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Două şcoli şi căminul cultural,
renovate şi modernizate

{coala din Poiana de Sus, \nainte [i dup` renovare

Din iunie 2012, din momentul în
care s-a schimbat conducerea Prim`riei,
dou` [coli au c`p`tat o fa]` nou`.
Cu sprijinul directorilor, [colile de
la Vadu Vejei [i de la Poiana de
Sus au fost modernizate [i consolidate.
La Poiana de Sus, pân` în toamna
anului trecut când s-a decis renovarea
cl`dirii care a ars în 2008, nu s-a
mai investit nici un ban iar copiii
au înv`]at în condi]ii dificile, care
se puteau numi oricum numai nu
demne de o institu]ie de înv`]`mânt.
La acest moment, deja este renovat`
o sal` de curs [i holul [colii, iar în
func]ie de banii de care dispune
prim`ria, în cel mai scurt timp posibil
se va renova [i restul cl`dirii.

în renovarea [i consolidarea cl`dirii.
Ast`zi, 70 de copii de gr`dini]`,
printre care cei mai mici de la clasa
zero pentru care s-au creat condi]iile
necesare, împreun` cu cei aproape
100 de copii din clasele I-IV înva]`
în condi]ii decente, în clase curate,
preg`tite pentru un nou an [colar.
„În toamna anului trecut, înainte de
începerea anului [colar, am reu[it
s` aloc`m fondurile necesare pentru
consolidarea [i renovarea cl`dirii.
Am renovat o sal` de clas` pentru
copiii care au intrat la clasa zero,
am \mprejmuit [coala cu un gard
[i am consolidat peretele din partea

dreapt` unde era risc de pr`bu[ire”,
a explicat primarul Gheorghe Rotaru.
Tot în renovare, în primul an de
mandat al noii conduceri a prim`riei
}ibana, a intrat [i c`minul cultural.
Din banii de la bugetul local,
aproximativ 150 milioane lei vechi,
acum, c`minul cultural este modernizat
[i renovat, gata s`-[i primeasc`
invita]ii în condi]ii cel pu]in decente.
De asemenea, primarul anun]` c`
pân` în septembrie, când vor începe
orele din nou, {coala cu clasele
I-IV din Gârbe[ti va avea un acoperi[
nou, tabla urmând a fi înlocuit` în
totalitate.

170 de copii
înva]` în condi]ii
mai bune
{coala de la Vadu Vejei era în
pericol de pr`bu[ire pentru c` ani
de zile nu s-a investit nici un ban

Pe 15 august va începe a
treia edi]ie a Festivalului dedicat
Zilelor Comunei }ibana, cu
invita]i de marc` precum Mioara
Velicu [i Aurel Moldoveanu.
Spectacolul va fi organizat de
c`tre echipa de realiz`ri
evenimente de la Etno TV iar
programul include doar voie
bun`, bucurie, dans [i manifest`ri
cultural-artistice. Manifest`rile
vor avea loc pe stadion, unde
începând cu ora 12.00 va avea
loc o slujb`. Mai apoi, între
orele 13.00 – 15.00, copiii de

la [colile din comun` au preg`tit
un program special pentru
aceast` zi de s`rb`toare. Pân`
la ora 22.00, atmosfer` va fi
între]inut` de înc` trei forma]ii
iar înainte de focul de artificii,
cânt`rea]a de muzic` popular`
Mioara Velicu [i cânt`re]ul Aurel
Moldoveanu vor încinge atmosfera.
Pentru urm`toarea perioad`,
primarul anun]` [i faptul c` vor
fi organizate excursii la m`n`stirile
din jude]ul Neam]. Pentru aceste
ie[iri sunt programate 60 de
persoane, la fel ca anul trecut.

Institu]iile de cult,
sprijinite de Prim`rie
Bisericile [i cimitirele din sate
vor fi în continuare sprijinite de
Consiliul Local. Pentru urm`toarea
perioad`, primarul explic` faptul
c` Biserica de la Poiana M`n`stirii
va primi bani pentru refacerea
pere]ilor, cimitirul de la }ibana
va avea un gard modernizat iar
la cimitirul de la Domni]a se va
consolida gardul [i vor fi f`cute

o serie de repara]ii necesare. „Am
ajutat [i vom ajuta în continuare
institu]iile de cult din comun`. La
Poiana M`n`stirii am ref`cut drumul
iar acum se va cump`ra BCA
pentru renovarea pere]ilor. Cele
dou` cimitire vor avea gardurile
reparate. Acolo unde ni se solicit`
sprijinul venim în sprijinul enoria[ilor“,
a detaliat primarul Rotaru.

Unirea }ibana, la un
pas de promovare

{coala din Vadu Vejei, \nainte [i dup` renovare

Din iulie nu Curent electric pentru
vor mai fi
familiile de la Palanca
probleme cu
Anul trecut, la Cr`ciun, la Palanca
s-a extins iluminatul public, fapt ce
gunoiul
a permis familiilor de aici s` aib`
Pentru c` Prim`ria }ibana
militeaz` pentru protec]ia mediului
au fost achizi]ionate 36 de containere
de metal [i 200 de containere
de plastic de 120 litri. Astfel c`,
din luna iulie , s`tenii vor avea
la dispozi]ia lor un serviciu de
salubritate, care o dat` pe lun`
va ridica gunoiul pentru a le l`sa
cur]ile mai curate. Pe lâng` acest
avantaj, costul acestui serviciu
este de doar 10 lei pe an, în
timp ce în alte comune din Ia[i,
oamenii pl`tesc anual [i 60 lei
pentru acela[i lucru.

Mioara Velicu
[i Aurel
Moldoveanu vin
la Zilele Comunei

posibilitatea s` se racordeze la re]eaua
de curent electric. În urma unei
investi]ii din fondurile prim`riei de
aproape 100 milioane lei vechi, câteva
familii au avut ocazia ca dup` ani de
zile în care au stat în întuneric, s`
se racordeze la curent. „Am stat opt
ani de zile f`r` curent, f`r` lumin`.
Ne-am descurcat cum am putut, fie
la baterie, fie prin întuneric. Acum
e bine, tare bine, ne ajut` foarte mult
curentul electric”, a spus Oana
Tudorache, una din beneficiarele

Echipa de fotbal Unirea }ibana
a terminat pe locul trei în
clasamentul Ligii 5 Ia[i, seria I,
cu 42 de puncte câ[tigate în cele
22 de meciuri disputate. Pentru
sezonul viitor, echipa porne[te
ca favorit` la promovarea în Liga
4. Prim`ria, a[a cum s-a întâmplat
[i în ultimul an, va sus]ine toate
eforturile echipei [i ale antrenorului

pentru ca finalul sezonului viitor
s` îi g`seasc` pe primul loc. Anul
acesta, pe locul I a terminat
Helios Tome[ti, cu 55 de puncte.
De asemenea, [i echipa de pompieri
coordonat` de Bebe Bre[ug, [eful
ISU }ibana, a câ[tigat locul 2 în
campionatul organizat de c`tre
Inspectoratul pentru Situa]ii de
Urgen]` (ISU) Ia[i.

120 de oameni î[i pot g\si
mai u[or un loc de munc\

proiectului de extindere de iluminat
public, f`cut de c`tre prim`rie.

Din toamna anului trecut pân`
în prezent, 120 de persoane au
participat la o serie de cursuri
de recalificare pe pia]a muncii,
în urma c`rora au devenit zugravi,
asfaltatori [i dulgheri cu diplom`.
Cursurile, patru serii a 30 de
cursan]i, au fost organizate de
c`tre o firm` specializat`,
recunoscut` în domeniu. Diplomele

primite, care atest` faptul c` au
participat la cursuri [i c` au
cuno[tin]e în domeniu, sunt
recunoscute atât la nivel na]ional
cât [i interna]ional. Unul dintre
cele mai importante aspecte ale
acestor cursuri este faptul c` to]i
cei care au primit aceast` diplom`
au o [ans` în plus s`-[i g`seasc`
un loc de munc`.

