V

ãlenii
de Munte

 NR. 111 SEPTEMBRIE 2018

80 de litri
de sânge ºi viaþã,
de la donatorii
din Vãlenii de
PAGINA 2
Munte

“Dreptatea e sãnãtatea lumii” (Nicolae Iorga)

Debut cu dreptul în noul an ºcolar
Investiþii majore
în învãþãmântul
din Vãlenii de Munte
PAGINA 3

6 ºi 7 octombrie
Referendum
pentru “Familia
Tradiþionalã”

Cetãþenii sunt chemaþi
la urne pentru a-ºi
exprima votul
PAGINA 4

Cursã pentru salvarea lui Teo,
micuþul în vârstã de 5 ani oamenii de bine pot contribui în
continuare
PAGINA 3
Let’s Do It Romania ZIUA CURÃÞENIEI ªI LA VÃLENII DE MUNTE

PAGINA 2
TELEFOANE UTILE:
 Pentru apã ºi canalizare Hidro Prahova: 0728.880.605;
0244.281.200 (08.00 - 16.00);
TOADER ADRIAN
 Dispecerat: 0724 299 614 (16.00 - 08.00)
 Pentru iluminatul public:
0786.248.365 – PISÃU ION;

 Pentru serviciile
de salubritate:
0722. 547.484 –
CRISTEA GABRIELA;
 Pentru Poliþia Localã:
0752 132 454 – PETCU VASILE;
 Pentru gaze: 0244.928 –
DISP. DISTRIGAZ SUD PL;
 Centrul Cultural: 0244. 280.345

În cadrul proiectului
de infrastructurã pentru
dezvoltarea cartierului
“Valea Gardului”, continuã realizarea de trotuare
pe artera de acces ºi pe

podul de peste râul
Teleajen, pentru siguranþa
circulaþiei pietonilor în
zonã.
De asemenea, se aflã în
desfãºurare operaþiunea

de plombare cu asfalt a
unor strãzi din oraºul
Vãlenii de Munte.
Primãria executã o serie de lucrãri de reamenajare a locurilor de joacã.
A fost efectuatã achiziþia cantitãþilor de sare ºi
nisip pentru drumuri în
sezonul rece care urmeazã, în condiþii financiare
favorabile oraºului.
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80 de litri de sânge ºi viaþã, de la donatorii
din Vãlenii de Munte
Pe 22 septembrie, localnicii au rãspuns la
chemarea Asociaþiei D.O.N.A. (înfiinþatã de doamna Elena Frâncu), a Primãriei Vãlenii de Munte ºi
Spitalului Orãºenesc de a veni sã doneze sânge,
unul dintre cele mai umane ºi mai nobile gesturi
care se pot face.
Acþiunea a avut loc,
bineînþeles, cu particparea
Centrului de Transfuzie
Sanguinã Ploieºti, în organizarea Centrului Cultural

Vãlenii de Munte ºi a clasei
a XII-a A, de la Colegiul
Naþional “Nicolae Iorga”, în
cadrul proiectului
PICÃTURA DE VIAÞÃ.

5 OCTOMBRIE Ziua Mondialã
a Educaþiei
La mulþi ani tuturor
celor care dãruiesc
cea mai mare parte a
timpului lor, copiilor!
Data de 5 octombrie este
recunoscutã ca Ziua Mondialã a
Educaþiei sau Ziua Mondialã a
Profesorilor, astfel încât aceasta
poate deveni un prilej pentru
oamenii de pretutindeni de a
spune MULÞUMESC unui profesor, unui om care le-a marcat
destinul.
Educaþia trebuie sã formeze ºi sã consolideze deprinderile de care elevii au
nevoie pentru a accepta interdependenþa
cu alþi oameni; pentru a rezolva conflicte, a
lucra ºi planifica împreunã, a respecta
pluralismul ºi diversitatea.
Educaþia trebuie sã îi ajute pe elevi sã
dobândeascã competenþe care sã le permitã sã ia decizii cu privire la diferite
situaþii de viaþã, sã îmbunãtãþeascã ºi calitatea vieþii proprii ºi a vieþii celorlalþi.

Primarul oraºului,
Florin Constantin, cel care
a promovat personal acþiunea, spunea la finele ei:
“Mulþumesc organizatorilor, voluntarilor ºi tuturor
donatorilor pentru implicarea lor în aceastã nouã
campanie de donare de
sânge. Au fost prezente un
numãr de 177 de persoane
ºi s-au donat aproximativ 80
de litri de sânge.”

Let’s Do It Romania - Ziua Curãþeniei ºi la Vãleni
Sâmbãtã, 15 septembrie, comunitatea din Vãlenii de Munte a participat la Ziua Curãþeniei Naþionale,
sub egida proiectului “Let’s Do It
Romania”. Conform principiului
schimbãm lumea (þara) începând
de la noi de acasã, au rãspuns
chemãrii la treabã, la curãþenie, în
special tineri, printre care, în
fotografii, îl puteþi recunoaºte ºi
pe... tânãrul deputat din zonã,
Andrei Nicolae.
A fost o zi de muncã (curãþenia
se face ºi se menþine cu greu), dar
mai ales o zi în care ºi vãlenarii au
arãtat cã se poate ºi cã dacã ne-am
comporta responsabil ºi cu grijã

faþã de mediu în toate zilele existenþei noastre, am trãi într-o lume
cu mult, mult mai bunã.
Oricum, Vãlenii de Munte este
un oraº curat ºi frumos amenajat,
atât prin grija cetãþenilor, buni
gospodari, cât ºi prin preocuparea
autoritãþilor.
Primarul Florin Constantin a
þinut sã mulþumeascã prin intermediul ziarului tuturor celor care
au rãspuns pozitiv la chemarea
proiectului “Let’s Do It Romania”,
dar ºi celor care în viaþa de zi cu zi
au grijã atât de gospodãriile lor,
precum ºi de zona din domeniul
public din vecinãtatea acestora.
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Debut cu dreptul în noul an ºcolar

Investiþii majore în învãþãmântul din Vãlenii de Munte
Se spune cã anii de
ºcoalã sunt cei de care
ne vom aduce aminte,
peste timp, ca fiind cei
mai dragi. Iar începutul
noului an ºcolar - pe 10
septembrie 2018 - a fost,
ca de fiecare datã, unul
plin de emoþie ºi
bucurie. Atât pentru
preºcolari ºi elevii de
ºcoalã generalã ºi liceu,
cât ºi pentru dascãlii
care-i îndrumã.

precum cinstea, onoarea,
hãrnicia, bunãtatea.
Fireºte, nu au fost scutiþi
de emoþie nici pãrinþii sau
bunicii care i-au însoþit pe
micuþi în prima zi de
ºcoalã, în special pe bobocii care au cãlcat pentru
prima datã pragul în grãdiniþe sau în ºcoalã ºi liceu.

A fost bucuria revederii
prietenilor, colegilor, profesorilor, dar ºi

A

a sãlilor de clasã în care,
cu ajutorul dascãlilor,
copiii învaþã sã socializeze,
sã descopere lumea din
jurul lor ºi vor dobândi
calitãþi care vor dãilucrare
nui în timp,
aflatã
într-un stadiu
avansat de
execuþie.

dministraþia publicã localã
desfãºoarã o investiþie majorã pentru ªcoala Gimnazialã “Inginer Gheorghe
Pãnculescu”. A fost semnat contractul de execuþie ºi au demarat lucrãrile, prin organizarea
de ºantier, pentru extinderea ºcolii cu un
corp de sãli de clasã
Douã investiþii majore
Parter+Etaj. Prin
în CN “Nicolae Iorga” ºi
extindere vor fi
realizate 10 noi sãli
ªcoala “Ing. Gheorghe Pãnculescu”
de clasã.
Scopul este îmbunãtãþirea condiþiilor
Primarul Florin Constantin a
de învãþãmânt ºi organizarea cursurilor
început seria de lucrãri pentru
într-un singur schimb, de dimineaþã.
infrastructura de învãþãmânt din
În acelaºi scop, de a se putea decongesoraºul Vãlenii de Munte, în anul
tiona procesul de învãþãmânt în colegiu ºi a
2014, când pe scheletul unei
se pune accent pe învãþãmântul în perioada
construcþii dezafectate în curtea
de dimineaþã, pentru asigurarea celor mai
colegiului a fost construit ºi dat
bune condiþii pentru elevi ºi profesori, o
în folosinþã un corp nou de
investiþie importantã se deruleazã ºi la
clãdire, modern, ce cuprinde
Colegiul Naþional “Nicolae Iorga”, amenacancelarie ºi 6 clase ºi
gãzduieºte învãþãmântul gimjarea fostului atelier ºcoalã într-un corp de
nazial din CN “Nicolae Iorga”.
clãdire care va cuprinde 10 sãli de clasã,

Cândva, Nicolae Iorga
spunea:
”ªcoala este tot ce vezi
ºi tot ce auzi. Ea trebuie
sã te înveþe sã fii propriul
tãu dascãl, cel mai bun ºi
cel mai aspru”.

Precum se ºtie, primii
paºi de formare ºi modelare a caracterului fiecãruia
dintre noi începe în familie, de unde copiii trebuie
sã deprindã ºi sã asimileze
dimensiunea educaþiei,
care se consolideazã ulterior, în mod organizat, în
ºcoalã, ºi se continuã tot
restul vieþii în relaþiile
interumane. Drept urmare,
de la copii la pãrinþi, de la
dascãli la autoritãþile cu
responsabilitãþi în domeniu, cu toþii avem datoria
ca, în pofida tuturor obstacolelor întâlnite de-a lungul
timpului, sã ne îndeplinim
aceastã misiune deloc
facilã.
Aºa cum am spus, debutul anului ºcolar a avut loc
la Vãlenii de Munte, în prezenþa preºcolarilor, elevilor
ºi pãrinþilor, a cadrelor didactice, dar ºi a autoritãþilor publice locale ce la
Vãlenii de Munte nu numai

au declarat acest lucru, ci
ºi trateazã într-adevãr cu
prioritate domeniul învãþãmântului, la fel ca ºi al
sãnãtãþii.
Primarul oraºului, Florin
Constantin, viceprimarul
Liliana Mareº, deputatul
Andrei Nicolae, dar ºi oaspetele Bogdan Toader, preºedintele Consiliului Judeþean Prahova (prezenþã
sugestivã la Vãleni, unde
CJ Prahova s-a implicat în
proiecte de investiþii în
învãþãmânt) au participat
la festivitãþile de deschidere, atât pentru a fi
aproape de tinerele generaþii ºcolare, viitorul urbei,
cât ºi parcã pentru a se
convinge, o datã în plus, cã
lucrurile ce intrã în atribuþiile autoritãþii publice locale, sunt, din punct de
vedere al bazei materiale,
al curãþeniei, puse într-o
ordine perfectã.

Cursã pentru salvarea lui Teo, micuþul în vârstã
de 5 ani - oamenii de bine pot contribui în continuare
douã astfel de injecþii situaþia lui
ameliorându-se vizibil. O singurã injecþie costã 10.000 de
euro, mult peste posibilitãþile
familiei sale ºi, în definitiv, a majoritãþii familiilor din România.
Vã prezentam, în ediþia trecutã a ziarului noastru, cazul lui
Teo, un bãieþel din Vãlenii de
Munte, în vârstã de 5 ani nãscut
cu probleme medicale foarte
grave, care îl împiedicã sã
respire, sã clipeascã sau sã
mãnânce.
Diagnosticele sunt crunte:
encefalopatie hipoxicã severã,
un sindrom hipoton, o boalã
geneticã ºi o boalã la muºchi,
numitã miopatie. Pentru Teo,
bãieþelul provenit din gemeni
(are o surioarã sãnãtoasã ºi frumoasã, pentru el soarta a fost

mai fãrã de noroc), s-a întrezãrit
o razã de speranþã.
Dupã investigaþii medicale ºi
internãri îndelungate, a ajuns în
Turcia, unde i s-au administrat
injecþii cu celule stem, dupã

Asociaþia creatã de pãrinþii
micuþului - “Prieteni pentru
Teo” - a organizat un eveniment
umanitar, cu strângere de fonduri, un cros la Sala Sporturilor
“Olimpia”, din Ploieºti, sub
egida “Alergãm pentru Teo”.

Evenimentul desfãºurat în
data de 15 septembrie s-a bucurat de un succes real, oamenii
arãtând cã le pasã, cã sunt uniþi
ºi cã pot pune umãrul cu toþii,
mai ales atunci când este la
mijloc viaþa unui bãieþel, a unui
copilaº nevinovat. În cadrul
evenimentului s-au strâns peste
50.000 de lei din sponsorizãri,

Cei care doresc ºi pot
sã continue aceastã
frumoasã cursã de
salvare a unui suflet
de 5 aniºori se pot
adresa tatãlui micuþului
Teodor la tel 0762675051 Daniel Popescu.

donaþii ºi taxa de participare,
ceea ce înseamnã 1 (una)
injecþie = speranþã + viaþã pentru Teo.
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Vãlenii de Munte, la... linie
A

u fost refãcute
marcajele rutiere în
tot oraºul, lucrare edilitarã de folos
atât participanþilor la traficul rutier, dar
care conferã ºi un aer de prospeþime, de
ordine ºi de curãþenie în oraºul nostru.
Atât parcãrile, cât ºi toate marcajele rutiere,
delimitãri de benzi, treceri de pietoni,
semnele stop etc. au fost trasate, cum
se spune, la linie, pe arterele de
circulaþie din Vãlenii de
Munte.

“La Mulþi Ani!”, domnilor Militaru Gheorghe
Luna aceasta le
tort, flori, cu o diplomã ºi
ºi Diaconu Gheorghe
spunem “La Mulþi Ani!”
un plic cu premii în bani,

Militaru Gheorghe

Diaconu Gheorghe

altor doi concitadini la
împlinirea frumoasei
vârste de 90 de ani: domnul Militaru Gheorghe,
nãscut in data de
20.09.1928 ºi domnul
Diaconu Gheorghe,
nãscut pe 24.09.1928.
Le dorim o viaþã frumoasã ºi bucurii trãite ºi
de acum înainte alãturi
de cei dragi. Primãria
Vãlenii de Munte continuã aceeaºi frumoasã
tradiþie, de a rãsplãti cu

pe toþi vãlenarii venerabili atunci când împlinesc
vârsta de 90 ºi 100 de ani.
Trãim, în continuare,
sentimentul plãcut pe
care ni-l oferã dragii
noºtri pãrinþi ºi bunici de
vârsta a III-a, anume cã
anii pot trece frumos
pentru noi toþi ºi se pot
aduna în cifre impresionante, atunci când ºtim
cum sã ne trãim viaþa,
frumos ºi cu folos.

6 ºi 7 OCTOMBRIE 2018 Referendum pentru “Familia Tradiþionalã”
Referendumul pentru
revizuirea Constituþiei în
forma adoptatã de Parlament
va avea loc pe 6 ºi 7
octombrie, între orele
7.00 ºi 21.00.
Propunerea legislativã de
reviziuire a Consituþiei, care

prevede cã familia se întemeiazã pe cãsãtoria liber consimþitã între un bãrbat ºi o femeie, a fost adoptatã în plenul Senatului României.
Proiectul pentru organizarea
Referendumului a fost iniþiat de
cãtre “Coaliþia pentru Familie”.

Cetãþenii sunt chemaþi la urne
pentru a-ºi exprima votul
Întrebarea adresatã
la referendum va fi:
"Sunteþi de acord cu legea de revizuire a
Constituþiei României în forma adoptatã
de Parlament?"
DACÃ SUNTEÞI DE ACORD CU FAPTUL CÃ
FAMILIE ÎNSEAMNÃ DOAR CÃSÃTORIE ÎNTRE UN
BÃRBAT ªI O FEMEIE

Este organizaþia care a reuºit
sã strângã nu mai puþin de 3
milioane de semnãturi pentru a
iniþia acest Referendum ºi
pentru a aduce modificãri
Constituþiei României.
ÎN ACTUALA FORMÃ se
prevede cã “familia se întemeiazã pe cãsãtoria liber consimþitã între soþi”, însã semnatarii iniþiativei vor ca definiþia
sã fie schimbatã pentru a bloca
orice posibilitate a legiferãrii cãsãtoriei între persoane de
acelaºi sex.
Referendumul este valabil
dacã la acesta participã cel puþin
30% din numãrul persoanelor înscrise în listele electorale permanente.
Rezultatul Referendumului
este validat dacã opþiunile valabil exprimate reprezintã cel
puþin 25% dintre cei înscriºi pe
listele electorale permanente.

1 OCTOMBRIE,
Ziua Internaþionalã
a Persoanelor Vârstnice
Pe 1 octombrie se
sãrbãtoreºte Ziua
Persoanelor Vârstnice ºi
ne oferã prilejul de a ne
exprima recunoºtinþa ºi
respectul faþã de aceste
persoane, sã le readucem bãtrânilor zâmbetul pe buze ºi sã-i
facem sã uite de problemele provocate de
vârstã înaintatã.

Pe 1 octombrie sã
petrecem câteva clipe speciale cu bunicii, sã le
arãtãm cã sunt importanþi
pentru noi ºi iubiþi. Dacã
ne uitãm însã mai departe
de familiile noastre, vom
descoperi foarte mulþi
vârstnici care nu au pe nimeni alãturi, care trãiesc
zi de zi sentimentul singuratãþii ºi cu atât mai mult
în aceastã perioadã.

Tuturor persoanelor de vârsta a treia,
sincere urãri de sãnãtate, fericire ºi
viaþã lungã alãturi de cei dragi.
Alãturãm acestor urãri tot
respectul ºi preþuirea
pe care vi le purtãm.

LA MULÞI
ANI!

Vãlenii de Munte
PUBLICAÞIE A PRIMÃRIEI VÃLENII DE MUNTE

REDACÞIA
Tel./fax: 0344.119.001
Email:
ziarulgazeta@yahoo.com
Tiraj: 2.000 exemplare

ISSN 2247 - 2681 ISSN-L 2247 - 2681
Se distribuie gratuit

