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Încă de la începutul activităţii mele ca primar al orașului

nostru mi-am propus o foarte mare deschidere către

dumneavoastră, locuitorii Săliștei și ai satelor aparţinătoare.

M-am străduit să respect principiul seriozităţii, implicării și

respectului faţă de fiecare cetăţean în parte. O să continui cu

aceleași principii și pe mai departe.

Din acest motiv, am considerat potrivit să readuc în atenţia

dumneavoastră faptul că, pentru diversele probleme pe care

doriţi să le discutăm, vă stau la dispoziţie oricând, în limita

programului ce presupune, desigur, și alte îndatoriri.

Mai mult decât atât, ca să evit situaţiile în care poate vizita

dvs. mă va găsi prins cu alte atribuţii, am stabilit ca, în fiecare

zi de marţi, în intervalul orar 14:00 -16:30, să ofer audienţe.

Unul din cele mai importante lucruri pentru mine este acela

al creșterii calităţii vieţii în orașul nostru. Pentru aceasta, nu

precupeţesc niciun efort și am pregătit noi proiecte, în timp ce

altele sunt deja în derulare.

Unele dintre ele cer mai mult timp pentru a putea fi puse în

practică sau pentru a fi finalizate, însă sper din tot sufletul să

nu vă îndoiţi de bunele intenţii, atât ale mele, cât și ale echipei

cu care lucrez în Primărie.

Știu că și dumneavoastră doriţi ca orașul nostru să se dezvolte

și mai mult și acest fapt îmi dă puterea de a face multe lucruri

în continuare, indiferent că e vorba de dezvoltarea economică,

de infrastructură, turism sau alte domenii. Dorindu-vă numai

bine, vă asigur de toată preţuirea mea.

Primar, Horaþiu - Dumitru Rãcuciu

Program de audienþe la Primãrie
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Ziua fotografierii naturii se săr-

bătorește începând cu anul 2006,

pe data de 15 iunie. Anul acesta,

Primăria din orașul Săliște, prin

Biblioteca Orășenească Săliște,

Liceul Tehnologic "Ioan Lupaș" din

Săliște și Facultatea de Știinţe

Economice a Universităţii "Lucian

Blaga" din Sibiu au organizat eve-

nimentul Ziua Fotografierii Naturii

și concursul de pictură și fotogra-

fie: ,,Frumuseţi ale naturii văzute

prin ochi de copil", pentru elevii

claselor 0-8, de la Liceul Tehnolo-

gic Ioan Lupaș din Săliște.

Evenimentul, aflat pe Agenda

Culturală a Orașului Săliște, s-a

bucurat de un adevărat succes,

avându-i prezenţi atât pe tinerii

pictori și fotografi, cât și pe părinţii

și bunicii lor.

Studenţii Facultăţii de Știinţe

Economice din cadrul Universităţii

"Lucian Blaga" din Sibiu, coordo-

naţi de lector dr. Mihai Ţichindelean,

au desfășurat activităţi de promo-

vare a evenimentului în mediul on-

line și nu numai.

Cadrele didactice ale Liceului

Tehnologic "Ioan Lupaș" din Săliș-

te (Barbu Mihaela, Mucalau Mirela,

Neagu Alina, Ciocan Maria, Cun-

ţan Nicoleta, Muntean Maria,

Părău Cristina, Vîlcea Dana) au

pregătit și organizat pentru copiii

prezenţi ateliere de pictură, ate-

liere de confecţionat golguţe și

ateliere de desenat pe asfalt cu

cretă colorată.

Începând cu ora 17:00, expoziţia

de fotografii și picturi realizate de

elevi a putut fi văzută pe aleea

parcului Nicolae Henţiu din Săliș-

te, iar la ora 18:30 a avut loc un

program artistic pregătit de Liceul

Tehnologic "Ioan Lupaș" din Să-

liște.

Juriul a fost format atât din cadre

didactice, cât și din studenţi ai Fa-

cultăţii de Știinţe Economice din

Universitatea"Lucian Blaga" din

Sibiu, care au apreciat efortul de-

pus, creativitatea și talentul tinerilor

participanţi.

Ziua fotografierii naturii
În urma jurizării, au fost acordate următoarele premii:

Ciclul Primar Picturã

Premiul I - Clasa a III-a A - Bailă Denisa

Premiul II - Clasa a II-a A - Suciu Carla

Premiul III - Clasa Pregătitoare B - Marin Raul

Premiul pentru Originalitate - Clasa a III-a A - Bailă Denisa

 Premiul special pentru cel mai talentat artist - Clasa a III-a A - Groot  Koerkamp

Anda

Ciclul Primar fotografie

Premiul I - Clasa a II-a A - Costandel Adina

Premiul II - Clasa a II-a A - Topârcean Andreea

Premiul III - Clasa Pregătitoare - A Ciortea Ana

Premiul  pentru Cea mai haioasă - Clasa Pregătitoare B - Raul Marin

Premiul pentru Originalitare  - Clasa Pregătitoare B - Dragomir Patricia

Ciclul Gimazial

Premiul I - Clasa a V-a A - Nicoară Dariana

Premiul II - Clasa a V-a  B - Voicu Gabriela

Premiul III - Clasa a VII-a A - Albu Ioana Anamaria

Premiul  pentru Originalitate - Clasa a V-a A - Dragomir Alexia

Ciclul Gimnazial

Premiul I  - Clasa a VII-a A - Bogdan Alina Diana

Premiul II - Clasa a V-a A - Vîlcea Raluca

Premiul III - Clasa a VIII-a B - Vlad Gheorghe

Premiul pentru Originalitate - Clasa a V-a A - Cantor Alexandra

La finalul evenimentului, aleile parcului Nicolae Henţiu au fost luminate de

golguţele pregătite de elevi.

"Este o mare bucurie pentru ªcoala din Sãliºte sã poatã organiza un astfel de

eveniment alãturi de Primãria Oraºului Sãliºte ºi Universitatea "Lucian Blaga" din

Sibiu , Facultatea de ªtiinþe Economice. Multumesc colegului director adjunct,

profesor Radu Bâja, cadrelor didactice implicate, elevilor, pãrinþilor, Primãriei

Sãliºte, doamnelor Ana Maria Iuga ºi Steliana Vãtafu pentru colaborare,

studenþilor voluntari ºi fundaþiei SHAR din Olanda pentru sprijin. Îmi doresc ca

viitoarea ediþie sã fie una care sã cuprindã un grup þintã ºi mai mare, atât în

rândul elevilor, cât ºi al cadrelor didactice", a declarat  directorul Liceului Tehnologic

"Ioan Lupaº" din Sãliºte, prof. Marius Boromiz.

Aceleași gânduri bune referitoare la eveniment au fost formulate și din partea

Primăriei Săliște:

"Am fost foarte bucuros sã vãd multã implicare ºi entuziasm din partea copiilor

care au participat, din partea cadrelor didactice care i-au coordonat ºi din partea

studenþilor Facultãþii de ªtiinþe Economice din Sibiu (ULBS), care au ajutat la

promovarea evenimentului. În momentul în care am înmânat diplomele, simþind

emoþia fiecãrui participant, a crescut în mine, ºi mai mult, mândria de a fi

sãliºtean! Felicitãri ºi mulþumiri, tuturor!"  a declarat primarul oraºului Sãliºte,

Horaþiu Dumitru Rãcuciu.

Căminul Cultural din Să-

liște a început să fie reabilitat

în primăvara lui 2017, prin

Proiectul "Reabilitarea, mo-

dernizarea, dotarea și extin-

derea așezământului cultu-

ral din str. Nicolae Henţiu,

orașul Săliște, judeţul Sibiu".

Reabilitarea va dura 10

luni și este vizată amenaja-

rea clădirii atât la parter, cât

și la mansardă. La parter va

Lucrãri la Cãminul

Cultural Sãliºte
funcţiona o sală de eveni-

mente, în timp ce la mansar-

dă va fi amenajată Biblioteca

Orășenească.

Aceste lucrări sunt finan-

ţate de către Compania Na-

ţională de Investiţii (bugetul

de stat). Execuţia lucrării se

realizează în condiţii bune.

Pe lângă toate operaţiunile

tehnice programate iniţial,

au intervenit și unele ope-

raţiuni/lucrări neprevăzute,

datorită vechimii mari a clă-

dirii și a gradului accentuat

de deteriorare.

Specialiștii Companiei de

Investiţii au constatat că e

nevoie să se demoleze mai

mult decât era prevăzut iniţial.

În perioada imediat urmă-

toare, partea de demolare

se va finaliza, urmând să în-

ceapă lucrările de recon-

strucţie. Clădirea Căminului

Cultural, după finalizarea

acestor lucrări, își va relua

funcţionalitatea și rolurile

deosebit de utile pentru

comunitatea noastră.
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Ziua de 25 mai are dublă însem-

nătate, și poate nu întâmplător: pe

de o parte este Ziua Eroilor, iar pe

de altă parte, din punct de vedere

religios, reprezintă Inălţarea la cer.

Această zi importantă, Ziua Eroi-

lor, a fost sărbătorită la Săliște cu

mult respect și gratitudine, deoa-

rece jertfa eroilor ne adduce amin-

te despre cine suntem și ne face

să nu uităm cât de greu se împli-

nesc idealurile.

Pentru cinstirea eroilor neamului

au fost depuse coroane de flori din

partea Primăriei Orașului Săliște,

Consiliului Judeţean Sibiu, Institu-

ţiei Prefectului judeţului Sibiu,

Garnizoanei Sibiu, Protopopiatului

Săliște, Parohiilor Ortodoxe din

Săliște, Liceului Tehnologic "Ioan

Lupaș" din Săliște, Asociaţiei "Clu-

bul pensionarilor" din Săliște,  Aso-

ciaţiei "Reuniunea Meseriașilor"

din Săliște, SC Servicii CL Săliște,

SC Eco Mărginime S.A Săliște și

din partea Ocolului Silvic "Valea

Frumoasei" Săliște.

Ceremonia s-a încheiat cu defi-

larea Detașamentului de Onoare

al Unităţii Militare 01606 din cadrul

Garnizoanei Sibiu .

Alte activitati dedicate acestei zile

au fost slujba religioasă oficiată de

preoţii din Săliște și un spectacol

de cântece și poezii patriotice, în

Cinstirea eroilor

neamului  la Sãliºte

interpretarea Corului Liceului Teh-

nologic "IoanLupaș " din Săliște, diri-

jat de prof. Barbu Draga Mihaela.

Nicolae Iorga spunea că "Un

popor care nu-și cunoaște istoria

este ca un copil care nu-și cunoaste

părinţii".

În calitate de primar al orașului

Săliște, Horaţiu Răcuciu adresează

îndemnul de a ne aminti mai des

și cu maimultă recunoștinţă de eroii

neamului și de a ne educa și copiii

în spiritual respectului faţă de aceș-

tia și faţă de valorile poporului

nostru.

De asemenea, dl.

primar Horaþiu

Rãcuciu mulþumeºte

tuturor pentru partici-

pare ºi, în mod

deosebit, comandan-

tului Garnizoanei Sibiu,

domnului general de

brigadã, prof. univ. dr.

ing. Ghiþã Bârsan, ºi

comandantului Unitãþii

militare 01606, colonel

dr. Dorin Alexandrescu.

În veci să fiţi slăviţi, Eroi ai

României!

La festivitatea de încheiere a anului școlar, în

Săliște, au participat elevi, dascăli, părinţi, bunici. Toţi,

cu emoţii în voce, toţi, cu luminiţe frumoase în ochi.

Cu coroniţe sau fără, toată lumea contribuia cu ceva

la atmosfera din sala festivă. Zâmbet, căldură,

blândeţe și flori, toate au creat un tablou de care ne

vom aminti peste timp…

Așadar, iată-ne, din nou, la început de vacanţă. O

vacanţă binemeritată de către toată lumea, fie că e

vorba de elevi sau cadre didactice. Dacă anul școlar

care s-a încheiat a fost un succes sau nu, asta doar

fiecare poate să știe. Cert însă este că în urmă rămân

amintiri, rămân emoţii trăite individual sau împreună cu

alţii, rămân momente de așteptare sau veselie, bucurie

sau speranţă, curaj și dorinţă de a face lucruri, de

explorare și cunoaștere, de acceptare de provocări

și…multe altele. Însă, în tot amestecul de momente,

trăiri, emoţii, provocări, ceea ce contează cu adevărat

este ceea ce am devenit. Dacă cu fiecare zi care a

trecut am devenit mai buni, atunci, și școala, și dascălii,

și elevii și-au îndeplinit misiunea. Săliștea, orașul care

a dat acestei ţări cei mai mulţi academicieni de-a

lungul timpului, cu siguranţă, și astăzi, are cu ce să se

mândrească. Fiecare copil și fiecare dascăl, acum, la

final de an școlar, merită felicitat, pentru rezultate sau

pentru efortul depus.

Cineva spunea odată, că, cea mai frumoasă temă

de vacanţă pentru un copil este să se joace cât mai

mult, să râdă cât mai mult și să se bucure de lucruri

simple, să se bucure de vară! Așadar, start vacanţă,

start bucurie!

Sfârºit de an ºcolar.

Start vacanþã!
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Primar: Horaţiu Dumitru Răcuciu

Viceprimar: Andrei Aurel Bordea

Săliște, str. Șteaza, nr. 9, Jud. Sibiu

Tel: 0269/553572, 0269/553512

Fax: 0269/553363

email: primariasaliste@yahoo.com

Protopopiatul Săliște, judeţul Sibiu, a orga-

nizat sâmbătă, 10 iunie, Simpozionul

"Părintele Zosim Oancea, model de credinţă

prin rezistenţă". Manifestarea organizată în

parteneriat cu Arhiepiscopia Sibiului a avut

mai mulţi invitaţi care au evocat persona-

litatea părintelui Zosim Oancea, mărturisitor

al Ortodoxiei în temniţele comuniste.

Simpozionul a avut loc la Căminul Cultural

din localitatea Sibiel și a avut ca obiectiv

evocarea personalităţii părintelui Zosim

Oancea, fondatorul Muzeului de icoane pe

sticlă din localitate, unul dintre marii preoţi

mărturisitori în vremea regimului comunist,

trecut la Domnul în 2005. La simpozion a

fost prezent Înaltpreasfinţitul Laurenţiu,

Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardea-

lului care a binecuvântat această manifestare

și a subliniat în cuvântul de la începutul

evenimentului datoria noastră de a-i cinsti

pe înaintașii care au suferit în timpul

regimului comunist.

La simpozion a fost prezent și prefectul

judeţului Sibiu, Lucian Radu.

Pr. acad. prof. dr.Mircea Păcurariu a pre-

zentat viaţa și suferinţele părintelui Zosim

Oancea din cei 16 ani de temniţă comunistă,

iar pr. prof. univ. dr. Dorin Oancea de la Fa-

cultatea de Teologie din Sibiu, fiul părintelui

Zosim Oancea a adus mai multe mărturisiri

despre tatăl său.

"Manifestarea aceasta a fost importantă pe

de-o parte pentru a-l cinsti pe părintele Zosim

Oancea în toate privinţele, ca preot, ca om

care a păstorit 37 de ani această comunitate,

însă în același timp ca om care a făcut toate

acestea după ce a trecut printr-o suferinţă

prelungită, făcând mulţi ani de pușcărie în

timpul comunismului, nu datorită unei

vinovăţii proprii, ci pur și simplu pentru că

era considerat un pericol pentru cei care

dirijau destinele societăţii în acele momente,

alături de mulţi alţii asemenea lui care au

umplut pușcăriile și lagărele comuniste și în

felul acesta a fost privată ţara aceasta de cei

tocmai care, după cel de-al doilea război

mondial ar fi putut să o redreseze cu adevărat

și ar fi putut să o așeze pe un făgaș valoric

corespunzător celui în care se găsise în

perioada interbelică", ne-a spus prof. univ.

dr. Dorin Oancea

In cadrul simpozionului actorul Dan Puric

a susţinut o prelegere despre mărturisitorii

SIMPOZION LA SIBIEL

"Pãrintele Zosim Oancea,

model de credinþã prin rezistenþã"

credinţei din temniţele comuniste. Prele-

gerea actorului Dan Puric a fost intitulată

"Suferinţa închisorii biruită prin credinţă" și a

evocat personalităţi ale neamului românesc

care au suferit în timpul regimului comunist,

dar și-au păstrat demnitatea până la capăt.

"Este vital să-i comemorăm pe acești

martiri ai comunismului. Ei fac parte din

fiziologia demnităţii unui neam. Ei sunt plusul

nostru de suferinţă, dar și de demnitate, așa

că mi se pare un act de igienă sufletească și

un act de reinstaurare a demnităţii românești

și din punctul acesta de vedere Biserica

noastră a luat această decizie istorică, ex-

traordinară, ca anul acesta să se pome-

nească toţi cei care s-au sacrificat pentru ţara

aceasta, ca ea să aibă o altă dimensiune.

Există un destin în faţa istoriei, unde noi

acolo am fost umiliţi și există un destin în

faţa lui Dumnezeu unde noi am fost acolo

înălţaţi prin martirii noștri", ne-a spus actorul

Dan Puric.

Această idee a fost încununată și de

intervenţia protopopului de Săliște, Petru-

Toader Damian. Protopopul a remarcat

asistenţa numeroasă și aleasă, ţinând să

aducă un prinos de mulţumire înalţilor

oaspeţi și în egală măsură valoroșilor

referenţi. Manifestările de la Sibiel au

continuat duminică, 11 iunie, cu un spectacol

folcloric susţinut de mai mulţi artiști și de

ansambluri populare din Mărginimea

Sibiului

Participanţii și oaspeţii au avut posibilitatea

să vizioneze un film scurt cu mai multe

interviuri oferite de părintele Zosim Oancea

în care a povestit despre suferinţele sale din

temniţele comuniste și despre credinţa în

Dumnezeu care l-a ajutat să treacă peste

aceste grele încercări.

Manifestările de la Sibiel au continuat

duminică, 11 iunie, cu un spectacol focloric

susţinut de mai mulţi artiști și ansambluri

populare din Mărginimea Sibiului.

" Prezentul articol a preluat o

parte importantã din

informaþiile apãrute pe site-ul

mitropolia-ardealului.ro.

Mulþumim Mitropoliei si

Protopopiatului Sãliºte pentru

sprijin si acordul de folosire a

informaþiilor."


