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Continuã lucrãrile la r eþelele
de canalizare ºi gaz de la Sãcel
Se lucrează în continuare la reţeaua de canalizare
din Săcel, pe strada principală (DN1). De o parte și
de alta a Drumului Naţional 1 se fac lucrări de subtraversare pentru a lega o parte de sat, de cealaltă.
Lucrările vor fi continuate cu legăturile între reţelele
stradale pe lângă râu, astfel că cel târziu în primăvara
anului viitor satul Săcel să fie complet canalizat. Cei
care doresc să se racordeze la reţele de apă și
canalizare se pot adresa la casieria SC Servicii CL
Săliște. Societatea se va ocupa de întocmirea
proiectelor pentru racordarea la reţelele de apă și
canalizare, venind astfel în sprijinul cetăţenilor care,
pe de o parte, vor fi scutiţi de a umbla pentru
întocmirea tuturor formalităţilor, iar pe de altă parte,
vor plăti doar jumătate din preţul pentru proiect și
execuţie, fiind ajutaţi de societatea locală de apă și
canal.

Ne aflăm în postul Sfintelor
Pa`ti, o perioadă în care, pe
lângă cură\irea trupului, ar
trebui să ne preocupăm `i de
cură\irea sufletului. Din păcate, multe sărbători religioase care au o puternică încărcătură
simbolică - au fost în ultimii ani
transformate în prilejuri de distrac\ie `i nimic mai mult. Constatăm cu o oarecare mâhnire
că semnifica\iile unor sărbători
precum Crăciunul sau Pa`tele
sunt trecute într-un plan secund, petrecerile zgomotoase
fiind principala preocupare a
multora în momentele despre
care vorbeam mai devreme.
Cred că perioada în care tocmai ne aflăm ar trebui să fie
un bun prilej pentru o analiză
obiectivă pe care fiecare dintre
noi ar trebui să o facă propriei
persoane. Cu to\ii suntem supu`i gre`elii, fiecare dintre noi
a gre`it, la un moment dat, fa\ă
de semeni. E foarte important
ca aceste gre`eli să fie con`tientizate, iar cei care le-au
comis, să încerce să le evite în
viitor. În perioada postului nu
trebuie să ne ab\inem doar de
la a mânca acele bucate interzise, ci e necesar să fim sinceri
cu noi în`ine, să recunoa`tem
ce am făcut mai pu\in bine, să
privim cu îngăduin\ă `i în\elegere către cei de lângă noi.
Numai recunoscând punctele
slabe, putem să le evităm în
viitor sau – de ce nu? - să le
transformăm în puncte tari. Nu
vreau să \in nimănui lec\ii de
moralitate sau de comportament, dar consider că atunci
când suntem împăca\i cu noi
în`ine `i cu cei din jurul nostru,
când nu ne lăsăm condu`i de
orgolii `i resentimente putem
privi lucrurile într-un mod constructiv. De aceea, dragi săli`teni, vă îndemn la o analiză
personală, sinceră, în urma
căreia să pute\i trage linie, să
separa\i binele de rău `i să
primi\i cu sufletul deschis Sfânta Sărbătoare a Învierii Domnului. Dintotdeauna, săli`tenii
au fost oameni chibzui\i, echilibra\i, maturi, iubitori de bine
`i de frumos: de aceea cred cu
tărie că, pentru fiecare dintre
dumneavoastră, perioada
postului va fi una de limpezire
spirituală.
Dr. ec. Teodor Dumitru
BANCIU, primarul
ora`ului S[li`te

Cei care se asociazã au de câºtigat
Primarul Săliștei, Teodor Dumitru Banciu spune că
"Așa cum am promis, Primăria și societatea de apă și
canalizare se vor ocupa de întocmirea proiectelor. Spre
deosebire de alţii, eu nu am vorbit vrute și nevrute, ci
am făcut ceea ce am promis. Oamenii vor plăti doar
jumătate din cât costă proiectul și execuţia. În ceea ce
îi privește pe cei care au plătit suma de 500 de lei în
2008, când am întocmit proiectul pentru localitatea
Săcel, acești bani li se vor scădea din costurile pentru
proiectarea și execuţia racordării individuale. Iată că
cei care se asociază au numai de câștigat. Mulţi au
privit atunci cu scepticism faptul că unii au plătit cei
500 de lei, spunând că sunt bani pierduţi. Ei bine, iată
că azi toată lumea are certitudinea că acei bani au fost
investiţi pentru confortul fiecăruia. E adevărat, a durat
mai mult pentru că Primăria nu putea face ceea ce
acum societatea de apă și canal - SC Servicii CL
Săliște - poate realiza. Foarte important de subliniat,
SC Servicii CL Săliște a obţinut licenţă de operator,
putând efectua lucrări de specialitate".
Continuã lucrãrile ºi la reþeaua de gaz din Sãcel
Lucrările la reţeaua de distribuţie a gazului metan
continuă în satul Săcel. Se reface documentaţia în
vederea legării la reţeaua de gaz dintre Săcel și
Săliște, deoarece unii cetăţeni s-au opus trecerii
conductelor pe lângă DN 1, deși acest lucru era
cuprins în proiectul existent. Tot la Săcel vor fi
demarate lucrările de pavare a străzilor.

Strada I. Moga - azi

Strada I. Moga - ieri

Magenta Galben negru albastru

Sã nu uitãm
semnifica\ia
Sfintelor
Sãrbãtori!
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Apel pentru un mediu curat

Fără îndoială, astăzi, trăim într-o
perioadă de criză ecologică declanșată în primul rând de activitatea umană și care tinde să afecteze toate aspectele vieţii noastre.
În ultimii zeci de ani omul a generat
atâtea deșeuri, încât acestea sunt
mai periculoase decât tot ce a
generat el în cursul prezenţei sale
multimilenare pe Pământ.
"A înţelege natura înseamnă a
înţelege viitorul, dar a face ceva
pentru salvarea naturii atât de
ameninţată astăzi, înseamnă a
contribui la fericirea omenirii" academician A. Pora.
Intervenţia omului asupra învelișului vegetal și a ecosistemelor
naturale în general a apărut încă
din primele începuturi ale activităţii
sale economice, astfel că starea
actuală a solurilor și a vegetaţiei
apare azi ca o rezultantă a interacţiunii dintre factorii naturali și cei
antropici.
În prezent, preocupările autorităţilor
locale din Orașul Săliște se înscriu în
contextul internaţional pentru
"dezvoltare durabilă a așezărilor urbane". Iniţiativa Primăriei Orașului
Săliște de a realiza conceptul strategic de dezvoltare economico socială,
având drept obiectiv general apli-

carea măsurilor de reabilitare,
conservare și protecţie a mediului,
prin realizarea unui program de management corespunzător factorilor de
mediu biotici și abiotici.
Zonă cu un potenţial turistic extraordinar, dar din păcate nesimţirea și nepăsarea unora care cred
ca totul li se cuvine, se transformă
în adevarate focare de infecţie.
Unii nu vor să înţeleagă că a
menţine curat mediul este un
câștig pentru generaţia de mâine.
Faptul că o mână de oameni
curăţă periodic zona pentru unii nu
înseamnă nimic.
Nu este corect principiul "dacă
tot plătesc gunoiul îl arunc unde
vreau" , iar cei de la salubritate
să-l adune că de aia îi plăim.
Acest principiu face să crească
costurile privind precolectarea,
colectarea, transportul și eliminarea
finală la depozitul conform situat pe
raza Comunei Cristian , de aceea
facem un apel la deţinătorii de
case de vacanţă, la cetăţeni și la
societăţile comerciale pe care-i
deservim la ora actuală să facă o
primă selectare la domiciliu-locul
de desfășurarea al activitaţii, ca
deșeurile reciclabile (peturi din
plastic, hârtia, cartonul, dozele de
aluminiu de la sucuri și bere, sticla)
să le depună în locurile special
amenajate care sunt dotate cu
eurocontainere speciale, colorate

HOTÃRÂREA NR.142/2011

privind aprobarea unor criterii suplimentare în vederea
atribuirii terenurilor în folosinţă gratuită conform Legii
nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru
construirea unei locuinte proprietate personală

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SĂLIȘTE, JUDEŢUL SIBIU,
întrunit în ședinţă ordinară la data de 14.12.2011
Analizând Referatul nr. 10609/2011întocmit de dl. Viceprimar
Bordea Aurel – Andrei prin care propune stabilirea unor criterii
suplimentare necesare pentru departajarea beneficiarilor Legii nr.
15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei
locuinţe proprietate personală, republicată, actualizată la zi, în
vederea construirii unei locuinte proprietate personala și Expunerea
de motive a Primarului Orașului Săliște;
Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului
Local Săliște;
În conformitate cu prevederile art. 1 alin.(3) și art.3 alin.(2) din
Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea
unei locuinţe proprietate personală, republicată, actualizată la zi și
ale art.4 din H.G. nr.896/2003 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală ;
În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.a și art.45 alin.1 și
3 din Legea nr.215/2011 – privind administraţia publică locală,
republicată, modificată și actualizată la zi;
HOTĂRĂȘTE :
Art. 1 Se aprobă criteriile suplimentare în vederea atribuirii
terenurilor în folosinţă gratuită în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul
acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate
personală, republicată, actualizată la zi, conform Anexei nr.1, care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă modelul de cerere în vederea atribuirii terenurilor
în folosinţă gratuită în baza Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală,
republicată, actualizată la zi, conform Anexei nr.2, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Cu data prezentei se abrogă HCL nr.53/2010.
Art.4. Primarul Orașului Săliște va asigura executarea prezentei
hotărâri.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului:
Instituţiei Prefectului-Judeţul Sibiu,
Primarului Orașului Săliște,
Vceprimarului Orașului Săliște,
Serviciului Public Administrarea Domeniului Public și Privat,
Postare pe site-ul Primăriei Orașului Săliște.
Adoptată în Săliște la data de 14.12.2011

și inscripţionate cu ce fel de deșeu
se poate depozita. In nici un caz în
acele containere nu se va depozita
deșeu menajer. Rugăm pe această cale ca și proprietarii de case de
vacanţă să respecte legea privind
protecţia mediului și anume a nu
mai arunca plase cu deșeuri menajere în locurile special amenajate pentru colectarea deșeurilor
reciclabile sau la ieșirea din sat să
nu le mai arunce în șanţuri. Prin
recuperarea și valorificarea acestor
deșeuri reciclabile vom proteja
mediul înconjurător, iar generaţiile
viitoare vor beneficia de un mediu
curat. @n urma unor acţiuni efectuate la mijlocul luni martie 2012
de curăţire a zonelor extravilane de
către angajaţii societăţii de salubritate Eco Mărginime SA au fost
adunate aproximativ 6 mc de gunoi
care a constat din saci doldora cu
scutece, maruntaie de animale,
doze de Al, sticle de plastic dar și
sticlă sub diferite forme, rumeguș,
lâna, deșeuri din construcţii și reamenajarea locuinţelor. Aceste
acţiuni se fac cu efort uman și
financiar din partea autorităţilor locale și ale societăţii de salubritate.
Deºeurile biodegradabile se pot
folosi la producerea de compost
Compostul este o metodă simplă
și eficace în reducerea cantităţilor de

deșeuri menajere colectate și implicit reducerea costurilor de
depozitare a acestora. Din gospodărie rezultă multe resturi de la
alimente, de la curăţarea grădinii, a
gazonului, etc, în general numite
deșeuri organice. Se poate profita
de pe urma acestor resturi, obţinându-se un îngrășământ natural
excelent pentru culturile din grădină.
Puteţi obţine complet gratuit un
îngăsământ natural bogat în
nutrimenţi, în orice periadă a anului.
Pentru aceasta singurul lucru de
care aveţi nevoie este o unitate de
compost termoizolată, pe care o
puteţi achiziţiona cu titlu gratuit
depunând o cerere la SC ECO
MARGINIME SA Săliște str. Calea
Amnașului Nr.2 . Toate deșeurile
organice rezultate din bucătărie și din
grădină sunt introduse în compostor,
împreună cu sol uscat de grădină.
Împreună cu cantitatea potrivită de
umiditate si ventilaţie, microorganismele vor transforma deșeurile în sol
bogat în nutrimenţi (îngră`ământ).
A intrat în vigoare Legea privind
regimul deºeurilor

SC Eco Mărginime SA informează cetăţenii, agenţii economici,
instituţiile că a fost adoptată Legea
nr.211/2011 privind regimul deșeurilor ( publicată în Monitorul Oficial
partea I nr 837 din 25.11.2011). Ac-

tul normativ stabilește măsuri în vederea protecţiei mediului înconjurător și a sănătăţii populaţiei, prin
pevenirea sau reducerea efectelor
nocive produse de generarea și
gestionarea deșeurilor. Potrivit
legii, generatorii de deșeuri au
îndatorirea să recicleze până în
anul 2020 minimum 50% din masa
totala a cantităţilor de deșeuri cum
ar fi hârtie, metal,plastic și sticlă
provenite din deșeurile menajere
și, după caz, provenind din alte
surse, în măsura în care aceste
fluxuri de deșeuri sunt similare
deșeurilor care provin din deșeurile
menajere. Controlul privind colectarea, reciclarea, valorificarea,
eliminarea și transportul deșeurilor
se efectuează de către reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu,
instituţie abilitată pentru aplicarea
sancţiunilor ( contravenţii care constau în amenzi între 1.000 și 40.000
lei și infracţiuni sancţionate cu
închisoare de la 6 luni la 5 ani).
SC Eco Mărginime SA efectuează colectarea și transportă aceste deșeuri reciclabile, ţine evidenţa strictă privind furnizorii de
deșeuri reciclabile. De asemenea
colectează și transportă deșeuri
electrice, electronice și electrocasnice. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la telefon
0369 882 304 între orele 9 - 15.
DIRECTOR Ing Zilcsak Rudolf

Anexa 1 la HCL nr.142./2011
Criterii suplimentare pentru departajarea beneficiarilor Legii nr.15/
2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe
proprietate personală, republicată, actualizată la zi :

în vedererea atribuirii terenurilor în folosinţă gratuită conform
Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru
construirea unei locuinţe proprietate personală

CRITERII ELIMINATORII :
În cazul tinerilor căsătoriţi au dreptul să depună cerere doar unul
dintre soţi, în caz contrar se va lua în considerare doar prima cerere
înregistrată.
Declaraţiile pe proprie răspundere în formă autentică (notarială)
din partea soţului sau soţiei solicitantului din care să rezulte că nu a
avut sau nu deţine în proprietate locuinţă, ori nu a avut și nu deţine
în proprietate și/sau folosinţă gratuită(conform Legii nr.15/2003) un
teren destinat construirii unei locuinţe proprietate personală, atât în
localitatea în care se solicită atribuirea în folosinţă a unui teren, cât
și în alte localităţi.
Departajarea în caz de egalitate la ultimele poziţii se va face după
ordinea criteriilor stabilite, respectiv vârstă, copii, stare civilă, cazier
judiciar, certificat fiscal.
Dacă și după această departajare mai sunt dosare cu același
punctaj se va proceda la tragerea la sorţi efectuată de către solicitanţii
aflaţi în cauză.
Tragerea la sorţi de către persoanele în cauză, constă în :
extragerea de plicuri, în interiorul cărora se vor găsi bilete cu
„Câștigător” sau „Necâștigător”;
scrierea pe plic a numelui și a textului „Câștigător” sau
„Necâștigător” și se va semna.

Subsemnatul/a ..............................................................................................născut/ă
la data de .......................în localitatea ......................, jud..................fiul/fiica lui
...........................și al/a .......................................identificat/ă cu CI/BI, seria
......nr...................eliberat de ......................., CNP....................................., îndeplinesc
condiţiile prevăzute de Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală,
republicată, actualizată și HCL Săliște nr.142 din 14.12.2011.
Solicit atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de
........mp.(între 250-400 mp. pentru Orașul Săliște și 250-500 mp.în
satele aparţinătoare Orașului Săliște) pentru construirea unei locuinţe
proprietate personală, pe durata existenţei construcţiei.
Mă oblig să încep construcţia până la data de ..................., dar nu mai
târziu de un an de la data atribuirii terenului, și să o realizez cu
respectarea prevederilor Legii nr.50/1991privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
Anexez următoarele documente justificative:
copie legalizată a cerificatului de naștere al solicitantului ;
copie de pe actul de identitate ;
declaraţie în formă autentică (notarială) pe propria răspundere a
solicitantului
cât și a soţului respectiv soţiei ”că nu deţin sau nu am deţinut în
proprietate o locuinţă ori un teren destinat construirii unei locuinţe
proprietate personală atât în localitatea în care se solicită atribuirea
în folosinţă a unui teren cât și în alte localităţi”.
declaraţia în formă autentică (notarială) a părinţilor solicitantului,
pe propria
răspundere ”că nu deţin sau că nu au deţinut în proprietate, în
ultimii 10 ani, un teren în suprafaţă mai mare de 500mp. în mediul
urban și 5.000 mp. în mediul rural, indiferent de localitatea în care
este situat terenul” respectiv copia legalizată a certificatelor de
deces, dacă este cazul;
copie legalizată a certificatelor de naștere ale copiilor;
copie legalizată a certificatului de căsătorie;
copie legalizată a certificatului de deces al soţului/soţiei;
copie legalizată a sentinţei de divorţ, definitivă și irevocabilă;
adeverinţă de la Compartimentul de Stare civilă a locului de naștere
cu menţiunile existente pe marginea actului de naștere ( casatorie,
divorţ, etc.);
cazier judiciar în original, valabil la data depunerii cererii;
certificat fiscal în original, valabil la data depunerii cererii;
Declar că am luat cunoștinţă de prevederile art.292 din Codul
penal și de criteriile
eliminatorii stabilite în Hotărârea Consiliului Local Săliște nr.142/
2011.

CERERE

Societatea Servicii C.L. Sãliºte S.R.L.
are licenþã pentru lucrãri
Societatea care poate interveni la reţeaua de apă și
canalizare în Săliște, Servicii C.L. Săliște are licenţă pentru
astfel de lucrări. Locuitorii Săliștei și ai satelor aparţinătoare
trebuie să știe faptul că societatea Servicii C.L. Săliște S.R.L.,
cu sediul în orașul Săliște, strada Băii, nr. 1 , judeţul Sibiu a
obţinut licenţă clasa 3 încă din data de 19 iulie 2011, fiind
autorizată și avizată să efectueze lucrările de profil.
Licenţa obţinută a fost eliberată de Guvernul României,
prin Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice pentru Serviciul
public de alimentare cu apă și de canalizare. Licenţa
Servicii C.L. Săliște S.R.L este valabilă conform condiţiilor
asociate, până la 19 iulie 2016.

Consultanþã pentru
fermierii din
Mãrginimea Sibiului
Începând cu data de 19 martie 2012, Camera
Agricolă a judeţului Sibiu oferă consultanţă,
informare și consiliere fermierilor din zona
Mărginimii Sibiului. Astfel, în fiecare zi de luni,
între orele 8 și 16, la Săliște, în spaţiul situat în
Parcul Nicolae Henţiu, nr. 10 (punct de acces
public la informare), pus la dispoziţie de primarul
orașului, dr. ec. Dumitru Banciu, inginerul Ioan
Bunea va asigura consultanţă fermierilor
interesaţi în calificarea profesională, accesare
de fonduri europene și tehnologii. Inginerul
Bunea poate fi apelat la numărul de telefon
0748.110.985.
Ing. Georgeta PURIMA

Magenta Galben negru albastru

"Un înger în genunchi așteaptă
speriat și neluat în seamă un Rai
nepoluat"(Ștefan Apenescu)

Vatra M[rginimii
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Ghergheful bate facebook. La Sãliºte
Unii au 4 ani, alþii au 10 ani,
alþii au împlinit 14 ani. ªi sunt
toþi colegi în aceeaºi clasã. Cã
doar nu este o clasã obiºnuitã
unde învaþã limba românã,
matematicã sau geografie, ci
o clasã unde învaþã sã þese,
aºa cum o fãceau odinioarã
bunicile lor în serile lungi de
iarnã; învaþã sã þese, aºa cum
puþine, foarte puþine dintre
mamele lor mai ºtiu. Sunt toþi
copii care urmeazã cursurile
Clasei de artã popularã din
Sãliºte.

Un gherghef de douã ori mai
mare decât copiii
Puţin după ora 14, o încăpere de
la Biblioteca orășenească Săliște
zumzăie de voci. De unde liniște?!
Nu e sală de lectură, ci locul unde
câţiva pitici ţes de zor, așezaţi în faţa
unor gherghefuri de două-trei ori
mai mari decât ei și de vreo zece cincisprezece ori mai bătrâne. În
mijlocul lor este un singur adult:
Mihaela Gâţă, cea de la care băieţi
și fete deprind tainele ţesutului la
gherghef. În urmă cu două-trei
decenii și ea, Mihaela Gâţă era
învăţăcel - al Ioanei Goșa,
sălișteancă și ea.
Trei gherghefuri mari sunt
așezate în încăpere, iar la fiecare
dintre ele au loc vreo cinci copii.
Vreo zece dintre ei și-au ocupat
locurile pe scaunele mici din lemn,
în faţa gherghefului, un schelet
imens de lemn pe pe care coboară
și urcă fire de aţă albă, groasă. Așa
se face că în faţa fiecărui copil se
ţese o perdea de fire verticale, iar
pe ea "crește" o ţesătură. Firele de

lână se ţes pe orizontală, printre
cele verticale, și uite-așa în negru,
roșu, alb, vânăt, galben "răsar"
creaţiile copiilor.
Dar nu-i atât de simplu cum aţi
crede, căci firele nu se așază chiar
oricum: "Uite, pui palma între firele
de aţă albă de pe ghergef și le
desparţi. Dacă simţi că se prinde
palma între aţe, înseamnă că nu ai
despărţit corect perdelele de aţe.
Prinzi firul de lână și-l tragi printre
cele două perdele de aţă. Apoi baţi
bine cu furcuţa și la mijloc și pe
margini", se aude explicaţia pe care
Mihaela Gâţă o dă unei fetiţe. E
începătoare fetiţa și e abia a doua a treia oară când se așază la
gherghef. Așa că nu are încă
siguranţa pe care colegii ei o arată.
În schimb, Silviu, colegul ei, ar putea
da lecţii de ţesut: a participat deja
la Olimpiada Naţională a
Meșteșugurilor Artistice Tradiţionale
și s-a numărat printre laureaţi. Așa
că nici nu e de mirare că Silviu îţi
poate explica bine, deși timid, cum
se ţese la gherghef. "Trebuie să baţi
bine cu furcuţa și să ai grijă să nu
tragi firul de lână prea tare că se
lucrează prea strâns", spune Silviu,
în timp ce își vede liniștit de lucru.
La fel fac și colegele lui, așa că
oriunde te-ai uita, perechi de
mânuţe harnice despart perdelele
de aţă, trec firele de lână colorată
printre ele și bat bine cu furcuţa. Și
chiar mezina clasei, Paula, o
sprinţară de patru ani, e tare
pricepută în ale gherghefului, așa
că ţesătura ei a trecut deja de 15
centimetri
Și poate vă întrebaţi ce e furcuţa
de care am tot pomenit? O furculiţă
mult mai grea decât una obișnuită
și cu dinţi foarte groși. "Eu am
furcuţa de foarte mult timp, e
moștenire; cred că are o sută de
ani. Acum avem furcuţe noi pentru
copii, pentru că ne-a ajutat cineva

și ni le-a făcut gratis", spune
Mihaela Gâţă și nici nu-și termină
bine vorba că imediat se și aude o
voce care o cheamă. O fetiţă bălaie
trebuie să înceapă lucrul și are
nevoie de puţin ajutor. Și îl
primește, așa că, în niciun minut, îi
vezi palma strecurându-se prin firele
de aţă verticale, vezi cum un fir roșu
gros de lână e tras din stânga în
dreapta și ţesătura mai câștigă un
milimetru. Apoi furcuţa bate bine
ţesătura. Și iarăși firul de lână e
trecut prin perdeaua de aţe, și iarăși
furcuţa bate bine ţesătura și tot așa
până când centimetru lângă
centimetru, ţesătura se lungește pe
perdeaua de aţe.
ªezãtoare de zi
Și în timp ce se lucrează, se și
vorbește că doar așa era și în
șezătorile la care bunicile și
străbunicile acestor copii se
întâlneau odinioară în serile lungi
de iarnă. "Cum de am venit la clasa
de ţesut? Ne-am anunţat unii pe
alţii, copiii între noi, și am venit să
vedem dacă ne place. Ne-a plăcut
și am rămas", povestește una dintre
fete.
Aici, la clasa de ţesut, fiecare are
ceva de făcut. Unii ţes, alţii învaţă
să depene lâna de pe o vârtelniţă
veche de vreo sută de ani, iar alţii
cos pe bucăţi de pâslă sau de
pânză. E primul pas pe care îl fac
în coaserea puilor și râurilor de pe
ii. "E o clasă de artă tradiţională și
încercăm să lucrăm pe segmente
diferite, iar copiii să înveţe se ţese,
să coase costume populare sau
chiar să facă dantelă cu suveica,
dantelă care se pune la mâneca
iilor. Fiecare copil a încercat toate
aceste faze de lucru și fiecare a
rămas să lucreze pe ceea ce și-a
dorit, pe ceea ce i s-a potrivit mai
bine", explica Mihaela Gâţă. Așa se

face că una dintre fetele ce vin aici,
săptămână de săptămână, chiar
lucrează dantelă: "Se descurcă
foarte bine și lucrează foarte
frumos", își laudă Mihaela Gâţă
eleva, în timp ce îi arată un model
mai complicat. Modelul a fost
desenat și pe o foaie albă de hârtie,
așa că, tot la câteva secunde, fetiţa
coboară privirea de la dantelă la
hârtie.
La ora 15, copiii vin deja în grupuri: au terminat orele de școală
abia la ora 14, așa că au dat repede
o fugă acasă să mănânce și s-au
întors. Niciunul nu zăbovește prea
mult înainte să se așeze în faţa

gherghefului și să se pună pe lucru.
Le e drag să ţese, așa că printre
chicote, povești de la școală și întrebări adresate profesoarei Mihaela Gâţă, ţesăturile tot cresc. Nu,
nu e timp de stat pentru că în curând
copiii vor avea prima lor expoziţie
și fiecare vrea să arate părinţilor și
fraţilor, prietenilor ce au învăţat să
facă. Și de învăţat au învăţat multe,
așa că mulţi dintre ei știu acum se
ţese așa cum mamele nu au învăţat
vreodată. Da, poate că o generaţie
a uitat să înveţe să ţese la gherghef,
dar ei, copiii secolului XXI, au l[sat
jocul pe computer și facebook-ul
pentru o oră petrecută la gherghef.

"Am primit multe solicitãri pentru aceastã clasã ºi
mã bucur pentru cã în ultimii ani, copiii nu mai
pãreau atraºi de þesut la gherghef. De când s-a
deschis clasa, mulþi au prins gustul þesutului."
Mihaela Gâţă

Magenta Galben negru albastru

Nici nu ajung bine acasă după
școală, că se și grăbesc să ajungă
din nou la cursuri. Sunt abia șase
luni de când urmează aceste
cursuri, dar au prins mare drag de
gherghef, de firele de lână colorată,
de modelele pe care le reproduc
după ţesături vechi de o sută de ani.
Sunt 21 de copii din Săliște care
urmează cursurile Clasei de artă
populară Săliște, din cadrul Școlii
Populare de Arte și Meserii "Ilie
Micu".
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Magenta Galben negru albastru

Amenzi pentru
incendierea miriºtilor

Reprezentanţii Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
intervin, în medie, cam la două incendii pe zi, cauza fiind arderile necontrolate. În perioada 16-26 martie 2012, adică în numai 11 zile,
SVSU Săliște a intervenit pentru
stingerea a 21 incendii de vegetaţie uscată.
În aceeași perioadă au fost aplicate

Centre sociale pentru copii,
la Aciliu ºi Fântânele

Două centre sociale amenajate cu toate cele necesare ^i vor a`tepta pe copiii din Aciliu și Fântânele.

Aici, preoţii din cele două localităţi îi vor ajuta pe copii
la lecţii, desfășurând totodată unele activităţi extrașcolare. Spaţiile în care vor funcţiona aceste centre sociale
au fost date parohiilor din Aciliu și Fântânele în contract de comodat, preoţii ocupându-se de dotarea lor.
Centrele sociale au fost amenajate la Aciliu și Fântânele, deoarece în aceste localităţi nu există școli, iar
elevii fac naveta cu microbuzele școlare. Primarul
Săliștei, Teodor Dumitru Banciu spune că "Aceste
centre sociale vin să completeze ceea ce elevii studiază
la școală și să diversifice aria preocupărilor lor. Este
foarte bine că preoţii și-au luat această responsabilitate, știut fiind că, în orice comunitate, cu atât mai
mult în comunităţile mici, preoţii sunt figuri foarte
importante. Cred că acești copii pot învăţa multe de la
preoţi și când spun asta mă refer și la o modelare
armonioasă, blândă a caracterului micuţilor".

de către Poliţia Locală Săliște 5 sancţiuni contravenţionale, dintre care 3
avertismente și două amenzi, una în
cuantum de 400 de lei și alta în cuantum de 1.000 de lei. “Facem un apel
la cetăţeni să nu mai dea foc vegetaţiei
deoarece se pot întâmpla evenimente nedorite, iar făptuitorilor li se va aplica pedeapsa legală”, a spus Dumitru
Vârvorea, șef serviciu SVSU Săliște

ANUNÞ IMPORTANT!
„Primăria Orașului Săliște anunţă tinerii din Orașul Săliște
și satele aparţinătoare, cu vârsta
între 18 - 35 ani, că până în data
de 15 aprilie 2012 se pot depune dosarele pentru atribuirea
de loturi pentru construirea de
locuinţe în Cartierul Săliște I.
Condiţiile sunt cele stabilite
prin Legea nr.15/2003 privind
sprijinul acordat tinerilor pentru
construirea unei locuinţe proprietate personală, actualizată la
zi și H.C.L. Săliște nr.142 din
14.12.2011.
Informaţii se pot obţine de la
Primăria Orașului Săliște, Str.
Ștează nr.9.

Tel. 0269-553512; 0269553572. Persoana de contact
d-na Dragomir Monica - Elena."

Administra\ie: Nu\[ Ionela Eugenia
Cultur[-Religie: protopop Ioan
CIOCAN
Rela\ii cu cet[\enii: Ana Maria IUGA
Bianca Joarz[ (CIT S[li`te)

Tiparul:

Cei care doresc s[ fac[ propuneri, sugestii `i s[ vin[ cu idei noi pentru aceast[ publica\ie, se pot adresa secretariatului Prim[riei
ora`ului S[li`te, tel. 55.35.12, 55.35.72., fax. 55.33.63., e -mail: primaria@saliste-sibiu.ro. De asemenea `i cei care doresc s[ publice
anun\uri de mic[ publicitate, o pot face în paginile ziarului “Vatra M[rginimii”.

