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EDITORIAL

Reflecţii la
mijloc de toamnă…
Satul Coloniţa arată în acest mijloc de toamnă
asemenea unui ceaun clocotind, gata-gata să dea
în foc. Conflictele mocnesc, gata să aprindă un foc
şi mai mare. Şi cu cât se încearcă a pune capac
peste toate, ceaunul clocoteşte şi mai învolburat.
Sătenii sunt nemulţumiţi de felul în care sunt
cheltuiţi banii din bugetul satului, unii părinţii sunt
nemulţumiţi de felul în care sunt utilizaţi banii din
fondul liceului, iar alţii de sezonul de încălzire de la
grădiniţă, care a întârziat cu mult în acest an. Mulţi
dintre coloniţenii care muncesc în oraş sunt deranjaţi de felul în care circulă microbuzele - în special
seara - şi de atitudinea unor şoferi. Două cazuri legate de satul Coloniţa sunt intentate în judecată - cazul
grădiniţei din strada B.P. Hasdeu şi cel al iazului din
Valea Sărdarului. Un alt caz ajuns în judecată este
conflictul dintre familiile Ghimp şi Ghimpu, care au
ajuns să se certe de la câţiva metri de pământ, chiar
şi rude fiind. Locuitorii căminului din str. 31 august
1989 vor să rezolve cât mai repede problema spaţiului locativ, fiind nevoiţi să stea, din cauza mai multor probleme şi datorii, fără lumină, în condiţiile în
care iarna bate în curând la uşă.
Dacă unii trec nepăsători pe lângă respectivele
(şi altele) probleme, alţii încearcă să le rezolve, să
afle dedesubturile şi să caute adevărul. Dacă unii
preferă să plece capul şi să nu vorbească despre
cele ce îi deranjează, alţii nu tac şi spun lucrurilor
pe nume.
Printre aceştia suntem şi noi, care de aproape 2
luni de la lansarea paginii web a Coloniţei, încercăm
să dezvăluim lucruri ascunse de ochiul lumii şi să găsim răspuns la întrebările care ne frământă. Printre
aceştia sunt şi alţi săteni, care ne comunică despre
ce îi interesează şi despre problemele cu care se
confruntă în sat. Printre aceştia poţi fi şi tu.
Dincolo de probleme şi scandaluri, această lună
de toamnă a fost bogată în sărbători profesionale
şi evenimente culturale frumoase – Ziua profesorului, Ziua elevului, Ziua juristului, Ziua bibliotecarului,
Ziua lucrătorilor poştali, Ziua oraşului, Toamna de
Aur ş.a.
Despre bune şi rele, despre probleme şi realizări,
despre succese şi insuccese - citiţi în acest număr
de ziar, iar mai multe detalii, precum şi o serie de
materiale video, vedeţi pe www.colonita.md
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Bazinul liceului mai aproape de finalizare
„Lucrările la bazinul din liceul „Gh.
Ghimpu” sunt aproape de finalizare”
susţine directoarea liceului, Angela
Zaporojan.

Lot de pe
lângă casă = teren
pentru construcţii
În urma unei modificări a unui articol
din lege, loturile de pe lângă casă,
aplasate adiacent hotarului satului, se consideră terenuri destinate
construcţiilor şi se utilizează pentru
construcţii locative (legea nr. 614
pentru modificarea articolului 39 din
Codul funciar (nr. 209, 16 iulie 2010,
publicat în Monitorul oficial Nr. 179181 din 24 Septembrie 2010).
Acest lucru era posibil şi anterior,
însă printr-o procedură foarte riguroasă şi care necesita mulţi bani. În
urma unei cereri, semnate de către
toţi primarii municipiului Chişinău,
acest lucru se va putea realiza de
acum în acolo cu hotărârea Consiliului local şi nu a Guvernului, cum a fost
până acum, însă cu condiţia ca aceste
terenuri să fie incluse în Planul Urbanistic al localităţii.
„Primul pas a fost făcut. Rămâne
ca terenurile să fie incluse în Planul
Urbanistic General, după care Consiliul va putea decide care terenuri vor
fi incluse în intravilan” susţine primarul satului Coloniţa, Gh. Calancea.
Menţionăm, că în cazul realizării
acestei modificări, proprietar al terenului va rămâne aceeaşi persoană
care deţine titlul de proprietate asupra terenului respectiv.

Până în prezent au fost instalate calorifere, sisteme de ventilare, sistemul
electric, s-a reparat podul, s-a pus teracota pe pereţi şi a fost reparat antreul ce face legătura între liceu şi bazin.
La momentul de faţă se lucrează la instalarea filtrelor.
Directoarea liceului susţine că la
darea în exploatare, bazinul va avea
16×9 m, un volum de apă de 98 m3 şi
o adâncime de maxim 1,60m, cu spaţiu
separat pentru elevii claselor primare
de 1,50m. Complexul bazinului include
2 vestiare separate, pentru băieţi şi
fete, 4 cabine de duş, 2 veceuri, sala
unde se afla bazinul propriu zis şi o
sala destinată profesorilor. Temperatura apei va fi de aproximativ 22 gra-

de, si temperatura încăperii de 26-28
grade. La bazin vor putea merge atât
elevii liceului, cât şi alţi săteni în baza
abonamentelor.
Lucrările de reparare a bazinului din
liceul «Gh. Ghimpu» din Coloniţa au demarat în toamna anului trecut, planificându-se ca acestea să fie finalizate în
jumătate de an. Aceasta, însă nu s-a întâmplat din cauza lipsei banilor, prima
tranşă transferată din bugetul municipal de 450,000 lei fiind insuficientă.
Amintim că bazin există în această instituţie de învăţământ din 1984,
atunci când a fost deschisă şcoala, însă
el nu a funcţionat niciodată din cauză
că nu a fost instalat un sistem de filtrare a apei, iar Medicina Preventivă nu a
permis darea în exploatare a bazinului,
în special, pentru copii.
Urmăriţi pe www.colonita.md un video cu imagini de azi si cu imagini de
acum un an în urmă a bazinului.

S-a rezolvat problema căminului (?)
După mai multe cereri survenite din
partea locatarilor căminului din str. 31
august 1989, nr.4, precum şi după apariţia în presă a mai multor materiale
despre situaţia locatarilor din respectivul cămin, consiliul local a adoptat
câteva decizii care ar putea duce la rezolvarea problemelor locatarilor.
La şedinţa din 11 august 2010 a fost
aprobată modificarea statutului din cămin, în bloc locativ departamental, iar
la şedinţa din 15 octombrie 2010 s-a
decis să se ofere bonuri de repartiţie,
care să legalizeze traiul în bloc.
Pentru această problemă s-a format
o Comisie aparte, formată din consilierii: Angela Zaporojan, Margareta Sîrbu
şi Vitalie Morgun. Aceştia au făcut un
studiu asupra fiecărei familii care locuieşte în prezent în blocul de pe str.31
august şi au adoptat un Regulament,

care prevede atribuirea bonurilor doar
în dependenţă de anumite criterii.
După mai multe dezbateri între consilieri, dar şi între consilieri şi locatarii
blocului, prezenţi la ultima şedinţă, s-a
propus oferirea bonurilor tuturor celor
care trăiesc, în prezent, în blocul locativ.
Totodată, s-a stabilit că va fi adoptat
un contract, care va fi semnat de fiecare la primirea bonului şi care va stipula
mai multe principii şi reguli. În caz că vor
fi încălcate, aceasta va putea servi drept
temei pentru deposedarea de locuinţă.
Locatarii prezenţi în sală, au afirmat că
vor forma o Asociaţie care va avea grijă
ca regulile să fie respectate. De asemenea, aceştia şi-au asumat răspunderea
de a achita o parte din datoriile faţă de
Union Fenosa.
Pe pagina web a satului – www.colonita.md - vedeţi mai multe materiale
video şi text despre acest subiect.

Adunare generală cu părinţii
Joi, 28 octombrie curent a avut loc adunarea generală cu părinţii la liceul „Gh.
Ghimpu” din Coloniţa.
La această şedinţă, directoarea liceului, Angela Zaporojan a prezentat raportul de dare de seamă, în care a declarat cheltuielile din acest început de an
şcolar, printre care: reparaţia sistemului
de încălzire-14700lei; procurarea jaluzelelor în bibliotecă-3900 lei; drumul
pentru competiţiile sportive-450 lei;
ziua elevului-1400 lei; reparaţia peretelui de la intrare-940 lei; mânere pentru

uşi-330 lei; lemn pentru disciplina educaţie tehnologică-300 lei; materiale de
construcţie (ciment)-3200 lei; reparaţia
camerei frigorifice-600 lei; reparaţia bazinului-700 000 lei.
Angela Zaporojan a vorbit şi despre
intenţiile şi proiectele de perspectivă.
Printre acestea sunt: finalizarea lucrărilor de reparaţie a bazinului, dotarea
cabinetelor cu utilaj tehnic, crearea unui
parc pentru copii, instalarea unui sistem
de sonorizare în liceu, schimbarea totala
a reţelei electrice, reparaţia canalizării
în blocul A.

În cadrul aceleiaşi şedinţe, Ana Caraman, medic-şef IMPS Coloniţa a vorbit
despre pericolele sezoniere şi măsurile
de profilactică pentru prevenirea îmbolnăvirilor.
Elevii le-au pregătit părinţilor câteva
numere muzicale şi coregrafice, îndrumaţi
de Mihai Burciu, conducătorul colectivului
muzical şcolar şi de Mariana Morgun, conducătoarea cercului de dans din liceu.
La sfârşitul şedinţei a fost organizată o
întâlnire electorală, de care unii părinţi au
fost nemulţumiţi, considerând-o inoportună pentru o adunare de părinţi şcolară.
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Vasile Braghiş - de 26 de ani în slujba dreptăţii
Meseria de jurist este una nobilă, dar şi plină de responsabilitate.
Juristul este un apărător al intereselor societăţii, un căutător al
adevărului şi un luptător pentru dreptate.
Pe 19 octombrie s-a sărbătorit Ziua Profesională a Juriştilor, iar noi
ne-am gândit să aflăm mai multe despre cel care reprezintă interesele satului Coloniţa şi anume, juristul Vasile Braghiş.
S-a născut la 21 august 1957,
în satul Tohatin. Poate anume
calităţile de lider, specifice zodiei
leului în care s-a născut, l-au
determinat să urmeze calea de
jurist. După 10 clase a mers la
Universitatea de Stat din Moldova
fiind convins că vrea să facă Facultatea de Drept, dar din cauza
concursului foarte mare nu a reuşit, chiar dacă era eminent.
A lucrat o perioadă la Uzina
de Conserve ca lăcătuş, a făcut
armata şi apoi a încercat din nou
să depună documentele, la aceiaşi
universitate, la aceeaşi facultate.
Concursul de intrare în anul acela
a fost de 17 persoane pentru un
loc şi iată că a reuşit. Astfel, din
1979 până în 1984 a studiat la
Facultatea de Drept, pe care a
absolvit-o cu succes.
Pe lângă faptul că este un jurist
cu experienţă, este soţ, tată şi,
speră - viitor bunel. Soţia este
pedagog, iar dintre cele două fiice nici una nu i-a urmat profesia.
Olga a ales să facă limbi străine,
iar Ana-economie.
Din anul 1984 lucrează în Coloniţa, fiind iniţial jurist în cadrul
gospodăriei agricole din sat. În
2009 la propunerea primarului
Gh. Calancea, Vasile Braghiş, cunoscând satul şi specificul problemelor a fost invitat ca jurist în cadrul primăriei, anterior acest post
fiind ocupat de un jurist străin.
De-a lungul anilor a apărat
interesele Coloniţei în judecată, având la activ atât procese
câștigate cu succes, cât şi procese pierdute.
„Primul proces, spune d-nul
Vasile, se memorează pentru totdeauna. A fost în 1984 şi a fost
câştigat. În cazul pierderii, gospo-

dăria Coloniţei trebuia să achite
pe timpurile de atunci 35.000
ruble pentru că utiliza, oarecum,
apa din conductele care aparţineau satului Maximovca. S-a
demonstrat ca nu era justificată
această sumă, iar gospodăriei din
Coloniţa i s-a dat câștig de cauză.
Cel mai complicat proces
câștigat a fost cel cu compania
„Iurimex” şi „Catalan”, cu capital
austriac. În urma unui contract
imperfect, semnat în 1994 de
către directorul fostei gospodării
ţărăneşti cu cele două companii,
gospodăria trebuia să plătească amenzi şi datorii în sumă de
300.000$. Achitând această
sumă, gospodăria ar fi dat incontestabil faliment. Vasile Braghiş
timp de 3 ani a apărat această
cauză în judecată, câștigând, în
final, procesul, iar ca rezultat
gospodăria din Coloniţa a achitat
o sumă nesemnificativă.
„Meseria de jurist nu e uşoară,
necesită perfecţionare permanen-

tă şi muncă sistematică. Trebuie
să fii mereu la curent cu schimbările din legislaţie, să fii informat
- căci un om informat e un om
puternic” – afirmă Braghiş.
La întrebarea dacă există
astăzi jurişti buni în Republica
Moldova, d-lui răspunde că „există, foarte buni, dar mai puţini, iar
cei care fac dreptul în afara ţării
sunt mult mai bine pregătiţi”. Aici
vorbeşte şi despre cadrul legislativ, nu tocmai bun din Moldova:
„La noi legi sunt, dar nu funcţionează… lasă mult de dorit mecanismul de aplicare a acestora”.
Despre Coloniţa spune că din
punct de vedere juridic nu sunt
probleme foarte mari. „Satul
are mai mult probleme de ordin
financiar şi duce lipsă de lideri şi
o bună gestionare a resurselor
pe care le deţine. Orgoliul este o
piedică în dezvoltarea Coloniţei.
Fiecare trage la turta lui şi e imposibil să rezolvi, astfel, problemele comune” afirmă dl. Braghiş.
Cele mai multe litigii în judecată sunt de ordin funciar. „Acesta
este specificul Coloniţei - tragerea sforilor şi invidia, fiind caracteristice, din păcate, nu doar Coloniţei, ci şi Moldovei, în general.
La moment, în cadrul primăriei
îşi vede rolul să ajute sătenii la
rezolvarea problemelor personale şi asigurarea cadrului legal
la adoptarea deciziilor în cadrul
consiliului local şi primăriei.
„Adevărul soseşte întotdeauna
cel din urmă, pentru că are drept
călăuză timpul” spunea Gracian. Ne încredem că adevărul şi
dreptatea va învinge, cu susţinerea unor oameni fermi şi corecţi
ca Vasile Braghiş, iar timpul le va
pune pe toate la locul lor.
Pe final, o epigramă de
Mircea Oancea
Când legea e ades strâmbată,
Răbdăm şi lipsuri şi nevoi,
Sperând o dreaptă judecată
(La judecata de apoi).
Vica MAZÎLU
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În memoriam Gheorghe Ghimpu
O lecţie de demnitate şi dragoste faţă de neam s-a ţinut la 12 noiembrie 2010 la
Liceul „Gheorghe Ghimpu”
din Coloniţa. Personalităţi
marcante, politicieni, scriitori, compozitori, ziarişti şi
oameni simpli s-au adunat
pentru a comemora 10 ani
de la trecerea în nefiinţă a
lui Gheorghe Ghimpu – unul
dintre cei mai mari disidenţi
naţionali, care a luptat pentru limbă, ţară, neam.
La eveniment au fost prezenţi şi copiii lui Gheorghe
Ghimpu, fiica Oana şi fiul Cornel,
care au dezvelit placa comemorativă, instalată pe faţada liceului şi care va aminti liceenilor
în fiecare zi, de cel, care este
un model de patriotism şi luptă
pentru cauza naţională.
După 10 ani de când nu mai
este, cei care l-au cunoscut,
i-au adus un elogiu prin aduceri aminte, versuri şi enunţarea idealurilor spre care a aspirat. Printre ei a fost şi fratele

Mihai Ghimpu, nepotul Dorin
Chirtoacă, poetul Ion Hadârcă,
scriitorul şi publicistul Nicolae
Dabija, compozitorul Eugeniu
Doga, poetul Dumitru Matcovschi şi scriitorul Spiridon
Vangheli. Preotul bisericii din
localitate, împreună cu un sobor de alţi preoţi au oficiat o
slujbă de pomenire, după care
au sfinţit placa comemorativă.
Angela Zaporojan, directorul
şcolii, a susţinut că „alături de
profesorii liceului vom încerca
să altoim copiilor acele calităţi
pe care le-a avut Gheorghe
Ghimpu – omul care a spus întotdeauna lucrurilor pe nume”.
Mihai Ghimpu, actualul
preşedinte interimar al ţării,
frate cu Gheorghe Ghimpu, a
afirmat: „El ne-a demonstrat
că libertatea nu se cerşeşte
– libertatea se cucereşte. Îmi
pare rău că nu a ajuns astăzi
să vadă că trăim mai liberi şi
că lupta şi sacrificiile lui nu au
fost în zădar”.
Elevii din liceu, chiar dacă
nu l-au cunoscut personal pe

Gheorghe Ghimpu, au recitat
versuri despre el, despre dragostea de ţară şi limbă, compuse de profesoara de limbă
română, Aurelia Ababii. La
sfârşitul ceremoniei s-a făcut
o masă de pomenire în cantina şcolii.
Tot în această zi s-au depus
flori şi a avut loc o slujbă de
pomenire la mormântul lui
Gheorghe Ghimpu, la Cimitirul
Central Ortodox, iar la Palatul
Republicii a avut loc Simpozio-

nul „Gheorghe Ghimpu - o conştiinţă naţională exemplară”.
Gheorghe Ghimpu a fost unul
din fondatorii Mişcării de Eliberare Naţională şi deputat în primul Parlament ales democratic
al Republicii Moldova, iar clipa
astrală şi-a trăit-o pe 27 aprilie
1990, când a fost aprobat Tricolorul, el fiind primul care a dat
jos drapelul sovietic şi a instaurat simbolul naţional pe clădirea parlamentului.
Ludmila SÂRGHI

Victor Tofan în pelerinaj la Sfântul Munte
La sfârşitul lunii octombrie
a anului curent, Victor Tofan,
preotul bisericii „Naşterea
Maicii Domnului” din Coloniţa, a efectuat un pelerinaj de
5 zile la Sfântul Munte Athos,
din Grecia. Părintele Victor a
revenit acasă cu daruri sfinte, cu impresii frumoase şi cu
ferma convingere de a reveni
în acele locuri.
„Am mers într-acolo cu dorinţa de a cuceri muntele, din
numele comunităţii satului
Coloniţa. Pot spune, cu siguranţă, că l-am cucerit. Am fost
pentru prima dată acolo, dar
m-am „îmbolnăvit” de sindromul Athos-ului şi cu certitudine, în primăvară voi merge din
nou într-acolo” spune preotul.
De secole întregi, Muntele
Athos este unul din principalele puncte de pelerinaj ortodox
din lume. Acestuia i se spune
Muntele Sfânt sau Grădina
Maicii Domnului.
„Am uitat de toate cele lumeşti timp de 5 zile cât am fost
acolo. Este o atmosferă deosebită. Până şi aerul este altul.
Am participat la toate slujbele

care s-au oficiat şi chiar am
avut norocul să particip la Hramul Mănăstirii Zografu”.
Părintele Victor a adus cu
sine daruri sfinte de pe Munte-

le Athos, pe care le-a împărţit
creştinilor la slujbă. „Se spune
că fiecare pietricică, fiecare
frunzuliţă de pe munte este
sfinţită de Maica Domnului. Am

adus cu mine crenguţe de dafin, iconiţe, tămâie, câte puţin
din ce a fost posibil” spune el.
În acest pelerinaj, Părintele Victor a fost însoţit de alţi
3 preoţi, însă data viitoare vor
putea merge şi doritori din Coloniţa. „Singura restricţie este
faptul că la Muntele Athos
poate merge doar partea bărbătească. În rest, poate merge
oricine, cu perfectarea actelor
necesare” a afirmat preotul.
Muntele Athos se află în
nordul Greciei, în regiunea
grecească Macedonia Centrală, unde își au locul 20 de
mănăstiri, 12 schituri și mai
multe chilii călugărești ortodoxe, în care trăiesc mai mult
de 1500 de monahi ortodocși.
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