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Câteva date despre istoria Coloniţei…
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Orice localitate îşi adună is-
toria în inimile, în chipurile, în 
caracterele, în faptele şi visurile 
băştinaşilor, în legendele trans-
mise din generaţie în generaţie, 
în fundamentele străvechilor zi-
diri, în hrisoavele îngălbenite de 
vreme, în cântecele bătrâneşti, 
în denumirile unor mahalale, în 
numele sau poreclele oamenilor 
săi… Dar unde începe istoria sa-
tului Coloniţa?

Despre existenţa localităţii cu 
denumirea Coloniţa, pe vremuri – 
moşie răzăşească, pentru prima 

dată se menţionează într-un do-
cument datat cu 1605. 

Din unele texte ale documen-
telor, am putea deduce însă că 
vatra satului a existat cu mult mai 
înainte - între anii de domnie a lui 
Ştefan cel Mare şi Sfânt, adică 
între 1457-1504. În acelaşi do-
cument care atestă prima men-
ţiune istorică a satului Coloniţa, 
şi anume – „Mărturia hotarnică a 
satului Mereni ţinutului Orheiului 
(jud. Lăpuşna), 5/15 septembrie 
1605” găsim: „Coloniţa în apro-
piere de satul Mereni este a lui 

Ionaşcu Grizunul şi a lui Pavăl Gri-
zunul fiind fraţi şi prenepoţii lui 
Gavriil Grizunul, ce pentru drep-
tate şi slujbe credincioase a fost 
miluit de bătrânul domn Ştefan 
Voievod”. Pornind de la premisa 
că în secolul al XVII-lea „bătrânul 
domn Ştefan Voievod” putea fi 
numai Ştefan cel Mare, suntem 
de acord cu Ion Proca, cel care, 
vizavi de mesajul istoric al aces-
tui document mai scria că: „Chiar 
dacă luăm drept punct de reper 
ultimul an de domnie – 1504, 
Coloniţa ar fi existat cu 102 ani 

înainte de prima atestare”. 
Atât timp cât nu avem un do-

cument care să confirme aceste 
deducţii, sărbătorim aniversa-
rea satului începând cu prima 
sa atestare documentară, astfel 
că în acest an satul Coloniţa îm-
plineşte al 406-lea an de viaţă şi 
de istorie. Oricare i-ar fi destinul, 
dacă oamenii mai stau pe loc şi 
nu-l părăsesc, dacă mai cresc 
copii pe aceste pământuri, satul 
îşi continuă existenţa şi are viitor. 
La Mulţi Ani, Coloniţa! Un viitor 
frumos!

Pe 21 septembrie Coloniţa 
va îmbrăca veșmânt de sărbă-
toare și vom serba împreună 
a 406-a aniversare. E timpul 
să răsfoim albumele vechi cu 
amintiri şi să reconstituim is-
toria localităţii noastre în ima-
gini. 

Anul trecut, odată cu lan-
sarea oficială a site-ului satu-
lui Coloniţa, am pornit ideea 
creării unei fototeci a satului 
nostru. Acum poţi participa și 
tu la „scrierea” istoriei și poţi 
fi premiat!

Ce trebuie să faci? Răsfo-
ieşte albumele vechi ale părin-
ţilor sau bunicilor, adună cât 
mai multe fotografii reprezen-
tative pentru satul Coloniţa, 
scanează-le şi expediază-le pe 
email-ul:  reporter@colonita.
md. De asemenea, fotografiile 
pot fi lăsate în plic la admi-
nistraţia școlii sau transmise 
membrilor echipei site-ului. 
Fotografiile în original vor fi 
returnate, după concurs. 

Condiţii de participare:
- În concurs se poate înscrie 

orice locuitor al satului Coloni-
ţa, cu excepţia administratori-
lor site-ului www.colonita.md, 
a rudelor lor de gradul I, pre-
cum şi a altor persoane asoci-
ate concursului; 

- Fotografiile trebuie să fie  
reprezentative pentru imagi-

Concurs de ziua satului. Participă şi tu!

nea satului Coloniţa şi neapă-
rat cu locuri sau oameni din 
sat;

- Fotografiile trebuie să fie 
vechi şi să fie, obligatoriu, în-
soţite de texte explicative (lo-
caţie, dată, nume etc.);

- Preferinţă se va da foto-
grafiilor ce reprezintă peisaje 
cu diferite locuri din sat sau 
fotografii de la diferite eveni-
mente, dar pot participa şi fo-
tografii portret, numai în cazul 
în care acestea au un mesaj 
vizual puternic sau persoanele 
reprezentate în fotografie au o 
activitate importantă pentru 
sat; 

- Fotografiile pot fi alb-ne-
gru sau color;

- Participanţii care vor în-
scrie în concurs cel mai mare 
număr de fotografii va fi de-
semnat câștigător.

Calendar:
• Perioada de înscriere: 13 

septembrie 2011 – 20 sep-
tembrie 2011

• Galeria finaliștilor (publi-
carea fotografiilor pe site): 20 
septembrie 2011

• Votul juriului: 20 septem-
brie 2011

• Anunţarea câştigătorilor: 
21 septembrie 2011

• Gala laureaţilor: 21 sep-
tembrie 2011

Premii: Vor fi oferite premii 
pentru Locul I, II şi III.

Participarea în concurs im-
plică acceptul participantului 
de a oferi organizatorilor şi 
partenerilor concursului drep-
tul de a publica imaginile re-
spective, integral sau parţial, 
în format digital şi/sau tipărit. 
Eventuala folosire a imaginilor 
va fi însoţita de menţionarea 
numelui autorului.

Date de contact: 079033202, 
reporter@colonita.md 

Citiţi regulamentul complet 
pe www.colonita.md
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100 de zile 
de activitate 
a primarului!

La sfîrşitul lunii septembrie 
2011, se împlinesc 100 de zile 
de activitate şi a primarului 
Angela Zaporojan. Primarul 
satului Coloniţa a fost ales 
în data de 19 iulie 2011, iar 
mandatul de primar pentru 
Angela Zaporojan, reprezen-
tant al Partidului Liberal De-
mocrat, a fost validat de către 
judecătoria Ciocana în data de 
27 iulie 2011. 

Administratorii paginii web 
consideră binevenit un raport 
prezentat de către primar în 
faţa coloniţenilor la împlinirea 
termenului de 100 zile de acti-
vitate. Iniţiativa vine ca o con-
tinuare a tradiţiei de rapor-
tare a primarul municipiului 
Chişinău şi a prim-ministrului 
la 100 de zile de activitate. 
Programul electoral al prima-
rului, precum şi înregistrări 
video de la şedinţe le puteţi 
vedea pe www.colonita.md

Un plop a fost 
doborât de vânt 
în Coloniţa

Vântul puternic iscat în 
după amiaza zilei de 9 sep-
tembrie a răsturnat un co-
pac chiar în centrul satului 
Coloniţa.  Plopul căzut are 
cca. 15 metri înălţime şi 
a fost rupt de la rădăcină. 
Acesta se afla în parcul pen-
tru copii, de lângă Casa de 
Cultură, din centrul satului. 
Din fericire nimeni nu se afla 
în apropiere şi nu a fost afec-
tat.

În acelaşi parc mai mulţi 
copaci sunt uscaţi, parţial 
sau în totalitate, şi riscă ori-
când să cadă. „Priviţi câţi co-
paci de aici sunt uscaţi! Pot 
cădea la orice rafală de vânt, 
dar aici se joacă în perma-
nenţă copiii… Trebuie neapă-
rat să se întreprindă ceva!” 
spune revoltată o locuitoare 
a satului.

Copacii din această zonă 
au mai mult de 30 de ani, iar 
unii peste 40 de ani. Câţiva 
dintre ei au fost defrişaţi pe 
parcursul anilor, însă alţii în 
loc nu au mai fost sădiţi.

Ostaşii
coloniţeni
la datorie

În acest an se sărbătoresc 
20 de ai de la crearea Armatei 
Naţionale a Moldovei. Aceasta 
s-a constituit la 3 septembrie 
1991, prin decretul preşedin-
telui de atunci, Mircea Snegur, 
în conformitate cu legislaţia 
internă a Republicii Moldova 
şi cu dreptul internaţional, în 
scopul asigurării apărării su-
veranităţii republicii şi a inte-
grităţii ei teritoriale.

Armata s-a constituit ca 
un atribut firesc al statului, în 
urma proclamării suveranită-
ţii şi independenţei Republicii 
Moldova. 

În prezent de pe teritoriul 
Coloniţei sunt  înrolaţi în arma-
tă 16 tineri: Umaneţ Alexandru 
Piotr, Purcel Ionuţ, Petrache 
Alexandru, Croitor Mihail, Pă-
trăniche, Pătrăniche Vasile, 
Croitor Denis, Lîsac Ivan, Ba-
ranov Evghenii, Vacula  Ion, 
Coreşcov Vladislav, Rozovel 
Dionisie, Catranji Artiom, Sto-
ian Andrei, Ivancişin  Andrei, 
Madonici  Piotr.

Lucrări de reparaţie 
a canalizării
din str. 31 august

De câteva săptămâni locu-
itorii din str. 31 august 1989 
din Coloniţa sunt nevoiţi să su-
porte mirosul neplăcut şi apa 
ce curge dintr-o gură de cana-
lizare. Aceasta se află la colţul 
magazinului, iar apa curge prin 
centrul satului, pe lângă casa 
de cultură şi până dincolo de 
staţia de autobuze.

Primarul satului Coloniţa, 
Angela Zaporojan, a afirmat 
că lucrările de curăţire şi înlo-
cuire a unei părţi a sistemului 
de canalizare au început deja 
şi că va fi făcut proiectul teh-
nic al sistemului de canaliza-
re, iar porţiunea respectivă va 
trece la balanţa întreprinderii 
S.A. „Apă-Canal”. Costul total 
al lucrărilor se ridică la cca. 
90 mii lei, bani care urmează 
a fi achitaţi de către Primăria 
satului Coloniţa.

Autorităţile publice locale 
promit că problema va fi so-
luţionată definitiv până la  21 
septembrie, când se sărbăto-
reşte hramul satului.

Staţiile de 
transport public 
au fost renovate 

Patru staţii de transport 
public din Coloniţa au fost 
renovate în luna septembrie 
a acestui an. Acesta este un 
prim pas în pregătirea satului 
de Hramul localităţii, care se 
sărbătoreşte anual pe 21 sep-
tembrie. 

Astfel, au fost schimbate 
lambriurile, precedentele fi-
ind distruse de unii localnici, 
au fost vopsiţi pereţii, anterior 
acoperiţi cu inscripţii şi au fost 
instalate scaune noi, în locul 
celor furate. În acest scop s-au 
cheltuit în total 13 mii de lei. 
Primarul satului Coloniţa, An-
gela Zaporojan, a afirmat că 
cheltuielile au fost acoperite 
din contul unor sponsori şi nu 
din bugetul primăriei.

100 de zile de activitate a
Administraţiei Publice din Coloniţa

De la data Alegerilor Locale Generale din iulie 2011 
s-au scurs peste 100 de zile. Această perioadă este nu-
mită perioada tăcerii pentru presă. E perioada în care 
mass-media nu vine cu materiale critice în adresa ca-
lităţii actului de guvernare, pentru a nu „stresa” repre-
zentanţii poporului. E perioada de „acomodare” pentru 
noii aleşi, perioadă în care ei deprind meseria.

Suntem trecuţi de 100 de zile de la data intrării în 
funcţie a reprezentanţilor Administraţiei Publice din sa-
tul Coloniţa. Pe durata acestei perioade de timp, consi-
lierii din satul Coloniţa s-au convocat în ședinţă de 3 ori. 

Prima şedinţă a fost pur formală, în cadrul ei fiind va-
lidate mandatele de consilier. A doua şedinţă a purtat un 
caracter organizatoric: a fost aprobat regulamentul şi a 
au fost constituite comisiile de specialitate. A treia şedin-
ţă a fost una foarte gălăgioasă, în care stabilirea ordinii 
de zi a durat aproape o oră, şedinţa deplină durând peste 
5 ore. Cea din urmă a fost însoţită de declaraţii aprin-
se şi discuţii îndelungate. Subiectele discutate în cadrul 
acestei şedinţe s-au referit la chestiuni legate de regu-
lamentul de activitate a consiliului şi de reconstituire a 
comisiilor de specialitate. Au mai fost discutate şi câteva 
chestiuni legate de solicitările personale ale coloniţenilor.

Pe durata celor 100 de zile de activitate, nici unul 
dintre cei 13 consilieri ai Consiliul Sătesc Coloniţa nu 
au venit cu propuneri/proiecte strategice de dezvolta-
re a localităţii, de atragere de fonduri, de optimizare a 
cheltuielilor publice. În campania electorală s-au pro-
mis multe, urmează ca după cele 100 de zile să cerem 
acţiuni concrete şi noi planuri de dezvoltare.

1 septembrie -sărbătoarea 
tuturor elevilor 

A mai trecut o vară şi a fost dat startul 
unui nou an şcolar. Liceul Teoretic „Ghe-
orghe Ghimpu” şi-a întâmpinat cu braţe-
le deschise elevii, dar şi noii prichindei 
care au păşit pragul liceului pentru pri-
ma oară. 

Elevii au asistat la un careu festiv, orga-
nizat de elevii şi profesorii claselor primare. 
Spre deosebire de alţi ani, la acest 1 septem-
brie copiii claselor I au fost conduşi la prima 
lor lecţie de către părinţi şi nu de către absol-
venţi, cum era anterior, şi au fost felicitaţi de 
elevii clasei a V-a. 

„A fost frumos careul, dar totodată am 
fost un pic nemulţumiţi de faptul că în acest 
an li s-a acordat atenţie doar celor mici şi nu 
şi nouă, absolvenţilor. Pregătisem şi noi un 
program special, dedicat liceului, profesori-
lor şi celorlalţi colegi…” spune o absolventă 
a liceului. Pe de altă parte, organizatorii spun 
că au modificat scenariul şi că „primul sunet” 
a fost dedicat celor mici, iar „ultimul sunet” 
va fi al absolvenţilor. 

O altă inovaţie a fost primul sunet al clo-
poţelului, care a fost dat de această dată de 
doi pici de la volanul unei mini-motociclete, 
împodobite cu flori şi panglici.  Aceştia au su-
nat cât au putut de tare din clopoţel, pentru 
a chema elevii la prima lecţie dintr-un nou 
an de studii.
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Am discutat cu doi dintre 
olimpicii Coloniţei - Cojocaru 
Victor şi Iliuşîn Sandu, care au 
luat cele mai multe locuri pre-
miante în acest an. 

Cojocaru Victor  a locul III la 
olimpiada de fizică, locul III la 
geografie şi menţiuni la mate-
matică, limba română, istorie, 
chimie şi biologie. Pentru pre-
gătirile de olimpiadă, Victor că 
a trebuit să renunţe la vacanţa 
de iarnă, la fotbal şi la plimbă-
rile cu prietenii. Spune că nu 
prea a avut emoţii în timpul 
olimpiadelor,  deoarece a mai 
participat şi are experienţă. 
Sfaturile lui pentru cei ce vor 
să-şi încerce puterile la astfel 
de concursuri sunt următoare-
le: „Lăsaţi emoţiile la o parte, 
fiţi calmi şi concentraţi-vă, as-
cultaţi de sfaturile profesorilor, 
deoarece la olimpiade se întâl-
nesc cei mai buni dintre cei mai 
buni şi în final cel mai sârguin-
cios obţine toţi laurii”.

După spusele sale, Victor a 
fost încurajat mult de familie, 
apropiaţi şi prieteni, care au 
crezut în el şi capacităţile sale. 
E pasionat de fotbal, însă visul 
lui cel mai mare e să devină un 
om de afaceri de succes şi să-şi 

deschide o firmă internaţională 
de asigurări.

Victor este o persoană foar-
te optimistă şi are şi o deviză: 
”Crede în tine şi nu vei regre-
ta!” 

Iliuşîn Sandu, a luat locul II 
la chimie, locul III la matemati-
că şi menţiune la fizică. Spune 
că l-au ajutat mult mesajele de 
încurajare din partea familiei, 
a colegilor şi a prietenilor, care 
i-au dat încredere în sine. To-
tuşi a avut mari emoţii, pe care 
a izbutit să le depăşească cu 
ajutorul exerciţiilor pe care le 
rezolva corect. În timpul pregă-
tirilor pentru olimpiadă Sandu 
a lăsat îndrăgitul său fotbal pe 
planul II, pentru a se putea con-
centra mai bine. În urma olim-
piadelor a rămas cu amintiri 
plăcute şi o bună experienţă în 
a-şi depăşi emoţiile.

În timpul liber îi place să 
joace fotbal şi e pasionat de 
calculator. Îşi doreşte să susţi-
nă bacul pe nota 10, să-şi facă 
studiile în viitor în România şi 
să devină un renumit busine-
ssman. Deviza cu care trece 
prin viaţă şi care l-a ajutat şi 
la olimpiade este „Niciodată nu 
da înapoi”.

Scopul lor este să promoveze pa-
cea și toleranţa în întreaga lume, să 
cunoască cât mai multe despre isto-
ria, cultura și modul de trai al moldo-
venilor și să înveţe limba română. Cât 
timp s-au aflat aici au organizat dife-
rite seminare cu adulţii și copii din lo-
calitate, în cadrul cărora i-au învăţat 
pe locuitori să ducă un mod de viaţă 
sănătos, le-au arătat coloniţenilor va-
lorile și obiceiurile statelor din care 
provin, iar reîntorcându-se în SUA vor 
promova în familiile lor obiceiurile şi 
tradiţiile noastre.

Voluntarii lucrează și trăiesc în 
Moldova pentru o perioadă de doi ani, 
locuind în familii-gazdă din diferite 
localităţi.

“Locuind la o familie din Moldova, 
am învăţat să vorbim corect româna, 
am pătruns obiceiurile, cultura voas-
tră… Fiind iubiţi și respectaţi, ne-am 
îndrăgostit de Coloniţa, iar familia la 
care am stat a devenit o a doua fami-
lie” spune Sarah Walls, una din volun-
tarii Corpul Păcii.

Familiile gazdă i-au ajutat să 
depășească distanţa și i-au ajutat să 
se acomodeze mai ușor într-o ţară 
străină. „Republica Moldova este o 
ţară minunată, spun Sarah și Dahni-
ka, cu oameni prietenoși, încântători, 
generoşi și ospitalieri”. 

Mulţi dintre ei planifică să se re-
întoarcă în Moldova pentru a vizita 
familiile la care au locuit.

Recent, s-a alăturat campaniei 
o locuitoare a satului Coloniţa, care 
locuieşte de mai mulţi ani în Spania. 
D-ei a oferit echipei de creaţie a site-
ului o cameră video nou nouţă, marca 
Canon Legria HFM 307 şi o baterie 
suplimentară. 

„Fac acest gest cu tot sufletul şi 
dorinţa, fiindcă îmi place ingeniozi-
tatea, curajul şi inteligenţa voastră. 
Faceţi un lucru foarte util - aduceţi 
informaţia în casa coloniţenilor (pen-
tru cei ce sunt capabili să aprecieze, 
desigur). Pentru asta vreau să vă ajut 
şi nici de cum pentru altceva…” spune 
dna. Maria, care nu a dorit să-i facem 
public numele complet, spunând 
doar că i-ar place să-i spunem Maia, 
aşa cum i-au spus mulţi ani, colegii de 
clasă şi de facultate.

Şi cum un bine atrage un alt bine, 
un alt consătean, revenit recent din 
Italia a oferit 50 de euro pentru com-
pletarea camerei video cu accesoriile 
necesare (card de memorie, geantă 
de protecţie). 

„Nu fac asta pentru popularitate, 
pur şi simplu vreau să fac un lucru 
bun. Am avut visele mele, pe care nu 
am reuşit să le văd realizate, poate de 
aceea vreau să-i ajut pe alţii să facă 
ceva frumos… Îmi place site-ul www.
colonita.md şi revin deseori acolo 
pentru a afla ce noutăţi mai sunt în 
sat. Fiind peste hotare, mai mult de-
cât noutăţile din ţară, te interesează 
cele ce ţin nemijlocit de satul tău, iar 
atunci când vezi fotografii sau mate-

riale video cu oameni pe care îi ştii, cu 
locuri dragi, te simţi cu sufletul mai 
aproape de casă” spune Roman. 

Menţionăm, că multe dintre ma-
terialele publicate pe site până acum, 
erau filmate cu telefonul mobil, cu 
aparatul foto sau cu tehnică împru-
mutată, astfel că unele materiale nu 
erau ilustrate cu fotografii sau video 
sau acestea erau de o calitate mai 
slabă. „Aveam, cu adevărat, nevoie 
de o cameră video şi ne bucurăm că 
de azi înainte vom avea una proprie, 
a echipei, cu care sperăm să realizăm 
cât mai multe materiale bune, utile 
şi de calitate” spun cu recunoştinţă 
membrii site-ului.

Echipa site-ului şi a ziarului www.
colonita.md mulţumesc pentru aces-
te gesturi nobile şi îndeamnă toţi lo-
cuitorii satului Coloniţa, de aici sau de 
peste hotare, să se implice în campa-
nia „Oferă ceva pentru Coloniţa Ta”. 
Ideea de bază a proiectului este de a 
îndemna locuitorii satului de a oferi 
ce le stă în puteri pentru a schim-
ba spre bine lucrurile din localitate. 
„Oferta” poate fi de orice natură, atât 
materială, cât şi nematerială. Prima 
acţiune din cadrul proiectului a fost 
spectacolul pentru copii, oferit în luna 
august de doi consăteni de ai noştri, 
în prezent actori în România.

Pentru coordonarea activitaţilor 
vă rugăm să scrie-ţi la adresa ad-
min@colonita.md sau să sunaţi la 
telefonul 079557559 (Valeriu Ciorba) 
sau 069002787 (Mircea Brenici).

Pentru alte detalii scrieţi la: 
reporter@colonita.md

Amintim că site-ul  
www.colonita.md a fost lansat 
oficial acum un an în urmă, pe 
21 septembrie 2010, astfel că 
sărbătorim „ziua sa de naşte-
re” în aceeaşi zi cu Hramul sa-
tului. Mulţumim pentru susţi-
nerea şi gândurile bune venite 
din partea Dvs.! Ele sunt cele 
care ne alimentează entuzias-
mul şi dorinţa de a continua 
ceea ce facem! La Mulţi Ani 
site-ului şi satului!

Oferă un leuţ pentru site-ul tău!
Campania  „Oferă un leuţ” a 

fost iniţiată recent de către mem-
brii echipei redacţiei şi are drept 
scop colectarea fondurilor pentru 
editarea ziarului local și susţine-
rea site-ului www.colonita.md

Ziarul local și site-ul satului 
Coloniţa sunt create şi îngrijite de 
un grup de tineri, fără a fi remu-
neraţi şi care suportă o bună par-
te din cheltuieli pe cont propriu. 

Primăria Coloniţei şi-a asu-
mat cheltuielile pentru impri-
marea ziarului, însă cheltuie-
lile de colectare a informaţiei, 
redactare,distribuire și alte chel-
tuieli suplimentare sunt suporta-
te de către membrii echipei.

Dacă doriţi să susţineţi acti-
vitatea ziarului şi a echipei, pu-
teţi lăsa „leuţul” Dvs. în căsuţa-
pușculiţă care se află la poșta 
din localitate. „Leuţul” poate fi 
nu doar de natură monetară. 

Rezultate olimpice ale
elevilor liceului «Gheorghe Ghimpu» 
A început un nou an şcolar, coridoarele miros a vopsea 
proaspătă, caietele așteptă să fie scrise și cărţile răsfoite. 
Plini de energie, mai înalţi, mai bronzaţi şi mai frumoşi, ele-
vii încep un nou an de studii. Cum va fi  anul școlar 2011-
2012 rămâne de văzut, dar știm că anul 2010-2011 a fost 
unul bogat pentru învăţăceii de la liceul “Gheorghe Ghim-
pu”, care au adus acasă 21 de locuri premiante, în cadrul 
olimpiadelor şcolare.

Bine faci, bine primeşti! Campania
„Oferă ceva pentru Coloniţa Ta” continuă!
Campania „Oferă ceva pentru Coloniţa Ta” ia amploare. Ecoul ei a 
ajuns chiar şi dincolo de hotarele ţării, întorcându-se ca un bumerang 
chiar acolo de unde a pornit. 

American Dream în Coloniţa
Timp de 10 săptămâni ,de pe 7 iunie până pe 17 august un grup de volun-
tari de la Corpul Păcii (organizaţie non-politică din Statele Unite) au locuit 
în Coloniţa,în familiile unor consăteni.


