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Coloniţa în prag
de sărbătoare
Drumurile încep să devină mai curate, ca
printr-o minune, bordurile se înălbesc,
vopsite cu grija cu var, prin sat încep să
se ivească iţe de fum de la grămezile de
frunze şi gunoaie de pe lângă ogrăzi. Pe
ici, pe colo se aud bătăi de covoare care
se vor a fi scuturate, iar gospodinele sfătuiesc asupra bucatelor pe care trebuie
să le pregătească… Semne bune satul
are, se pregăteşte de o mare sărbătoare.
Se apropie 21 septembrie, Hramul satului, ziua în care după tradiţie, coloniţenii
pregătesc mese cu bucate gustoase, aduc
ulcioare cu vin nou, deschid larg porţile
şi aşteaptă musafirii. În acest an, satul
Coloniţa împlineşte 405 ani de la prima
sa atestare istorică.
Chiar dacă hramul cade într-o marţi - zi
lucrătoare, satul îşi aşteaptă oaspeţi.
Pe 21 septembrie, vor fi organizate
o serie de manifestări cultural-artistice
şi tradiţionala horă în centrul satului. În
acest an, responsabili de organizarea
sărbătorii este generaţia anului ’89.
Pentru că Hramul este, în primul rând,
o sărbătoare religioasă, la biserica „Naşterea Maicii Domnului” din Coloniţa se va
oficia o slujbă specială, la care va participa şi preotul din satul vecin, Tohatin.
Conform informaţiilor prezentate
de primărie, sărbătoarea va începe
la ora 11.00, la Casa de Cultură, şi va
continua pe parcursul întregii zile. În
program sunt incluse „cântece de voie
bună”, oferite de ansamblul etno-folcloric „Lăstăraşii” şi copii de la şcoala
muzicală, iar ca invitat special, Coloniţa o va avea pe cântăreaţa Ana Puică.
Tot pe 21 septembrie vor fi premiaţi
câştigătorii concursului de fotografie
„Coloniţa la 405 ani”. Pentru cei mici
va fi instalată o trambulină (bătută),
unde copiii se vor putea juca şi sări cât
le pofteşte inima. Seara va culmina cu
un foc de artificii.
Pe 21 septembrie nu sta acasă. Vino şi
tu, să creăm sărbătoarea împreună şi să-i
dăruim satului o zi de naştere de neuitat!

Sursa ta de informare
e acum www.colonita.md
Informaţii proaspete şi interesante despre satul tău. Ştiri, reportaje, interviuri. Cunoaşte-ţi satul dintr-o altă perspectivă, descoperă
talente deosebite în oamenii pe care îi cunoşti. Participă la discuţii şi
spune-ţi opinia.
citeşte mai mult în pag. 4

O istorie în imagini…
Site-ul www.colonita.md vrea să creeze o istorie a
satului Coloniţa în imagini.
La rubrica „FOTO”, puteţi găsi o colecţie de fotografii,
întitulată „Imagini vechi despre Coloniţa şi coloniţeni”.
Ne propunem să facem din aceasta o adevărată arhivă
fotografică a satului, în care să se regăsească oameni şi
locuri din Coloniţa.
Pentru asta avem nevoie şi de ajutorul vostru!
Ştergeţi praful de pe albumele de fotografii a părinţilor, buneilor sau ale voastre personale şi răsfoiţi-le
paginile. Cu siguranţă se rătăcesc pe acolo imagini cu
satul de demult, cu oameni interesanţi, cu evenimente
importate din sat...
Cei mai activi săteni vor fi premiaţi!
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Centrul de Sănătate
din Coloniţa –
o nouă imagine
După o lungă perioadă de timp, în
care Centrul de sănătate din Coloniţa
s-a aflat în proces de renovare, în luna
septembrie curent acesta şi-a deschis
larg uşile, pentru a-şi primi pacienţii
într-o nouă ambianţă. Săli şi coridoare
curate şi frumoase, utilaje noi şi performante şi o nouă intrare. Investiţiile
au venit din partea primăriei, a agenţilor economici locali, dar şi a oamenilor din sat, care au donat câte puţin
pentru a renova cabinetele medicilor.
Menţionăm că intrarea în instituţie
e acum de pe strada Hipocrate, care
uneşte centrul de sănătate cu liceul.
Fotografii şi alte informaţii găsiţi
pe www.colonita.md.

Primul sunet la Liceul
„Gheorghe Ghimpu”
S-a dat start unui nou an şcolar.
Frumoşi, odihniţi, cu fundiţe şi pantofi lustruiţi, dornici de carte şi plini de energie, elevii au început din 1
septembrie un nou an de studii. La
festivitatea de redeschidere a porţilor
cunoştinţelor, a participat şi preşedintele interimar, Mihai Ghimpu, născut
în Coloniţa. Acesta le-a urat elevilor
„Să creadă în ceea ce visează, pentru
că va veni o zi în care totul va fi bine”.
Liceul „Gheorghe Ghimpu” numără
aproximativ 440 elevi, dintre care 54
elevi ai claselor a I-a şi 21 absolvenţi
( cl. a XII-a). Precizăm că după comisia
de control, care verifică situaţia instituţiilor de învăţământ din ţară, liceul din
Coloniţa a primit calificativul „bine” şi
aprobarea de a începe noul an şcolar.

Oficiul poştal
recomandă instalarea
cutiilor poştale
Oficiul poştal Coloniţa vine cu rugămintea către locuitorii satului şi beneficiarii de servicii de a instala cutii poştale.
Lipsa cutiilor poştale creează mari
dificultăţi la distribuirea trimiterilor
poştale, ediţiilor periodice şi în deosebi
a bonurilor de plată pentru achitarea
serviciilor comunale. Din acest motiv
apar multe reclamaţii şi nemulţumiri
din partea locatarilor s. Coloniţa, privind încălcarea termenilor de distribuire
a bonurilor de plată şi a altor trimiteri
poştale.

Proiect de dezvoltare
pentru Coloniţa.
Implică-te şi tu!
În perioada august 2010 – iulie 2011
satul Coloniţa va fi implicat într-un proiect de dezvoltare rurală. Scopul acestuia este dezvoltarea şi educarea unei
culturi civice orientate spre o societate
democratică, precum şi dezvoltarea
mass-mediei independente, fără cenzură şi constrângeri politice.
Proiectul, întitulat “Dezvoltarea culturii civice şi mass-media în mediul rural”
va implica persoane de diferite vârste din
Coloniţa. Pentru tineri vor fi organizate
activităţi educaţionale şi de distracţie,
precum şi dezbateri publice, cu durată de
1-2 zile, în funcţie de tematica trainingului, iar adulţii se vor putea implica prin
completarea unor chestionare despre
societatea civilă din Republica Moldova. Training-urile vor avea următoarele
teme: Educaţie Civică pentru Copii şi Tineri; Comunicare eficientă; Democraţia,
Cine? Unde este? Când? Cum?; Dezvoltarea satului meu începe de la mine; Un
om informat creează om puternic; Eu pot
decide.
În cadrul întâlnirilor organizate vor fi
invitaţi specialiști competenţi din diferite domenii. Pentru ca studiul să aibă un
rezultat vizibil, se vor organiza câteva
ateliere de lucru. Scopul acestora este
ca persoanele implicate sa dovedească

că, după întâlniri, au însuşit anumite aptitudini şi că au capacitatea de a le implementa. Cursurile de instruire vor avea
loc o data pe lună. Activităţile vor avea
loc într-o manieră accesibilă, prin jocuri
educative, exerciţii, sarcini psihologice
şi educaţionale. În paralel cu activităţile
practice care implică aproximativ 50 de
persoane, se va lucra la editarea ziarului
şi actualizarea paginii web a satului, unde
va fi reflectată, într-un mod democratic
şi transparent, activitatea autorităţilor
locale.
Dacă sunteţi interesaţi de proiect, doriţi să participaţi sau vreţi să
aflaţi mai multe detalii, puteţi scrie la:
vicamalizu@yahoo.com sau să telefonaţi
la 079403267 (Vica Mazilu, coordonator
de proiect).
Acest proiect este susţinut de ambasada SUA în Moldova, iar partenerii
acestei iniţiative sunt: ProDidactica, CMB,
Î.I. SădroUrsu.

Şedinţa Consiliului –
propuneri, dezbateri, scandal
Şedinţa Consiliul sătesc Coloniţa, din
11 august 2010, a provocat mai multe
discuţii contradictorii între consilieri,
certuri între săteni, dar şi propuneri
de rezolvare a problemelor apărute.
În cadrul şedinţei au fost abordate
mai multe teme actuale pentru satul
Coloniţa. Unul dintre subiecte a fost
propunerea de a crea un parc pentru
copii - fie în locul parcului de lângă primărie, fie în altă parte – idee venită din
partea sătenilor din str. B. P. Hasdeu.
La acest subiect consilierii au discutat
mult, dar, într-un final, întrebarea a rămas deschisă, urmând să mai fie discutată, motivul principal invocat fiind lipsa
resurselor financiare. În cadrul aceleiaşi
şedinţe s-a propus scoaterea unui teren
la licitaţie, spre vânzarea acestuia. Un

subiect la care consilierii au polemizat
timp îndelungat a fost cel legat de căminul din str. 31 august 1989 şi anume,
s-a discutat despre schimbarea statutului căminului, în bloc cu apartamente.
Unii consilieri s-au împotrivit acestei
propuneri, motivând că aceasta va da
posibilitate locatarilor să privatizeze
apartamentele. Membrii comisiei care
au analizat problema dată au afirmat că
s-a cercetat situaţia şi se vor da bonuri
doar anumitor categorii de persoane. În
finalul şedinţei a fost analizat conflictul,
din cauza câtorva ari de pământ, dintre familia lui Vladimir Ghimp şi familia
Chirtoacă, aceştia fiind rude şi vecini.
Pentru a afla mai multe detalii despre acest subiect, accesaţi www.colonita.md, la Rubrica „Primărie”, unde veţi
găsi un video complet de la şedinţă.
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Biserica "Naşterea Maicii Domnului" –
o istorie nescrisă…
Înainte de mese copioase, băuturi alese, hore şi întâlniri cu rudele, HRAM
înseamnă sărbătoare religioasă în cinstea sfântului ocrotitor al bisericii. Biserica din Coloniţa are Hramul de Sărbătoarea "Naşterea Maicii Domnului"
sau „Sfânta Maria Mică”, cum este numită în popor, care se sărbătoreşte
anual la 21 septembrie.
Această biserică îi primeşte pe creştinii ortodocşi în lăcaşul său sfânt de
mai bine de 100 de ani şi are o poveste bogată şi interesantă. Citiţi mai jos
o istorie nescrisă încă nicăieri, culeasă din vorbele celor mai în vârstă…
Satul Coloniţa a fost şi a rămas un
sat cu oameni creştini şi evlavioşi. În
situaţia în care în majoritatea satelor
din vecinătate, în perioada sovietică,
au fost închise bisericile, coloniţenii
şi-au apărat cu tărie şi credinţă dreptul lor de a avea o biserică.
Datorită oamenilor cu suflet mare
a fost construită, datorită credinţei
oamenilor şi a responsabilităţii slujitorilor bisericii a rezistat în timp şi
tot datorită acestora există şi până în
prezent.
Piatra de temelie a bisericii din
Coloniţa a fost pusă în anul 1909,
această dată fiind inscripţionată pe
pristolul, care se află în subsolul bisericii, dar este menţionată şi de localnicii care îşi aduc aminte de perioada când aceasta a fost construită.
Doi oameni, care au avut o importanţă deosebită pentru biserica din Coloniţa şi care şi-au dedicat aproape
întreaga viaţă acestei cauze, au fost
Andrei Radu şi soţia sa, Natalia (cu
numele de fată Cheptene, săteancă
din Coloniţa). Chiar dacă temelia a
fost pusă, aşa cum am menţionat în
1909, pregătirea documentelor necesare pentru ridicarea acesteia a fost
începută cu mai mulţi ani în urmă, iar
de acest proces îndelungat s-au ocupat tot soţii, Andrei şi Natalia. Despre
acest cuplu se spune că era o familie
înstărită, dar care nu au putut avea
copii, dedicându-şi viaţa şi toţi banii
pentru a ridica acest lăcaş sfânt în
Coloniţa. Bătrânii spun că aceştia şiau vândut casele şi moşiile, pentru a
finanţa construcţia bisericii, ajungând
să-şi sfârşească viaţa în sărăcie lucie.
"Părinţii mi-au povestit că înălţarea
bisericii nu a fost deloc uşoară, chiar
dacă ea a fost ridicată într-un termen
scurt. Şi nici nu a fost lipsită de ispite.
Se spune că în ziua în care trebuiau
să fie semnate documentele, în urma
cărora biserica putea fi deschisă,

Andrei Radu a păţit o nenorocire. În
drum spre autorităţile responsabile
de acest domeniu, calul pe care mergea s-a speriat din senin, aruncându-l
pe călăreţ. Acesta şi-a frânt picioarele, dar aproape pe brânci a ajuns acolo unde se îndrepta şi a depus actele
necesare" spune Olga Ţoiu, profesoară de istorie din Coloniţa. "Mi s-a mai
spus că după ce Andrei Radu s-a stins
din viaţă, soţia sa a plecat la Ierusalim, pe jos. Toţi o credeau deja moartă, când după un an s-a reîntors şi a
povestit cele văzute, vorbind despre
minunea din ziua de Paşti şi despre
lumânarea care i s-a aprins singură în
mână" mai spune dna. Ţoiu. După ce
a revenit din Ierusalim, Natalia a vândut tot ce mai avea (bijuterii, casă)
pentru a fi realizat iconostasul din biserică. După care a murit.
Biserica din Coloniţa a fost construită într-un termen destul de scurt,
în aproximativ 4 ani, finalizându-se
construcţia cam în acelaşi timp ca în
satul vecin, Budeşti, unde construcţia
bisericii începuse înainte. Acest lucru
s-a datorat acelui cuplu de evlavioşi,
dar şi sătenilor şi a ambiţiei şi voinţei lor. Cei mai în vârstă povestesc că
oamenii (în special cei mai înstăriţi)
adunau mână de la mână ce puteau:
bani, produse alimentare pentru lucrători, iar cei care aveau căruţă se
rânduiau şi aduceau piatră de la carierele de la Făureşti (acum s. Goiani).
Pământul pe care a fost înălţată biserica a fost oferit de familia Mazîlu,
a cărei proprietate fusese. Astfel, în
anul 1913 biserica din Coloniţa a fost
sfinţită şi şi-a deschis porţile pentru
credincioşi.
De atunci şi până în prezent au
slujit bisericii mai mulţi preoţi, părintele Timofei, Mihail, Anatolie, Vasile,
Petru, Atinagora ş.a., iar din 1995 şi
până azi preotul paroh Victor Tofan
este cel care călăuzeşte sătenii spre

credinţă şi rugăciune. Se spune, că
cel mai mult a pătimit părintele Mihail Blanovschi, care a slujit bisericii din Coloniţa într-o perioadă grea
pentru biserică, perioada sovietică,
atunci când cei aflaţi la putere încercau cu orice preţ să închidă sfintele
lăcaşe. Zinaida Farguţă, enoriaşă a
bisericii, povesteşte: "Părintele Mihail
a suferit mult, a fost chinuit, ţinut în
beci şi bătut pentru a renunţa la parohie, dar el a ţinut piept şi a rezistat tuturor chinurilor, pentru că dacă
biserica rămânea fără de preot, era
motiv sigur pentru a o închide". Rezistenţă au opus şi sătenii şi datorită
curajului şi credinţei lor biserica nu a
fost închisă. Olga Ţoiu spune că: "Pentru a nu închide biserica, oamenii au
stat de pază zile întregi, iar pentru a
nu fi observată lipsa de la muncă, în
colhoz, se înlocuiau unii pe alţii".
Astfel, acesta este unicul lăcaș
sfânt din regiune, care nu a fost închis în urma represiunilor din perioda socialistă, datorită străduinţelor
strămoșilor noștri și a preotului Mihail Blanovschi. Acum biserica este
renovată capital, datorită efortului
părintelui Victor şi a enoriaşilor, iar în
acest an ea împlineşte 101 ani de la
punerea pietrei de temelie.
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WWW.COLONITA.MD - Sa[i]T-ul tău Online!
Ştiri actuale, informaţii interesante, decizii transparente. Implicare,
discuţie, socializare. Toate despre
şi pentru satul tău. Toate pe www.
colonita.md – accesibil din orice
colţ al ţării şi din orice capăt al
pământului.
WWW.COLONITA.MD este pagina
web oficială a satului Coloniţa – aici
vor fi publicate şi puse în discuţie
cele mai actuale şi importante
evenimente şi probleme din sat; de
aici vei putea afla tot ce se întâmplă
în primărie, liceu, grădiniţă, centrul
de sănătate sau pe strada pe care
locuieşti; aici te vei putea implica şi
îţi vei putea spune propriile păreri şi
opţiuni.
Site-ul www.colonita.md a fost
creat la iniţiativa a câtorva tineri
din s. Coloniţa: Valeriu Ciorbă, Vica
Mazîlu şi Ludmila Sârghi. Noi suntem
responsabili ca cele mai proaspete
ştiri să ajungă în casele voastre, la
un click distanţă, iar graficianul web
va avea grijă să vă bucure ochiul
cu un design plăcut şi cu un meniu
accesibil.
WWW.COLONITA.MD este o sursă
de informare liberă şi independentă şi nu este susţinută financiar de
nici un actor politic sau vreo autoritate locală. Primăria Coloniţa,
prin hotărârea Consiliului local din
11 august 2010, a alocat 1100 lei
pentru a cumpăra domeniul colonita.
md, în aceşti bani incluzându-se doar
suma necesară pentru cumpărarea
domeniului şi plata pentru hosting,
nu şi pentru remunerarea serviciilor
designer-ului grafic sau reporterilor.
Aceşti bani nu vor implica însă, vreo
constrângere sau cenzură din partea
autorităţilor locale.
Cu primăria, la fel ca şi cu celelalte instituţii publice din sat, am creat
o relaţie reuşită de colaborare. Ca

rezultat al acesteia veţi putea găsi
pe site informaţii recente despre
activitatea acestora şi chiar decizii
şi procese verbale începând cu anul
2007 încoace.
Prin intermediul acestei pagini
web a satului vrem să oferim transparenţă în procesul decizional, aşa
cum se cere într-o societate democratică şi liberă.
Meniurile site-ului sunt create şi
aranjate în aşa mod încât să aveţi
acces uşor şi comod la informaţiile
care vă interesează. Astfel, toate
materialele publicate pe site vor fi
împărţite în mai multe categorii,
fiecare dintre acestea având o serie
de subcategorii, pentru a putea găsi
şi accesa repede şi uşor informaţia
care vă interesează. Iată o scurtă
prezentare a acestora (le puteţi găsi
în partea de sus a paginii web):
• Rubrica „Despre Coloniţa” cu
subdiviziunile: Istoric, Aşezare geografică, Populaţie, Personalităţi.
• „Primăria”, cu subcategoriile:
Consiliul Sătesc, Primarul, Servicii
publice, Alegeri, Licitaţii, Documente
publice, Buget/Rapoarte

• „Educaţie” divizat în: Grădiniţa,
Liceul “Gheorghe Ghimpu”, Şcoala
muzicală
• „Sănătate”: Centrul de Sănătate,
Farmacia
• „Cultura/Sport”, împărţit în: Biserica “Adormirea Maicii Domnului”,
Biblioteca, Ansamblul “Lăstăraşii”,
Sport, Cultură
• „Economie”: Infrastructură,
Agenţi economici.
• „Foto” şi „Video”
Pentru a vedea toate informaţiile
de pe site, fără a le categorisi pe
domeniile descrise mai sus, accesaţi
rubrica „Noutăţi”, iar pentru a reveni
la pagina principală a site-ului, accesaţi „Home”.
Pentru a vă simplifica accesul,
am creat şi un motor de căutare în
cadrul site-ului (în colţul din dreapta,
sus). În cazul în care doriţi să aflaţi
informaţii despre ceva sau cineva
anume, scrieţi cuvântul cheie aici
şi motorul de căutare va găsi toate
articolele care conţin acest cuvânt.
WWW.COLONITA.MD mai dispune
de două subdomenii: Anunţuri şi
Forum. La „Anunţuri” oricine dintre
Dvs. îşi va putea plasa informaţia
despre vânzare/cumpărare, cerere/ofertă, în mod gratuit. Pagina
„Forum” este destinată discuţiilor
asupra diferitor teme şi probleme, în
special ce ţin de satul Coloniţa.
Prin comunicare pot fi scoase la
iveală probleme importante, pot fi
găsite soluţii şi căi de rezolvare a
lor – trebuie doar să ne implicăm,
să participăm la viaţa comunitară,
să lăsăm indiferenţa şi interesele
personale la o parte şi să încercăm
să facem din satul nostru un „centru
al lumii”, un loc în care să revenim cu
drag în fiecare zi de la ore, serviciu…
sau din ţări străine.
Toate bune! Ne reîntâlnim pe
www.colonita.md

Contribuţiile financiare sau materiale sunt binevenite...
Ediţia acestui buletin informativ nu are o periodicitate stabilită, din lipsa fondurilor necesare. Dacă vor apărea iniţiative
de susţinere a acestei idei, vom edita lunar publicaţii cu cele mai importante materiale de pe site şi nu numai, pentru a informa publicul care nu dispune de internet.
Pentru o activitate mai bună, avem nevoie, de asemenea, de o cameră video pentru a înregistra şedinţele consiliului local şi
alte evenimente din sat, dictafon, pentru a uşura munca la interviuri şi alte materiale şi mai mult spaţiu web pentru a încărca
informaţii pe site (spaţiul pe care îl avem este limitat şi nu putem încărca, la moment, multe fotografii sau materiale video).
Dacă cineva are posibilitatea şi doreşte să ofere un anumit suport, contactaţi orice membru al echipei.
Datele de contact le găsiţi pe www.colonita.md.
Vă mulţumim pentru susţinere!

