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„Ne dorim ca toţi cetăţenii
noştri să fie mândri de
comuna în care locuiesc!“
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Lumea lui Dumnezeu
Lumea vrei să o-ndulceşti,
Multe cuvinte frumoase
Pe buze şopteşti.
Când mă trezesc dimineaţa,
Mă rog la Dumnezeu,
Să fie lumea după cuvântul meu!
Seara la culcare,
Tot la Dumnezeu mă rog,
Lumea să o fac dulce atât cât pot.
Zilele trec gândindu-mă tot la
Dumnezeu,
Care a făcut lumea
Bună, cum am vrut eu!
VALENTINA TUDORACHE,
clasa a VI-a A

Cuvântul infinit
Cuvântul- poate fi soare.
Cuvântul- este luna ce răsare.
Cuvântul- stele sclipitoare.
Cuvântul- este pământul cel mare.
Soarele, când apare cuvântul,
Dintre nori răsare.
Luna, când soarele apune,
Un cuvânt se sfârşeşte,
Dar apare un cuvânt nou
Şi ne înveseleşte.
Stelele pot fi infinite,
La fel cum sunt cuvintele nesfârşite.
O dorinţă schimbă lumea,
Cum spui: soare, pământ, lună,
stele,
Toate cuvintele sunt ca ele.
Cuvinte nesfârşite.
VALENTINA TUDORACHE,
clasa a VI-a A

De la 1 noiembrie, un nou medic
de familie în Glodeanu Sărat
Locuitorii comunei Glodeanu
Sărat, înscrişi pe listele
domnişoarei doctor Paula Vrapciu,
medic de familie, sunt anunţaţi
prin intermediul ziarului local că,
începând cu data de 1 noiembrie
2011, domnia sa îşi încetează
activitatea.
De la această dată, cabinetul
medical va fi luat în primire de
către un alt medic de familie,
doamna doctor Cristina Tonea.
Domnia sa va prelua lista cu toţi
pacienţii, beneficiari, în continuare,
ai serviciilor noului medic de
familie.
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ATENȚIE! Escrocii sunt imaginativi şi manipulatori. Ştiu
cum să vă convingă să oferiţi răspunsul pe care îl caută
O nouă metodă de
escrocherie face victime în
rândul cetățenilor. Scopul
escrocheriilor constă în furtul
de bani, alte valori sau date
personale.
Atât în comuna nostră cât
și în localitățile învecinate
au fost înregistrate câteva
cazuri de escrocherii comise
de persoane de rea-credință
care pretind că ar cunoaște
amănunte despre familia
vizată, inclusiv numele
membrilor familiei, numere de
telefon sau detalii cunoscute
doar celor apropiați.

Un exemplu în acest sens îl
constituie o familie de oameni
obișnuiți care locuiește cu
părinții, în satul Căldărușanca,
ce a fost supravegheată pe
parcursul mai multor zile,
fără ca membrii acesteia să
observe. Profitând de faptul că
autoturismul tinerei familii nu
era în curtea casei, escrocii au
încercat să-l convingă pe unul
dintre părinți că fiul acestuia i-a
trimis să aducă un colet, pentru
care ar mai avea de achitat
o sumă de bani. Pentru a fi
mai convingători, unul dintre
escroci susținea că vorbește la

telefon chiar cu „fiul”, neștiind
că fiul era acasă iar părintele
știa cel mai bine.
Cazul prezentat este real,
numele membrilor familiei
nefiind dezvăluite din motive
lesne de înțeles. Totodată, este
un caz fericit, vigilența părintelui
dejucând planul diabolic al
escrocului care, cu siguranță,
va mai bate și la alte uși.
Aceeași tehnică a fost
folosită și în comuna
Glodeanu Siliștea, câteva
familii căzând victime,
impresionate fiind de
multitudinea detaliilor pe care

escrocii le cunoșteau despre
aceștia, sau chiar despre
copii, rude etc.
Nu vă lăsaţi înşelaţi de
persoane care pretind
că reprezintă instituții
sau firme, nu-i primiți în
casă și nici în curte. De
asemenea, nu furnizați date
personale privind identitatea
dumneavoastră sau a
altcuiva, întrucât acestea pot
fi întrebuinţate abuziv.
Dacă depistaţi o escrocherie
sau aţi fost înşelat, solicitaţi
ajutor și contactaţi autorităţile
competente.

Reprezentantul poliţiei vine în sprijinul cetăţenilor
din Glodeanu Sărat cu o serie de recomandări
să vă informați cu privire
la aceste aspecte, NU
LE PERMITEȚI DELOC
ACCESUL ÎN LOCUINȚĂ;
- achiziţionaţi sisteme de
alarmă sau antiefracție;
- alegeţi acele încuietori
care sunt prevăzute
cu chei ce nu pot fi
multiplicate uşor;
- pentru a deruta
infractorii, atunci când
părăsiţi locuinţa pe timpul
nopţii, lăsaţi o lumină
aprinsă sau
un aparat
de radio în
funcţiune;
- în cazul
absenţelor
îndelungate de la
domiciliu rugaţi
o persoană
de încredere
să procedeze
astfel încât să
nu se simtă lipsa
dumneavoastră;
- achiziţionaţi
întrerupătoare
care, la diverse
intervale de timp,
se aprind şi sting
automat lumina.

Din totalul de 81 de posturi de poliție, existente în județul
Buzău, 79 au fost desființate, rămânând posturile de la Siriu
și Gura Teghii. Celelalte, au fost grupate în 13 secții de
Poliție rurală, cărora le-au fost arondate mai multe comune.
Secțiile sunt conduse de ofițeri, iar polițiștii vor fi specializați
pe domenii distincte, efectivele de ordine publică urmând a
patrula permanent pe raza comunelor arondate. Odată cu noua
organizare au dispărut și șefii de post, aceștia căpătând atribuții
de sectoriști în comunele în care își desfășoară în prezent
activitatea. Foștii șefi de post au devenit polițiști de proximitate,
iar posturile pe care le conduc au devenit birouri la care sunt
prezenți zilnic, între orele 8.00-16.00, prezentând la sfârșitul
fiecărei zile situația operativă din comună, șefului de secție.
Odată cu reorganizarea
Poliţiei, în comuna Glodeanu
Sărat, arondată Secţiei 13
de poliţie rurală Smeeni, îşi
desfăşoară activitatea fostul
șef de post, domnul Popa
Cornel, actualmente polițist de
proximitate.
De la domnul Popa Cornel
am aflat, pentru cititorii
publicaţiei locale, câteva
importante recomandări legate
de prevenirea spargerilor de
locuinţe, dintre care multe au
loc, potrivit cercetărilor realizate
de Poliţia Română, ca urmare a
ignorării unor minime măsuri de
precauţie din partea cetățenilor.
Recomandările se axează pe

soluţiile de securitate colectivă,
care reprezintă un plus de
siguranţă pentru toţi cetățenii.
Aşadar, este bine să:
- nu permiteţi accesul în casă
persoanelor necunoscute care
vă oferă diverse produse sau
promoţii atrăgătoare pentru că
hoţii folosesc de multe ori acest
truc;
- dacă la uşa dumneavoastră
se prezintă persoane care se
recomandă la diverse instituţii
sau firme (primărie, cablu TV,
telefonie etc.), nu le permiteţi
accesul în locuinţă până nu
verificaţi dacă lucrează întradevăr la instituţia de la care
se prezintă iar dacă nu puteți

Dacă sesizaţi o spargere,
anunţaţi imediat Poliţia 112 apel unic de urgenţă!
Nu atingeţi nimic până la
sosirea Poliţiei! Furnizaţi
Poliţiei toate datele
pe care le deţineţi în
legătură cu o eventuală
spargere. Indiferenţa
dumneavoastră poate
îngreuna prinderea
autorilor care, între timp,
au ocazia să comită şi alte
infracţiuni.
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O altă toamnă, un nou început de şcoală

Luni, 12 septembrie
2011, unităţile de
învăţământ din
comuna Glodeanu
Sărat şi-au deschis
din nou porţile,
pentru a-i primi pe
elevi, preşcolari şi
cadrele lor didactice,
cu toţii emoţionaţi şi
bucuroşi să se revadă
la debutul unui nou an
şcolar.

Astfel,atât la Şcoala
cu clasele I-VIII
Glodeanu Sărat,cât și
la Școala cu clasele
I-VIII Pitulicea, în
prezenţa cadrelor
didactice, a părinţilor,
a copiilor, dar şi a
distinşilor invitaţi
din partea autorităţii
locale, au avut loc
festivitățile oficiale
ocazionate de

începerea noului an
şcolar 2011-2012.
În deschiderea
acestor manifestări
- deosebite şi foarte
importante pentru
cei mai tineri membri
din satele Glodeanu
Sărat, Pitulicea,
Căldarușanca și
Ileana – preoții
Frățila Bogdan și
Tatu Gheorghe

au oficiat o slujbă
religioasă,rostind un
cuvânt de întâmpinare
şi binecuvântare
pentru elevi şi cadrele
didactice.
În acelaşi cadru
festiv, domnul
director, prof.
Nicolae Trişcaş, a
transmis un mesaj
emoţionant celor
prezenţi şi a poftit

pe scenă colectivul
de cadre didactice
ce-i vor călăuzi pe
drumul cunoaşterii
pe elevii unităților
de învățământ din
comuna Glodeanu
Sărat.
Tot cu acest prilej
le-au fost prezentate
elevilor şi părinţilor
noile uniforme
şcolare.

Şcoala Glodeanu Sărat - locul II la Concursul
Naţional de Dans „Fantezii de vară“, Bârlad 2011
Elevii din Glodeanu Sărat se evidenţiază, de fiecare
dată, în competiţii dintre cele mai diverse. Recent, a fost
rândul formaţiei de dans „Fantasy“ să se situeze printre
cei mai buni în domeniul lor, venind cu un laudabil loc
II de la competiţia desfăşurată în perioada 16-18 iunie la
Bârlad.
În perioada 16-18
iunie, formaţia de dans
„Fantasy“ a Şcolii cu
clasele I-VIII Glodeanu
Sărat a participat la
unul dintre cele mai
mari concursuri de dans
modern organizate
în ţara noastră. Este
vorba despre festivalul
naţional „Fantezii de
vară“ - ediţia a VIII-a,
eveniment derulat la
Bârlad şi la care au
participat peste 1.400 de
copii din 56 de localităţi
ale ţării. Competiţia este

prevăzută în calendarul
activităţilor extraşcolare
şi parte din finanţare a
fost asigurată de către
Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi
Sportului.
Pentru localitate,
participarea la această
manifestre a constituit
un prilej de mândrie,
elevii şcolii din Glodeanu
Sărat, îndrumaţi de
către profesorul Nicolae
Trişcaş, clasându-se la
final pe un onorabil loc
II la categoria dans de

caracter.
Formaţia de
dans „Fantasy“
a Şcolii cu
clasele I-VIII
Glodeanu Sărat
este formată
din: Adochiţei
Andra, Borcea
Mădălina,
Medeleanu
Florentina,
Ioniţă Florentina,
Enache Ana,
Stoica Valentina,
Stan Alexandru,
Rusu Mihai.
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Edilul Neculai Stoica:

„Ne dorim ca toţi cetăţenii noştri să fie
mândri de comuna în care locuiesc!“
Caminul cultural
din Caldarusanca
Şcoala din Glodeanu

În această perioadă, în comuna
Sărat- extindere
Glodeanu Sărat se află în plină
domnull Jean-Paul
cu sediul
d
J
P l Fuscien,
F
i
di l
derulare o serie de proiecte ce
social în Saint – Palais, Franța.
Prin intermediul distinsei familii de
vizează dezvoltarea localităţii.
dascăli Artemiza și George Marin,
reprezentanți ai Asociației, a fost
Detalii despre acestea ne-au fost oferite
donată suma de 3.000 de euro. De
la bugetul local al comunei Glodeanu
chiar de către primarul comunei, domnul
Sărat a fost alocată suma de 150
milioane lei vechi, cofinanțare
Neculai Stoica.
destinată amenajării un modern
„Unul dintre obiectivele cele mai
importante, la care lucrările sunt în curs
de execuție, este Şcoala din Glodeanu
Sărat. Lucrările au început în data de
12 septembrie şi se vor desfăşura pe o
perioadă de 12 luni. Astfel, la anul, în
luna septembrie, vor exista două corpuri
de clădiri reabilitate, consolidate, extinse
şi dotate. Reabilitarea, consolidarea
și extinderea se vor desfăşura mai
întâi la corpul nou, cu etaj, iar din luna
aprilie anul viitor se va trece la lucrări
de intervenţii pentru corpul al doilea,
cel cu regim de înălțime parter (corpul
vechi). La finalul execuţiei lucrărilor
va începe dotarea acestor spaţii cu
echipamente didactice și computere
de ultimă generație. Vor fi dotate toate
laboratoarele, inclusiv cel de informatică,
iar fiecare clasă va fi dotată cu tablă
interactivă, computer, imprimantă şi tot
ce este necesar pentru ca activitatea
didactică să se desfăşoare la cel mai
înalt nivel. Valoarea proiectului este de
56 de miliarde de lei vechi, iar fondurile
au fost obţinute din finanţare europeană
nerambursabilă“, am aflat de la edilul
comunei.
Un alt proiect despre care ne-a
vorbit domnul N. Stoica se referă la
reabilitarea imobilului de la Pitulicea în
care funcţionează cabinetul medical
de medicină de familie al domnului
doctor Romeo Murariu. Spaţiul va fi
reabilitat și dotat cu toate instalaţiile
sanitare și termice necesare, iar sala de
aşteptare pentru pacienți va fi amenajată
corespunzător.
O mare atenţie este acordată şi vieţii
sportive a localităţii; în satele Ileana
şi Căldăruşanca au fost amenajate

două terenuri de sport împrejmuite
corespunzător, au fost montate plase
pentru protecție, porți de fotbal/handbal.
Tinerii din comună își vor putea petrece
timpul liber într-un mod plăcut, recreativ
și civilizat.
Tot la acest capitol trebuie menţionat
faptul că în luna noiembrie va fi
inaugurată sala de sport din Glodeanu
Sărat, la care au fost finalizate
lucrările de racordare la utilităţi şi
sistematizarea verticală, amenajarea
unei parcări şi o serie de alte lucrări.
În incinta căminului cultural
din satul Căldăruşanca, unde
funcţionează dispensarul medical,
au loc lucrări de amenajare şi
recompartimentare a cabinetului
de medicină de familie al domnului
doctor Vlad Laurenţiu. „O parte din
valoarea investiţiei este suportată
de către Asociaţia Fraternité – StPalais Căldărușanca, prezidată de

dispensar pentru cetăţenii care sunt
înscrişi pe listele domnului doctor
Vlad Laurenţiu“, precizează edilul
Neculai Stoica.
Referitor la proiectele pe termen
scurt pe care conducerea Primăriei
le are, sunt de menţionat două
obiective importante ce ţin de
infrastructura rutieră din Glodeanu
Sărat. Astfel, se are în vedere pietruirea
tuturor drumurilor de interes local din
comuna Glodeanu Sărat. Această
lucrare vizează reprofilarea drumurilor
care s-au deteriorat în timp, aşternerea
şi compactarea unui strat de piatră
spartă şi alte lucrări specifice. Acestea
vor avea loc în luna noiembrie, în
contextul în care Consiliul Local al
comunei Glodeanu Sărat a suplimentat
suma alocată iniţial de către Consiliul
Judeţean Buzău cu peste 700 de
milioane de lei vechi pentru ca lucrările
să acopere întreaga reţea de drumuri
de
d interes
local,
care
l
cuprinde
c

Clădire service Pitulicea

aproximativ
i ti 50 de
d kilometri.
kil
ti
Au fost alocate, prin hotărârea
consiliului local, sumele necesare
asfaltării unui drum din satul
Căldărușanca, de la magazinul
sătesc (DN 2 E 85) până la ieșirea
spre extravilan. Execuția lucrărilor
va fi demarată numai după obținerea
autorizației de construire și a avizelor
necesare, obligativitate stipulată expres
legislația în vigoare. Aceasta etapă este
una complexă, întrucât drumul ce va face
obiectul acestor demersuri se leagă de
unul european.
Drumul comunal ce pleacă de la granița
cu Mihăilești până la ieșirea din satul
Ileana, în lungime totală de aproximativ 8
km, face obiectul unui contract de lucrări
perfectat între Ministerul Dezvoltării
Regionale și Turismului și consorțiul
format din societățile Vega ’93 Galați,
Arcada Company, Primacons Group
și Aquaform, în cadrul procedurii de
achiziție publică de lucrări, ce a fost
finalizată în cursul lunii septembrie
2011. Execuția lucrărilor de asfaltare va
demara în cursul anului viitor, dat fiind
faptul că în graficul de execuție sunt
prevăzute lucrări în două județe, Buzău
(165 de km de drumuri comunale şi 40
de km de drumuri județene) și Vrancea.
„Construim şi vom continua să o
facem! Cetăţenii comunei Glodeanu
Sărat trebuie să fie mândri de comuna
în care locuiesc”, a adăugat domnul
primar Neculai Stoica.

Şcoala din Glodeanu Săratexecuţie lucrări
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Motto:
" Tot ceea ce n-avem de la naștere și de care avem nevoie când suntem mari, ne este dat prin educație. Această
educație ne vine de la natură, de la oameni sau de la lucruri." Lonwenfeld

„Premiu“ pentru elevii excepţionali din comuna Glodeanu
Sărat: o excursie pe Valea Buzăului, oferită de Consiliul local

Aproximativ 260
de elevi care au
obţinut rezultate
meritorii în anul
şcolar 2010-2011
au fost răsplătiţi,
de către Consiliul
local al comunei
Glodeanu Sărat,
cu un cadou
memorabil: o
excursie pe
Valea Buzăului,
organizată la
începutul acestei
luni. Acţiunea a
constituit o plăcută
surpriză pentru cei
cărora le-a fost
dedicată, dar nu şi
o noutate, având în
vedere implicarea
permanentă
a conducerii
localităţii în viaţa şi
activitatea şcolară
a comunităţii.
Aşadar, pe 2
octombrie,într-o
frumoasă zi de
toamnă, însoțiți de
primarul comunei,

domnul Neculai
Stoica, copiii au
avut prilejul de a
vizita câteva din
locurile fascinante
care compun
spaţiul buzoian:
Barajul Siriu,
Cascada Caşoca,
Casa Memorială
Vasile Voiculescu
din Pârscov,
Monumentul Eroilor
de la Siriu şi
Vulcanii Noroioşi.
Graţie lăudabilului
demers al
Consiliului local
din Glodeanu
Sărat - demers
ce a reprezentat,
în acelaşi timp,
şi o modalitate
de recunoaştere
şi apreciere a
rezultatelor şcolare
pe care elevii le
au în palmares micii excursionişti
s-au bucurat,
alături de cadrele
didactice, diriginţii

şi profesorii
care i-au însoţit,
de veritabilele
comori de pe
Valea Buzăului,
unde au regăsit o
copie în miniatură
a României. Cu
toţii au putut face
un „salt“ de la
câmpie la munte,
de la tradiţional la
modern. La doar
40 de kilometri de
Buzău, pe valea
râului cu acelaşi
nume, există o
lume pe care puţini
o cunosc. Este un
spaţiu fascinant,
în care natura
sălbatică se îmbină
cu frânturi de
modernitate.
Vizitarea Casei
Memoriale Vasile
Voiculescu,aflate
în Pârscov,satul
său natal,a oferit
elevilor posibilitatea
de a-și crea o
imagine sugestivă

asupra evoluției în
timp a scriitorului,
bogata și diversa lui
activitate literară,
publicistică și
editorială.
Vederea acestor
locuri unice este

meritatul cadou
pe care Consiliul
local l-a gândit
inspirat şi l-a oferit
cu drag celor care
reprezintă cu
succes comuna
Glodeanu Sărat.
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O vacanță de neuitat - Camp Eli 2011
În perioada 25-30 iulie
2011 un număr de 23 de
copii din satele Pitulicea,
Ileana și Glodeanu Sărat
au petrecut zile de neuitat
în Tabăra de creaţie Camp
Eli, din Ojasca, o zonă
pitorească din județul
nostru.
Inițiatorul acestei
lăudabile acțiuni este
domnul Marian Jipa,
pastor al bisericii baptiste
din satul Pitulicea, care,
an de an, organizează
cu sprijinul unui grup de
creștini din Statele Unite
ale Americii și cu susținere
financiară din partea Camp
Eli, tabere cu caracter
intercofesional pentru copii

care provin din familii cu
venituri modeste dar cu
remarcabile rezultate în
activitatea școlară.
Scopul activităților
organizate în cadrul
acestei tabere îl constituie
dezvoltarea abilităţilor
sau deprinderilor artistice
sau sportive, cum ar
fi: coregrafie, dans,
desen, actorie, ateliere
de creație etc. Copiii au
fost îndrumați de către
instructori specializați,
prezenți în tabără, fiind
organizate ateliere pe
grupe de vârstă, unde
participanții au avut
ocazia să concureze
pentru anumite premii şi

trofee puse în joc de către
organizatori.
Și nu în ultimul rând,

elevii prezenți la Camp
Eli au avut ocazia săsi dezvolte abilități de

comunicare în limba
engleză, asistați de
translatori experimentați.

RECENSĂMÂNTUL POPULAŢIEI ŞI AL LOCUINŢELOR
20 – 31 octombrie 2011
Recensământul ce se află în
plin proces de desfășurare are
ca scop obţinerea informaţiilor
referitoare la populaţie şi
condiţiile de locuit, în cadrul
aceluiaşi proces de diseminare.
Obiectivele recensământului:
de a obţine informaţii ample şi de
calitate privind numărul şi distribuţia
teritorială a populaţiei, a structurii
demografice şi socio-economice,
date referitoare la gospodăriile
populaţiei, precum şi la fondul
locativ şi condiţiile de locuit ale
populaţiei şi clădirile în care se
situează locuinţele.

Scopul fundamental este
de a oferi informaţii esenţiale
şi de calitate pentru politicile
guvernamentale în domeniul
economic şi social, inclusiv pentru
dezvoltarea umană.
Se vor înregistra: toţi cetăţenii
români cu domiciliul în ţară
(indiferent dacă la momentul
recensământului se află în ţară
sau în străinătate), persoanele de
cetăţenie străină sau fără cetăţenie
care au domiciliul (reşedinţa
permanentă) în România sau o
reşedinţă temporară (indiferent
de motivul stabilirii: refugiaţi,
solicitanţi de azil, solicitanţi de

cetăţenie română, străini sosiţi
pentru afaceri sau în interes
personal).
Nu se vor înregistra: persoanele
de cetăţenie străină din cadrul
reprezentanţelor diplomatice şi
consulare sau al reprezentanţelor
organizaţiilor internaţionale şi
membrii familiilor lor, personalul
forţelor armate străine, personalul
flotei comerciale navale şi aeriene,
precum şi corespondenţii de presă
care la momentul de referinţă
al recensământului se află pe
teritoriul ţării.
La recensământ se vor
înregistra, de asemenea, toate

clădirile de locuit, clădirile cu altă
destinaţie în care se află locuinţe,
clădirile cu unităţi de locuit în
comun (internate şcolare, cămine
pentru studenţi, dormitoare pentru
muncitori, cămine de nefamilişti,
case de copii, cămine pentru
bătrâni, hoteluri, spitale, sanatorii,
cabane turistice etc.) şi locuinţele
din cadrul acestora.
Nu se vor înregistra clădirile
cu altă destinaţie (administrative,
industriale, comerciale,
agrozootehnice, social-culturale,
spaţii de depozitare), dacă în
incinta acestora nu se află locuinţe
sau unităţi de locuit în comun.
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Domnul Borcea Neculai,
primul cultivator de
legume din localitate
Oamenii din Glodeanu
Sărat sunt grădinari din
tată în fiu. Trudesc din
greu de dimineaţă până
seara şi tot ei vând rodul
pământului. Nu se plâng
de oboseală şi apără
legumele româneşti.
Oamenii din Glodeanu
Sărat muncesc în sere şi
nu au vreme să îşi tragă
sufletul, pentru că au de
săpat, plivit şi cules sute
de hectare. Aproape
toţi sunt producători de
roşii, castraveţi, ardei,
varză, conopidă etc.
Legumele care dau în
pârg în pământul roditor
din Glodeanu Sărat sunt
sănătoase în adevăratul
sens al cuvântului.
De la un „veteran“
în domeniul cultivării
legumelor, Borcea
Neculai, am aflat cum
a influenţat iniţiativa sa
dezvoltarea legumiculturii
în comună, până la
nivelul la care ea se
află astăzi. „Sunt primul
cultivator de legume
din localitate, fac acest

lucru de 50 de ani, mă
cunosc toţi sătenii şi aş
recomanda şi tinerilor
de azi să se ocupe cu
această activitate. De
altfel, de câte ori vine
cineva la mine pentru
un sfat sau o lămurire,
îl ajut cu mare drag şi,
mai mult, îl îndemn ca,
pe lângă agricultura de
câmp, să se ocupe şi
de grădinărit pentru că,
pe parcurs, se câştigă
bani. Astfel că oamenii
mi-au urmat exemplul,
cultivarea legumelor a
devenit o activitate de
bază, şi nu numai în
comuna noastră, ci şi în
localităţile vecine.
Personal, eu cultiv
roşii, castraveţi, spanac,
ceapă, în general legume
care ne permit două sau
chiar trei recolte pe an.
Lucrările se derulează
pe tot parcursul anului.
Astfel, iarna ne îngrijim
de răsaduri, le protejăm,
punem îngrăşământ
pentru sol, primăvara
începem să le plantăm,
practic grădinăritul este

o muncă la foc
continuu.
În plus, avem
fericirea de a avea
un primar gospodar,
care a ridicat o
piaţă în localitate,
pentru desfacerea
legumelor, şi
comuna noastră
a devenit vestită
pentru legumele sale.
Cât despre câştigul
din agricultură, eu
spun că, dacă ştii să
vorbeşti cu pământul,
îi culegi roadele. Dacă
ţi-e urât de el şi nu-l
bagi în seamă, devine
duşmanul tău.
În ce priveşte comuna
noastră, ea este una cu
oameni muncitori, cu
oameni liniştiţi, care nu
crează probleme unii
celorlalţi, ba dimpotrivă,
sunt prieteneoşi, se
împrumută şi se înţeleg
între ei. Cât despre
tineri, o parte dintre ei se
ocupă cu agricultura, alţii
au plecat peste hotare,
dar mă întristează
faptul că sunt dispuşi

să
ă muncească
ă
aproape
orice acolo,
considerând,
de exemplu, că
mai avantajos
este să lucreze
în salubritate în
ţări străine decât
să fie ingineri în
România.
Cu toate
acestea, aş
spune că e de
dorit să trăim
aici, ţara noastră
a fost, de-a lungul
timpului, «curtată» de
multe popoare, pentru
că noi avem ape, avem
munţi, avem marea
lângă noi, iar pământul
nostru e foarte fertil.
Tocmai de aceea mă

bucură faptull
că, după cum spuneam,
mulţi cetăţeni mi-au
urmat exemplul şi îmi
doresc să iubim cu toţii
pământul românesc
şi mai ales pământul
nostru din Glodeanu,
să trăim în pace şi în

temere de
Dumnezeu.
Iar conducerii
comunei îi urez să-i dea
Dumnezeu sănătate,
pricepere şi să ne
bucurăm de ea ca şi
până acum“, a încheiat
domnul Borcea Neculai.

„Dacă ştii să vorbeşti cu pământul,
îi culegi roadele“
Despre activitatea de
bază a locuitorilor b
p
pentru care, de altfel,
au devenit şi foarte
cunoscuţi în judeţ şi în
ţţară, despre problemele
pe care comunitatea le
p
îîntâmpină, sprijinul pe
care membrii ei îl primesc
de la autorităţile locale
şi cel pe care îl aşteaptă
ş
îîncă de la autorităţile
centrale, dar şi despre
llocalitate şi oamenii ei
ne-au vorbit doi dintre cetăţenii comunei
n
Glodeanu Sărat.
G

„De fel sunt din Glodeanu Sărat, însă locuiesc
îîn Buzău de mai bine de 40 de ani. Cu toate
acestea, vin în Glodeanu Sărat la fiecare sfârşit
a
de săptămână, pentru că îmi e dragă localitatea
d
natală şi oamenii ei, unde am, de altfel, şi casă.
n
Cât despre comună, este foarte frumoasă
C

dar şi foarte bine dezvoltată, iar oamenii sunt
gospodari. Cresc animale, au grădini de zarzavat,
iar agricultura în zona noastră, şi în mod special
cultivarea legumelor în solarii, este din ce în ce
mai des întâlnită. Şi este un lucru bun, pentru că
în această perioadă, când cu greu se mai găsesc
locuri de muncă, oamenii reuşesc să-şi câştige
existenţa de pe urma acestei activităţi“, ne-a spus
domnul Vişan Mircea.
„Este adevărat, în ultima perioadă profitul nu mai
este la fel de bun, şi cred că se întâmplă acest lucru
din cauza faptului că preţurile sunt foarte scăzute,
în comparaţie cu investiţia pe care cultivatorii o fac.
În aceste condiţii, tinerii ar trebui să nu se
bazeze numai pe această activitate, ci să încerce
şi altceva, deşi pe de altă parte, ne lovim aici de
problema locurilor de muncă. Este o problemă pe
care tot conducătorii judeţului şi ai ţării ar trebui să
o aibă în vedere. În general, mediul rural este foarte
neglijat în ce priveşte aplicarea unor măsuri care
să-i ajute pe cetăţenii de la ţară“, este de părere
domnul Ene Stan, locuitor al satului Glodeanu
Sărat.
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„În momentul în care oamenii văd că eşti alături de
ei, apropierea şi dragostea lor se întorc către tine“
Dinu Radu, preot din anul
2005 la parohia din Pitulicea,
ne-a vorbit despre lăcaşul
de cult în care slujeşte, felul
în care enoriaşii de aici
s-au apropiat de biserică
în ultimii ani, sprijinul lor şi
al administraţiei locale, dar
şi despre misiunea sa în
calitate de preot al acestei
comunităţi.
„Să slujesc aici este o
responsabilitate extraordinară,
dar şi o satisfacţie pe măsură,
pentru că am avut norocul, dar
şi bunul Dumnezeu m-a ajutat să
am credincioşii alături de mine,
să mă sprijine şi să mă ajute. Şi
este un lucru deosebit, pentru că,
dacă nu ai credincioşii alături de
tine, este foarte dificil de realizat
proiectele pe care doreşti să le
pui în practică în acea parohie.
Sunt multe de făcut, iar eu am de
îndeplinit o muncă foarte grea,
munca părintelui Gheorghe, de la
Căldăruşanca, chiar în momentul
de faţă aflându-ne în plin şantier,
pentru că este făcută
pictura din lăcaşul de
cult.
În momentul în care
am venit aici, în 2005,
a trebuit să duc mai
departe lucrarea
începută de părintele
Gheorghe, şi anume
pictura bisericii din
Pitulicea. După cum
este cunoscut, biserica
aceasta dar şi cea
de la cimitir au fost
realizate cu multă trudă,
cu multă dorinţă dar şi
mult zbucium din partea
părintelui Gheorghe cât
şi a credincioşilor, care
au luptat foarte mult
şi înainte dar şi după
1989, pentru ca acest
sat să aibă două biserici
deosebit de frumoase.
În ce priveşte
biserica aceasta, ea
a fost construită în
1998, sfinţirea având
loc în anul 2003. În
aceşti şase ani, de
când slujesc aici, am
încercat, cât am putut
de mult - pentru că
dorinţă am, însă e
mai greu din punct
de vedere financiar.
Am avut însă sprijin,
din punct de vedere
material, din partea enoriaşilor,
dar şi a primăriei. Chiar în această
perioadă ne-a fost alocată din

partea primăriei o
sumă de bani pentru
continuarea picturii.
În aceşti ani s-au
adus îmbunătăţiri şi
la casa parohială,
montându-se
tâmplărie termopan,
şi continuăm cu
aceste lucrări legate
de pictură, destul
de costisitoare, de
altfel, suma necesară
ridicându-se undeva
la aproximativ 11
miliarde lei vechi.
Trebuie precizat că
aceste lucrări nu se
pot efectua decât
vara, dată fiind
tehnica utilizată,
materialele sunt şi
ele destul de scumpe,
astfel că încercăm
să lucrăm în fiecare vară, o lună,
două, trei.
Deşi ne aflăm într-o perioadă
dificilă, sau poate tocmai de aceea,
ultima speranţă pe care o avem
este de la Dumnezeu. Iar omul,
şi mai ales omul de la ţară are în

suflet această speranţă, această
credinţă în Dumnezeu. Acest lucru
se vede inclusiv în frecvenţa cu

care, îîn mod
duminica
de
d special
i ld
i i şii d
sărbători, enoriaşii sunt prezenţi la
biserica noastră. Când am început
să slujesc aici, oamenii nu veneau
într-un număr atât de mare, poate
şi pentru faptul că eram preot nou,
fostul părinte, Gheorghe, slujise
aici 30 de ani, întreaga sa activitate
ffiind foarte apreciată
de credincioşi. În
d
ttimp, însă, oamenii
au început să mă
a
cunoască, să se
c
apropie, şi s-a creat
a
acea legătură între
a
preot şi enoriaşi care
se realizează cu timpul.
s
Acum, încă şi mai
mult mă bucură faptul
că sunt înconjurat de
c
ttineri, femei şi bărbaţi,
majoritatea cupluri
căsătorite, care ajută la
c
curăţenie, la diferitele
c
activităţi pe care
a
biserica le întreprinde,
pentru că sunt multe de
ffăcut: la hram, la Paşti,
la Crăciun sau în cazul
acţiunilor umanitare pe
a
care le realizăm. Tinerii
c
vin, aşadar, la biserică,
v
şi sunt două familii,
ş
Mănăstire şi Borcea,
care vin de fiecare dată
c
la biserică, împreună cu
ai lor copii. Avem şi ore
a
de cateheză, duminica,
d
cu copiii, după sfânta
c
liturghie, pe care le
ffacem în mod special
de toamna până vara,
d
îîn vacanţa de vară
mulţi dintre ei fiind
plecaţi. Sunt, practic,
ore suplimentare de
o
religie, în cadrul cărora cântăm,
desenăm, au loc discuţii legate de
anumite pilde din Sfânta Scriptură,

pe care le
l explicăm
li ă şii iinterpretăm
t
tă
copiilor.
De asemenea, organizăm anual
împreună cu părintele Bogdan de
la Glodeanu Sărat pelerinaje cu
credincioşii în diverse zone turistice
din ţară, pentru a ne cunoaşte
mai bine unii pe alţii, pentru a ne
apropia. De altfel, din punctul meu
de vedere, cel mai important lucru
este acela de a locui permanent,
ca preot, în mijlocul credincioşilor,
pentru ca acesta să poată apela la
tine, să te găsească la orice oră din
zi şi din noapte, să te vadă implicat
în toate activităţile parohiei, să te
vadă şi să te simtă alături de el.
Ori, în momentul în care oamenii
văd că eşti alături de ei, apropierea
şi dragostea lor se întorc către tine,
şi nici măcar nu faci ceva în plus,
ci doar ceea ce trebuie să faci.
Şi anume misiunea ta, pentru că
a fi preot înseamnă o misiune şi o
responsabilitate în faţa lui Dumnezeu.
De fel sunt din Bucureşti, însă
locuiesc aici permanent şi am venit
la Pitulicea din dragoste pentru
Dumnezeu şi pentru oameni. Aşa a
rânduit Dumnezeu, să vin să slujesc
aici, şi îmi fac cu dragoste şi pasiune
meseria. Tocmai de aceea, pentru că
slujesc cu dragoste şi pasiune, apar
şi roadele, satisfacţia şi mulţumirea.
Le mulţumesc, de aceea, din tot
sufletul credincioşilor că au fost
alături de mine în aceşti şase ani,
am împărţit bucurii deosebite, i-am
simţit că mă respectă, că mă iubesc
şi sunt alături de mine, iar singura
mea dorinţă este aceea ca oamenii
să vină la sfânta biserică, să vină
la rugăciune, mai ales în aceste
perioade grele, când singura
speranţă este în Dumnezeu.
Comuniunea, colaborarea strânsă
între preot şi credincioşi este,
astfel, benefică pentru toată lumea“
a conchis părintele Radu.

