre Luiza
Turcu, care reuşeşte mereu să ne încânte cu vocea
ei. A câştigat foarte multe
premii şi a participat la
numeroase evenimente.
Este o persoană talentată
şi noi ne mândrim cu ea.
Cred că o să aibă un viitor
strălucit pentru că, dacă
de la vârsta asta se ţine
de treabă, va reuşi şi în
viitor să ajungă departe.
Luiza este deşteaptă şi
ambiţioasă. Noi investim

Gheorghe Popa, primarul comunei Mischii

în viitorul acestor copii şi
vrem să îi ajutăm pentru
că mulţi dintre ei sunt
talentaţi, dar poate că nu
au posibilitatea de a învăţa
în particular să cânte la
vreun instrument.

Reporter: Cum a rămas cu biblioteca din Mischii?
Gheorghe Popa: În
ceea ce priveşte biblioteca
din Mischii, aceasta se
va muta după Sărbători

într-o nouă casă. De fapt,
nu este o nouă casă, este
mai degrabă o casă reamenajată. Va fi tot în sala
în care era înainte, dar
acum aceasta este modernizată şi amenajată

foarte frumos. S-a făcut
şi o sală de lectură pentru cei care îşi doresc să
citească acolo. Aşa cum
spuneam şi în numărul
anterior, acolo vom amenaja şi un biblionet, unde
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Gheorghe Popa: „2014, un an cu bune şi cu rele“ (continuare)
vor fi puse la dispoziţie
calculatoare pentru cei
care nu au internet acasă
şi care pot veni oricând să
le folosească pe cele de la
bibliotecă, având desigur
internet gratuit.
Reporter: Ce alte lucrări aţi mai reuşit să finalizaţi în decursul acestui
an?
Gheorghe Popa: O
altă lucrare finalizată, dar
care nu era în topul listei,
este regularizarea râului
Teslui. Cu ajutorul lui
Dumnezeu am reuşit să o
facem şi pe aceasta. Prima
oară, această lucrare nu a
fost realizată cum trebuie
şi din acest motiv am avut
probleme în cursul anului
2014. S-a reuşit obţinerea
de fonduri de la Administraţia Naţională Apele
Române. Am reuşit chiar
să refacem digurile acolo
unde era nevoie. Eu sper
să nu mai existe probleme
absolut deloc în anul care
urmează. S-a reuşit construirea unui zid de sprijin
în punctul „Şobolanul“,
care să protejeze toată
comunitatea de dincolo
de dig. Acolo era o zonă
foarte joasă şi exista riscul
ca digul să se rupă, ceea
ce s-a şi întâmplat de vreo
două-trei ori anul acesta.
Am reuşit însă să oprim
totul la timp, înainte să
facă pagube semnificative
în toată comuna, ştiut fiind
faptul că în 2005 au fost
multe case care au fost
inundate, iar apa era chiar
până la nivelul acoperişului. Şi vorbim de zeci
de gospodării. S-a reuşit
însă betonarea digului pe
o porţiune de 200 de metri. S-au construit patru
poduri: primul între Mlecăneşti şi Teişani, iar trei
pe zona Motoci. Practic,
pe toată perioada mandatului meu, adică şase
ani, am făcut în total nouă
poduri. Şi eu spun sincer
că nu ştiu dacă mai există
primării care să fi făcut în
şase ani acest lucru. Ţin să
precizez că un pod costă
aproximativ cinci miliarde, dacă vorbim despre
unul solid, făcut ca lumea.

Reporter: Şi mai sunt
alte poduri de construit?
Gheorghe Popa: În
comună mai trebuie să
intervenim la două poduri care sunt destul de
bune, dar mai au nevoie
de ajustări. Unul se află
în punctul Giculan şi va
trebui să-i facem o platformă de beton pentru că are
grinzi de lemn şi acesteau
au putrezit. Mai trebuie
turnat beton şi pentrualtul
din punctul Stegaru. Acesta trebuie înălţat pentru
că este prea jos, iar apa
se revarsă şi se produc
inundaţii. Dacă am reuşit
noi să facem până acum
nouă poduri, o să reşim
să le facem şi pe cele două,
poate chiar anul următor.
După ce vom termina toate
podurile de pe Teslui, ne
vom îndrepta atenţia către
podeţele din satul Călineşti. Rugămintea este ca
cetăţenii să menţina acele
diguri în stare bună, aşa
cum sunt în prezent.
Reporter: Ce s-a întâmplat cu conducta de
gaze?
Gheorghe Popa: O altă
promisiune onorată este
prelungirea conductei de
gaze. Spuneam noi că am
întâmpinat ceva probleme, dar iată că am reuşit
să o prelungim cu aproximativ 1,2 de kilometri. Am
putut să facem o înţelegere cu cei care s-au ocupat
de constuirea ei. Practic,
noi am făcut această prelungire până la grădiniţa
din Motoci, care în această
iarnă nu va avea căldură
de la centrală. Micuţii şi
educatorii lor vor putea
să se încălzească folosind
sobe, pentru că nu am
mai avut timpul necesar
să racordăm grădiniţa
la conducta cu gaze. Dar
promit că iarna viitoare
ne va prinde cu centrală
termică la grădiniţă. Eu
zic că acestea sunt proiecte importante pentru că
îmbunătăţesc viaţa oamenilor. Este vorba şi despre
îmbunătăţirea condiţiilor
şi a traiului din Mischii.
Este un lucru care m-a
preocupat mereu. Vreau

să le ofer tuturor condiţii
bune, care să semene cu
cele din oraş. Cu această
ocazie, vreau să garantez
tuturor că o să le stau mereu la dispoziţie şi o să-i
ajut cum pot eu mai bine.
Reporter: Cum a rămas cu parcul fotovoltaic?
Gheorghe Popa: Am
constatat faptul că construirea parcului fotovoltaic este foarte greu de
realizat în România de o
autoritate publică, mai
ales că valoarea acestuia
este destul de mare şi birocraţia este pe măsură.
Am avut licitaţii privind
managementul pe SEAP.
Încercăm să recuperăm
tot timpul pierdut şi, cred
eu, cu ajutorul lui Dumnezeu, la anul o să avem
făcut şi o să inaugurăm
acest parc fotovoltaic care
este benefic pentru noi.
Reporter: Ce s-a întâmplat cu cadastrul?
Gheorghe Popa: Proiectul cu cadastul general,
despre care vorbeam în
numărul anterior, din
păcate a întâmpinat dificultăţi. Firma care se
ocupa de cadastru avea
probleme în desluşirea
actelor întocmite de cei
care au fost înaintea mea
la conducere pentru că
aceştia făcuseră foarte
multe greşeli. Toate actele erau făcute din birou,
fără să se ţină cont de
o evidenţă clară asupra
titlurilor de proprietate,
fără o verificare clară a
terenurilor date cetăţenilor. În prezent, proiectul
a fost depus la Oficiul de
cadastru şi publicitate
imobiliară Dolj şi a fost
aprobat, urmând ca după
sărbători să eliberăm acele cadastere gratuite care
îi vor ajuta foarte mult pe
cetăţenii noştri.
Reporter: Ce proiecte
aţi pregătit pentru anul
care urmează?
Gheorghe Popa: O
mare dorinţa a noastră
şi a cetăţenilor era colectarea în sistem integral
a deşeurilor. Am primit

scrisoare de la consiliul
judeţean care spunea că
în luna decembrie vor fi
dotate cu compostoare
pentru depozitarea gunoiului menajer din gospodăriile cetățenilor din
Mischii. Dar acestea vor fi
doar în proporţie de 80%
pentru că doar atâtea sunt
încadrate în acest proiect.
Totodată, ni s-a spus că
acestea o să fie doar pentru cetăţenii care trăiesc
efectiv în comună. Va fi
destul de greu de făcut
această selecţie, dar este
obligatoriu. Eu sper ca
anul viitor să avem colectarea deşeurilor realizată
cu ajutorul firmelor specializate.
Avem în vedere tot pentru 2015 şi continuarea
asfaltării străzilor, şi avem
câteva străzi prioritare,
cum ar fi strada Florilor,
Conacului şi Traşcani.
Acestea sunt străzi destul
de lungi şi pe ele circulă
foarte mulţi cetăţeni. Vă
daţi seama că o să fie mult
mai uşor de asfaltat străzile mici, acum trebuie însă
acestea asfaltate. Eu zic că
anul viitor le vom asfalta
pe cele enumerate, dacă
nu vom reuşi pe toate, cel
puţin o parte. Sunt încrezător în acest lucru pentru
că deja am avut şedinţe la
GAL. Vor mai veni bani şi
pe toţi îi voi dirija pentru
asfaltarea străzilor.
În ceea ce priveşte puţurile de apă, deja l-am
făcut şi pe al cincilea. O
problemă pe care încercăm să o rezolvăm anul
viitor pentru că acum
chiar n-am putut din lipsă
de bani, este reţeaua de
curent, care a fost făcută
de fostul primar şi este
subdimensionată, deci nu
putea să ducă cinci puţuri.
Din acest motiv este bine
ca întotdeauna să te gândeşti la viitor şi nu să te
limitezi doar la mandatul
pe care îl ai. Este vorba
de dezvoltarea zonei, de
posibilităţile care apar.
Va trebui refăcută această
reţea pentru că ea poate
să suporte maximum trei
puţuri cu apă.
Vom continua în 2015

cu extinderea cu conducte
de gaze în Motoci. Asta nu
înseamnă că am uitat de
celălalte două sate. Apelul
meu către cetăţeni este săşi facă domiciliile pe Mischii. Apelul din numărul
trecut al ziarului nu a avut
ecou, foarte puţini şi-au
făcut buletine de Mischii
şi aş vrea să se remedieze
acestu lucru.
Tot în 2015, restul uliţelor şi drumurilor vor fi
pietruite. Vom încerca să
facem rost de bani pentru acest lucru, având în
vedere că anul acesta a
fost ploios şi s-au distrus
aproape toate. Pe unele le
vom reface, pe altele vom
încerca să le aducem întro stare bună de circulaţie.
În ceea ce priveşte investitorii potenţiali în
anul 2015, pot spune
că există firma CAPRILACT, care şi-a schimbat
proprietarul şi văd că
vrea să aibă o capacitate
de producţie maximă, iar
pentru noi este un lucru
bun pentru că şi banii care
se întorc către comunitate
vor fi mult mai mulţi.
Reporter: Ce veţi face,
din punct de vedere al
agriculturii, în anul care
urmează?
Gheorghe Popa: Din
punct de vedere al agriculturii, a fost un an foarte
prost. La ora actuală mai
există pe câmp aproximativ 80 de hectare de grâu
al societăţii Fanrom. Există
pe câmp alte sute de hectare de porumb, care din
cauza timpului nu s-au putut recolta. Noi plătim un
milion impozit pe hectarul
de cultură, adică cota de
impozit pe venit. Ar fi bine
dacă guvernul ar analiza
şi ar reduce, sau ar anula
măcar, în acest an, acest impozit, în condiţiile în care
fermierii cu suprafeţe mai
mari nu au recoltat totul.
A fost un an foarte prost,
care a lovit cetăţeanul de
rând şi, mai ales, pe cei care
au avut suprafeţe mari.
Sperăm ca în 2015 să nu se
mai întâmple acest lucru.
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Sfatul medicului: cum să ne ferim
de răceală în anotimpul rece
Un lucru este clar pentru
medicul din comuna Mischii,
Cristina Drondoe: cu sănătatea nu este deloc de glumit.
Mai ales acum, în anotimpul
rece, când răceala şi gripa
dau târcoale pretutindeni.
Locuitorii din Mischii ştiu
foarte bine asta, căci de fiecare
dată când au o problemă nu
ezită să apeleze la sfaturile şi
tratamentele recomandate de
medicul din comună. Leacurile băbeşti nu trebuie puse în
aplicare fără consimţământul
doctorului. Aşa că în loc să se
trateze singuri, după ureche,
mai bine vin să stea de vorbă
cu doamna doctor care le stă
mereu la dispoziţie. Iată câteva aspecte despre răceală pe
care ar trebui să le cunoască
fiecare locuitor din Mischii.
În primul rând, trebuie specificat că, deşi simptomele de răceală şi gripă
sunt asemănătoare, acestea
sunt două afecţiuni total diferite. Răceala se distinge
prin congestie nazală, rinoree, strănut, tuse, disconfort
generalizat şi ochi umezi.
Nu există vaccin împotriva
răcelilor, deoarece acestea
pot fi cauzate de mai multe
tipuri de virusuri. Acestea se
declanşează în urma contactului direct al persoanelor
bolnave şi evoluează treptat.
Gripa se instalează brusc,
este mult mai gravă decât
răcela şi se manifestă pe o
perioadă mai lungă de timp.
Vestea bună este că vacci-

narea anuală previne infecţia cu virusurile gripale. Perioada de vaccinare
începe din luna noiembrie
şi se poate extinde până în
luna martie. Simptomele de
gripă sunt: febră, dureri de
cap, frisoane, tuse uscată,
dureri musculare, oboseală şi
stare generală de rău; ca şi în
cazul răcelilor, apar rinoreea,
strănutul, congestia nazală şi
ochii umezi. Copiii pot manifesta greaţă şi vărsături.
Înainte de a lua orice medicament pentru răceală, este
bine să fie consultat medicul
sau farmacistul cu privire la
efectele acestuia. Pot exista
contraindicaţii. De asemenea,
există şi posibilitatea ca cineva
să fie alergic la o anumită substanţă folosită pentru prepararea medicamentului respectiv.
Atunci când sunteţi răciţi
sau gripaţi trebuie să consumaţi vitamine! Fructele şi
legumele conţin vitamine şi
întăresc sistemul imunitar
şi de aceea nu trebuie să lipsească sub nicio formă din
alimentaţia locuitorilor din
Mischii. De asemenea, medicul recomandă consumul de
fructe proaspete, de sezon,
în fiecare zi. Zicala celebră:
„un măr pe zi ţine doctorul
departe“ nu este deloc un
mit. Acum, că a venit iarna,
locuitorii din Mischii trebuie
să consume mere, morcovi,
varză, portocale şi lămâi.
Pe timpul perioadei simptomatice a răcelii, medicul vă

Sfaturi de la poliţie
Agentul şef de poliţie
Adrian Mirică îi sfătuieşte
pe locuitorii din Mischii să
aibă grijă căror persoane le
permit accesul în propriile
gospodării. În anul 2014, în
comună, au fost înregistrate
două furturi: dintr-o gospodărie au dispărut nişte
cazane, iar din cealaltă mai
multe păsări.
Oamenii trebuie să încerce, pe cât posibil, să-şi
asigure locuinţele, mai ales
dacă se hotărăsc să plece de
acasă de Sărbători. O metodă
pe care locuitorii o pot folosi
pentru prevenţia furturilor
este iluminarea puternică

a locuinţelor. Dacă aceştia
observă o persoană suspectă
dând târcoale gospodăriei
să nu ezite apelarea la postul de poliţie local. Dacă au
posibilitatea, mischienii pot
să-şi achiziţioneze şi un câine
de pază care să-i alarmeze
atunci când o persoană străină a pătruns în gospodările.
„Noi vom reacţiona rapid şi
prompt oricând este nevoie“,
a declarat agentul şef Adrian
Mirică.
De asemenea, posesorilor
de autovehicule le recomandăm să-şi doteze corespunzător maşinile, cu anvelope
de iarnă şi lanţuri.

Medicul din comuna Mischii, Cristina Drondoe
recomandă să creşteţi semnificativ cantitatea lichidelor
pe care le consumaţi, fie că
este vorba de ceaiuri, supe,
sucuri naturale, băuturi rehidratante sau pur şi simplu,
apă. Supa de pui atenuează
simptomele răcelii. După ce
mult timp am crezut că acest
preparat este doar nutritiv,
fără alte proprietăţi miraculoase, iată că s-a demonstrat
eficacitatea lui în lupta cu
virozele şi răcelile. Se pare că
un compus din supa de pui
reduce simptomele răcelii şi
grăbeşte vindecarea.
Bomboanele mentolate
pentru gât pot fi foarte utile
pacienţilor care au dureri de
gât intense. Ele vor ameliora

şi senzaţia neplăcută de gât
uscat care apare în timpul
răcelii.
Poate părea surprinzător, dar febra este bună în
răceală. Ea semnifică faptul
că organismul luptă activ
împotriva virusurilor şi îşi
modifică parametrii interni
astfel încât virusul să nu mai
aibă mediu prielnic de înmulţire şi dezvoltare.
Este foarte bine să se evite
aglomeraţiile umane, de tip
supermarketuri, săli de cinematograf, concerte, aglomeraţia din sălile de curs. Când
suntem răciţi, e indicat să nu
venim în contact cu alţii, atât
pentru a nu transmite boala
mai departe, cât şi pentru a

nu primi la rândul nostru de
la ceilalţi alt tip de răceală, cu
altă tulpină.
Este indicat să se evite tot
ceea ce acţionează ca factori
nocivi asupra organismului
– fumatul, alcoolul – deoarece scad sistemul imunitar şi
astfel creşte riscul răcelilor
şi a gripei.
Este recomandat, totodată, să se facă mişcare, mai ales
în aer liber, şi să se regleze şi
controleze oarecum greutatea, pentru că, de exemplu,
o persoană obeză, care nu
face mişcare şi nu mănâncă
sănătos, este mult mai expusă
şi prezintă riscuri mult mai
mari de îmbolnăvire, indiferent de ce natură.
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Anul 2014 se va încheia
curând, iar luna decembrie este destinată unei
analize intrinseci a realizărilor personale ale
fiecăruia dintre noi. Tot

în decembrie, este momentul să privim către
viitor şi să ne întrebăm ce
ne dorim în noul an. Poate că multe dintre aceste
dorinţe nu se vor realiza.

Ionica: Îmi doresc mai
multă sănătate, că fară ea
nu se poate. Noi ne dorim
multe, dar, din păcate, nu se
poate. Le doresc şi copiilor
multă sănătate şi un an nou
plin cu realizări şi bucurii!
Anul 2014 a fost un an bun,

Dar dacă nu ne propunem anumite obiective,
nu vom avea nici ce realizări să numărăm când
vom trage linie şi vom
aduna la sfârşit. Drept

s-au făcut legume, toate au
fost bune.
Gabriela: Îmi doresc ca în
2015 să se facă în Motoci un
părculeţ de joacă pentru copii, unde să îi ducem şi să aibă
posibilitatea să se distreze, iar
noi să stăm de vorbă.

Laurenţiu: Noi sperăm
ca anul viitor în Mischii să
fie canalizarea mai bună şi
iluminatul public, dar nu mă

îndoiesc de acest lucru pentru că domnul primar face o
treabă bună şi am încredere
că îşi va respecta promisi-

unea făcută către cetăţeni.
Primăria face o treabă bună
şi se descurcă bine cu deszăpezirea comunei.

Ioana: Noi am vrea multe, dar, din păcate, nu se
întâmplă. Îmi doresc ca
lucrurile să se schimbe în
bine în 2015 pentru că avem
greutăţi mari. Le urez şi
copiilor multă sănătate şi
îi aştept acasă de Sărbători
şi să-i ajute Dumnezeu. Să
îşi găsească un serviciu, că
vedeţi cum sunt timpurile,
locurile de muncă sunt puţine. Aş vrea să se facă şi canalizare pentru că nu avem

şi să încercăm să avem condiţii ca la oraş. Sunt sigură
că domnul primar va reuşi
să realizeze aceste proiecte
pentru că este un om foarte
muncitor şi am o părere
foarte bună despre el. Este
un om care, de fiecare dată
când apelezi la el, te ajută şi
încearcă mereu să rezolve
toate problemele. Îi urez
domnului primar Sărbători
fericite alături de familia sa
şi numai bine!

Manuela Radu: Îmi doresc ca toată lumea să fie
fericită, să fie sănătoasă şi să
trăiască mai bine. Aş vrea ca
toate proiectele pe care Primăria Mischii le are în vedere
să se şi realizeze în 2015, toate
investiţiile, că lucrăm şi pe
fonduri europene. De asemenea, le urez tuturor sărbători
fericite şi un an nou mai bun.

Constantin Asproiu: În
primul rând sănătate pentru toată lumea din comună
şi un an nou cu bucurie,
multe împliniri şi fiecare
familie să aibă un venit din
care să trăiască decent. Să
fie pensii mai mari şi salarii
mai bune în anul care vine.
Îi urez şi domnului primar
Sărbători fericite şi să facă
în continuare ceea ce a făcut
şi până acum, că face bine.

Locuitor Mischii: Îmi
doresc ca în noul an pensiile să fie mai mari, să avem
canalizare în comună, să
avem serviciu de salubritate şi străzile să fie mai bine

urmare, i-am provocat pe
locuitorii din Mischii să
ne spună ce îşi doresc ei
de la anul 2015, dar şi de
la primarul lor, Gheorghe
Popa.

iluminate. Mai ales pe unde
stau eu, pe lângă fostul CAP,
este întuneric şi chiar ar
trebui să fie lumină pe acolo,
nu avem nici curent, băgăm
unul de la altul.

Locuitor Mischii: Vreau
ca anul nou să fie un an mai
bun. De asemenea, vreau
să-i urez domnului primar
felicitări pentru munca
depusă şi să facă tot aşa şi
în anul nou. E foarte bine
ce a făcut până acum şi
sperăm ca în 2015 lucrurile
să meargă din ce în ce mai
bine.

URARE DE SĂRBĂTORI
Administraţia locală a comunei Mischii,
în frunte cu primarul Gheorghe Popa, vă
urează Sărbători fericite, toate cele bune
alături de cei dragi şi un an nou cu împliniri.

