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La Mulţi Ani, dragi profesori!
Această lună – luna începutului de
toamnă adevărată, a frunzelor aurii şi a
mirosului de gutui coapte, luna nostalgiei
şi a amintirilor calde din anii de şcoală
- le-o dedicăm lor, dragilor noştri profesori. Pe 5 octombrie s-a sărbătorit Ziua
mondială a profesorilor, iar noi le oferim
un omagiu şi acest număr de ziar îl dedi-

căm în mare parte lor.
Vă dorim multă sănătate, multă voinţă
pentru continuarea lucrului pe care-l faceţi
cu dăruire de sine, să tindeţi mereu spre
perfecţiune şi frumos, deoarece pentru noi
sunteţi un exemplu!
Orice elev - bun sau rău, cuminte sau
mai neastâmpărat - poartă cu sine, pentru

întreaga viaţă, amintirea, vorba caldă şi învăţămintele, cel puţin a unui profesor…
Vă mulţumim pentru dăruire de sine şi
pentru tot ce ne-aţi învăţat! Fiecare dintre noi a ajuns acolo unde a ajuns, datorită
vouă, pentru că aţi pus temelia personalităţii noatre şi ne-aţi mobilat mintea şi sufletul! Să ne trăiţi, dragi profesori!

Gala Laureaţilor în Coloniţa
Cu ocazia Hramului localităţii
noastre a fost stabilită o listă a
celor mai activi, gospodari sau
longevivi locuitori ai satului
Coloniţa.
Gala Laureaţilor a avut mai
multe categorii. Vedeţi mai jos
numele şi premiile de care s-au
învrednicit mai mulţi oameni din
localitate.
1. Cuplurile care în 2011 au
celebrat Nunta de Aur (50 de ani
de căsnicie): Sîrbu Sava și Axenia; Stadniţchi Ștefan și Lidia
2. Cel mai longeviv cuplu: Tabacari Pantelemon și Parascovia
Aceste cupluri au primit în
dar câte un termos.
3. Cele mai frumos amenajate gospodării: Pîslari Ion, Bîzgu

Tudor, Stanciu Ion, Negură Cristofor
Aceste gospodării au primit
din partea primăriei câte un
pom decorativ.
4. Cea mai curată și frumoasă fântână: fântâna din curtea
bisericii. Slujitorii lăcașului sfînt
au primit un set de cești.
5. Titlul „Bravo” pentru copii
de la grădiniţă. Patru micuţi de
la grădiniţă au primit jucării moi
pentru că în 2011 au fost cei mai
disciplinaţi, străduitori și bravi!
6. Elevii care s-au evidenţiat
(ciclul clasele primare): Surujiu
Iana, Zaporojan Iulia, Pelivan
Cătălina, Scurtu Mădălina, Godonoga Cristi, Cojocaru Felicia.
Au primit în dar seturi de rechizite.

ANUNŢ!
Din luna octombrie buletinul informativ al satului Coloniţa nu va
mai fi distribuit la domiciliu. Lunar acesta va putea fi găsit în
incinta Oficiului Poştal din localitate, în incinta Liceul “Gheorghe
Ghimpu” şi la magazinele principale din sat. Motivul este lipsa
temporară a fondurilor pentru plata poştaşilor. Data apariţiei ziarului va fi anunţată pe site.

7. Elevii care s-au evidenţiat
în 2011(ciclul clasele gimnaziale): Sorchicean Ana, Cojocaru
Dana, Iliușin Alexandru
8.Elevii care s-au evidenţiat
în 2011 (ciclul clasele liceale):
Graur Marcelina
Au primit în dar câte un calculator de buzunar.
9. Cei mai activi tineri în 2011:
Ciorbă Valeriu, Mazilo Vica, Sârghi Ludmila, Oleacu Vadim.

Au primit în dar câte un stick
de memorie.
10. Cel mai activ pensioner:
Anatolie Radiola. A primit în dar
un felinar cu radiou.
Pentru copii prezenţi la sărbătoare au fost oferite gratis îngheţate (în jur de 200).
Primăria a cheltuit pentru
aceste cadouri aproximativ
4000 de lei, bani oferiţi de agenţii economici din localitate.

Oferă un leuţ pentru site-ul tău!
Campania „Oferă un leuţ” a fost iniţiată recent de către membrii echipei redacţiei şi are drept scop colectarea fondurilor pentru
editarea ziarului local și susţinerea site-ului www.colonita.md
Ziarul local și site-ul satului Coloniţa sunt create şi îngrijite
de un grup de tineri, fără a fi remuneraţi şi care suportă o bună
parte din cheltuieli pe cont propriu. Primăria satului Coloniţa a finanţat imprimarea ziarului până acum, însă fondurile respective
s-au epuizate deja. Astfel, cheltuielile de colectare a informaţiei,
de distribuire și de imprimare, precum şi alte cheltuieli suplimentare sunt suportate de către membrii echipei.
Dacă doriţi să susţineţi activitatea ziarului şi a echipei, puteţi
lăsa „leuţul” Dvs. în căsuţa-pușculiţă care se află la poșta din localitate. „Leuţul” poate fi nu doar de natură monetară. Pentru
alte detalii scrieţi la: reporter@colonita.md
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Dă de lucru
primarului!
Administraţia paginii www.
colonita.md lansează proiectul “Dă de lucru primarului!”.
Ne propunem ca prin intermediul acestui proiect să
identificăm acele probleme
din sat care necesită a fi rezolvate (făcute/reparate/finisate/planificate).
Rugăm locuitorii satului
Coloniţa să comunice prin intermediul comentariilor pe
site sau la adresa de email:
admin@colonita.md, care este
problema, unde este amplasată, ce s-a făcut până acum
pentru rezolvarea ei. Noi vom
examina toate sesizările şi le
vom introduce în lista de lucru
a primarului, care va fi plasată pe pagina web www.colonita.md. Lunar, lista de lucru
pentru primar va fi transmisă
oficial şi va fi cerut raportul
de executare a solicitărilor din
luna precedentă.

Drumurile
«Shanghai-ului»
coloniţean
vor fi asfaltate
În prima jumătate a lunii
septembrie 2011, a fost
asfaltată porţiunea de
drum a străzii Gh. Asachi
până la intersecţia cu str.
Trandafirilor.
Costurie de asfaltare se ridică la aproximativ 114 mii lei şi
au fost suportate de către Primăria Municipală, în cadrul proiectului de dezvoltare a infrastructurii localităţilor suburbane.
Este planificată asfaltarea
str. Gh. Asachi și a str. Răsăritului, urmând ca ruta microbuzului 117 sa fie modificată
şi să circule prin acest sector
al Coloniţei. “Există însă o
problemă, normele circulaţiei
rutiere indică că se interzice
ca transportul public să circule pe un drum mai îngust de
6 metri, iar strada Gh. Asachi
este foarte îngustă şi asta din
cauză că oamenii au ocupat
abuziv o porţiuni din drum,
în folosul propriilor grădini”
spun autorităţile locale. Cei
care locuiesc pe această stradă au fost rugaţi să schimbe
gardul cu un metru, dacă vor
asfalt și transport public.

MODIFICAREA ORARULUI DE CIRCULAŢIE A AUTOBUZULUI NR. 24
Începând cu luna octombrie 2011, orarul de circulaţie a autobuzelor rutei nr. 24 s-a modificat, atât
pentru zilele de lucru, cât şi pentru zilele de odihnă. Intră pe www.colonita.md şi vezi noul orar.

Sat fără nume?!
De ani buni, satul în care locuim nu are nume. Cel puţin,
aşa arată indicatoarele sau, mai
curând, lipsa acestora. Numele
satului Coloniţa nu este afişat la
intrările şi ieşirile din localitate,
aşa cum o cere Regulamentul
Circulaţiei Rutiere, în mod obligatoriu.
Rolul principal al indicatorelor rutiere „Intrare în localitate”
şi „Ieşirea din localitate” este
denumirea şi începutul localităţii în care intră în vigoare regulile ce determină circulaţia prin
localităţi. Altfel spus, în lipsa
indicatoarelor respective, şoferii pot circula pe drumurile din
localitate cu viteza de pînă la 90

km/h şi nu cu 40 km/h aşa cum
se cere.
Administratorii paginii web
au propus din primele zile de
activitate a primarului Angela Zaporojan procurarea şi instalarea indicatoarelor rutiere
respective. Au fost pregătite şi
prezentate de către administra-

tori şi conceptul tehnic al indicatoarelor şi, de asemenea, au
fost perfectate actele necesare
pentru achiziţionarea lor, dar
până la momentul actual nu au
fost întreprinse măsuri. Costul
total a trei seturi de indicatoare
rutiere pentru cele trei intrări/
ieşiri din sat este circa 5 mii lei.

Drumurile noastre poate, se vor asfalta vreodată!
Starea drumurilor din satul
Coloniţa este departe de una
satisfăcătoare. Doar 10% din
drumurile din sat sunt asfaltate, dintre care majoritatea sunt
pline de gropi. Pe an ce trece se
circulă tot mai greu pe drumurile din sat, se adâncesc şi măresc
gropile existente şi apar alte
gropi noi. Pe porţiunile de drum
asfaltate se efectuază lucrări de
infrastructură pe durata cărora
se înlătură porţiuni de asfalt.

Chiar şi după restabilirea porţiunilor respective, drumurile nu
vor mai fi atât de netede ca la
început.
Unele porţiuni de drum au
fost acoperite cu prundiş şi calcar de către locuitori, pentru a
le uşura accesul pe timp ploios,
cheluielile fiind suportate integral de către aceştia.
În luna septembrie curent,
Primăria satului Coloniţa a înaintat o scrisoare către Direc-

ţia generală transport public şi
căi de comunicaţii a Primăriei
Chişinău, în care solicită suport
financiar pentru Reparaţia şi
întreţinerea infrastructurii rutiere – 3500 m.p. şi investiţii şi
reparaţii capitale (drumuri) –
70821 m.p. Acoperirea financiară pentru solicitările Primăriei
Coloniţa urmează a fi incluse în
proiectul bugetului municipal
pentru anul viitor, în caz că vor
fi acceptate.

A început repararea sistemului de canalizare
de pe unele străzi ale Coloniţei
În luna octombrie 2011 au
început lucrările de reparare a
sistemului de canalizare menajer-fecaloidă din str. Alexandru
cel Bun, str. B. P. Hasdeu, str. Ciocana Veche şi str. Pădurii. Costul

lucrărilor se ridică la peste 1,3
milioane lei şi vor fi achitate de
către ÎM. „Direcţia Construcţii
Capitale a Primăriei mun. Chişinău”. Lucrările vor fi finisate
până în luna decembrie curent.

Executorul lucrărilor a fost desemnat în urma licitaţiei desfăşurate în data de 26 iulie 2011,
anunţul despre licitaţie fiind publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice nr. 53 din 8 iulie 2011.

Se renovează apeductul din strada Ciocana Veche
Din luna septembrie 2011, au
început lucrările de renovare a
apeductului din strada Ciocana
Veche, urmând să fie renovat sistemul de conducte de pe întrea-

ga lungime a străzii. Lucrările
au început pe segmentul dintre
străzile Mihai Eminescu şi Mihai
Viteazul şi vor fi finisate până
la sfîrşitul anului curent. Costul

lucrărilor de renovare a ţevei
centrale va fi achitat de către
Primăria Chişinău, costurile de
branşament şi ţevile secundare
vor fi achitate de către locuitori.

A fost renovat apeductul din strada Gheorghe Asachi
Înainte de a porni lucrările de
asfaltare a drumului menţionat
mai sus, a fost renovat apeductul
din această stradă. Sistemul de
asigurare cu apă era uzat, vechi și
amplasat la suprafaţă, în fiecare
iarnă el îngheaţa, S.A. «Apă-Canal
Chișinău» recepţionând un număr

mare de plângeri de la aceast
sector.
Costul materialelor necesare
au fost achitate de către locuitori,
circa 26 de gospodării contribuind cu câte 1200 lei fiecare pentru
materialele folosite la renovarea
apeductului central. Materialele

necesare pentru apeductele secundare (din drum până în gospodărie) au fost procurate individual
de către locuitori. Lucrările de
renovare a ţevii principale au fost
efectuate de către S.A. „Apa-Canal Chişinau” în baza unui acord
cu Primaria satului Coloniţa.
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Ana Motînga: „Mi-a mers vestea că sunt severă… dar îmi
iubesc profesia şi nu regret că am ales să fiu profesoară!”
„Am 18 ani…” începe povestirea dna. Motînga, când
o rugăm să ne spună câteva date despre ea, şi râde…
Presoară întreaga discuţie
cu vorbe de duh şi o învăluie într-un umor uşor ironic.
Chiar dacă anii îşi spun cuvântul pe chipul său, descoperim în această doamnă o
nesecată sursă de energie şi
bună dispoziţie…
Poartă cu sine experienţa a
32 de ani de pedagogie, dintre
care 30 i-a dedicat şcolii din Coloniţa. Ana Motînga sau Ana Stepanovna, cum i se mai spune în
sat, este una dintre profesoarele
care i-a învăţat pe bunici, pe copii, apoi şi pe nepoţi. Avea veste
de profesoară severă, iar copii
îi ştiau de frică, acum însă foştii
elevi o respectă şi o ajută. Are
82 de ani, este la pensie de mulţi
ani, dar îşi aminteşte cu drag de
anii de şcoală şi de elevii cu care
se mândreşte şi astăzi.
S-a născut în oraşul Grigoriopol, în anul 1929. Şcoala a finalizat-o în 1951 şi imediat după
asta i s-a oferit un post de muncă la Bălăbăneşti, în calitate de
profesoară la clasa a II, de acolo
a fost transferată la Cimişeni, la
clasele mai mari. Pentru că în
aceeaşi perioadă intrase, prin
corespondenţă, la Universitatea
Pedagogică „Ion Creangă”, a rugat să fie transferată la un serviciu mai aproape de Chişinău.
Aşa a ajuns în Coloniţa…
„Când am venit în Coloniţa
eram atât de slabă şi sfrijită, că
directorul s-a uitat lung la mine
şi s-a gândit, probabil: „Doamne,
dacă a mai fi şi asta învăţătoare,
o să i se urce copii în cap…”, dar
eu am scos copiii cu tot cu bancă
din şcoală, nu ei pe mine” spune
Ana Motînga râzând. „Mi-a mers
vestea că-s rea, adică, prea severă… Dar nu-i băteam, Doamne
fereşte! Le era frică mai mult de
cuvântul meu” spune ea.
Când a venit în sat, i-a învăţat
carte nu doar pe copii, ci şi pe
bătrânii analfabeţi, în acea perioadă având loc acţiuni de lichidare a analfabetismului. „Peste
tot unde era nevoie de ajutor,
eram noi pedagogii. În Sovietul
sătesc, noi ajutam, în Sovhoz,
dacă trebuia ajutor, iarăşi noi
eram în frunte, împreună cu copilaşii. Nu erau condiţiile de azi,
dar am lucrat… Am făcut lecţii în
4 case ţărăneşti – în casa popei,

la post, o casă înspre drumul de
la cimitir şi o căsuţă din curtea
şcolii vechi. Aveam 5 minute
pauză şi trebuia să alergăm dintr-o parte în alta, ca să reuşim
la timp. Mai târziu s-a construit
blocul principal al şcolii vechi…
Ehe he! Ce bucurie am avut când
ne-am mutat acolo…” spune
dna. Motînga.
Pe atunci se învăţa în 3
schimburi – dimineaţa clasele
superioare, după amiază clasele primare şi seara oamenii în
vârstă. Spune că n-a avut noroc
să lucrez în „şcoala asta nouă şi
frumoasă”, pentru că tocmai în
1984 a ieşit la pensie, iar după
asta nu a mai lucrat.
Pe lângă activităţile de predare, Ana Motînga a fost şi şefă
de studii timp de 7 ani. „Am avut
un colectiv foarte unit, am avut
directori foarte buni, mai întâi a
fost un evreu Dimitrii Alexandrovici, apoi a venit ca director Fiodor Ilici (Tudor Pleşco n.r.), iată
ca el om n-am mai întâlnit nici
în Coloniţa şi nici în altă parte. A
fost un om de aur…” spune ea.
Îşi aminteşte cu plăcere şi
amuzament de foştii elevi şi
de năzbâtiile acestora şi spune
cu mândrie că „a crescut” copii sănătoşi moral şi fizic. „Pe
lângă literatură i-am învăţat şi
a lucra, a fi respectuoşi, a fi corecţi şi îngrijiţi. Am avut copii
tare buni, acum specialişti în
diferite domenii…”.
Ne povesteşte tot felul de is-

torioare, făcând glume chiar pe
seama propie. „A fost o dată aşa
un caz: predam în clasa X-a poeziile lui Grigore Vieru. Era în clasa aceea un băiat din sat, Steopa
Cheptene - tatăl lui era orb, iar
el păştea oile pe imaş. La şcoală
venea deseori cu picioarele nespălate, fără să mănânce şi să
doarmă... Şi iată la lecţia asta
vine el nepregătit, iar eu îi spun
că îi pun 2 la semestru şi gata…
El, săracul, s-a uitat cât s-a uitat
la mine şi când a trântit un epitet… Vin eu acasă şi-i spun mamei cum s-a întâmplat, la care
ea mă întreabă: „Da’ de câte ori
o repetat copilul cela epitetul?”.
Zic: „O dată”, la care ea „Da’ eu
dacă eram în locul lui, de 3 ori îl
repetam! Copilul ista e flămând,
nespălat, nedormit şi tu vrei poezii de la dânsul?!” îşi aminteşte
râzând dna. Ana.
Însă, chiar dacă era severă
şi exigentă, foştii elevi n-o uită,
vin adesea prin vizită, o ajută
şi o invită întotdeauna la întâlnirile cu absolvenţii. În acest a
fost la întâlnire cu cei care au
adunat 50 de ani de când au absolvit şcoala din sat.
Împreună cu elevii mergea la
cules cireşe, la cules poamă şi
mere, la curăţit porumb. „Unde
era mai greu, acolo era Ana Stepanovna, pentru că ştiau că mă
descurcam cu elevii şi-mi dădeau cele mai grele activităţi…”.
Acum spune cu tristeţe că nu se
mai duce pe deal… „Erau livezi

bogate, erau vii, erau lanuri frumoase… Dar acum e pustietate
- nici nu e arat, nici semănat.
Eu acum nu mă duc pe deal, că
plâng…”.
Ne spune că a ales această profesie pentru că i-a plăcut
cu adevărat şi nu regretă că a
fost pedagog. Spune că regretă
acum un singur lucru - că nu are
darul de a picta. „Îmi place atât
de mult natura… Eu n-am darul
acesta de a picta, dar aş picta în
permanenţă… N-aş face nimic
altceva, doar aş picta. Uitaţi-vă
la gutuiele acelea, cât sunt de
frumuşele, dar mărul acesta cât
a fost de încărcat, dar când ieşi
dimineaţa prin vie… O frumuseţe! Natura e atât de bogată, dar
oamenii nu o preţuiesc…” spune
dna. Ana cu tristeţe în glas.
Ana Motânga a trecut şi prin
război, şi prin foamete, şi secetă, i-a fost arsă casa părintească, dar a trecut cu capul sus de
toate. „Mă scol dimineaţa, mulţumesc Domnului că am ajuns
în ziua de azi, doresc pace, bucurie şi sănătate la toată lumea
şi mă rog să-mi dea picioare, să
mă pot mişca, că atâta timp cât
m-oi putea mişca, atât timp va
fi bine…”
I-am mulţumit pentru discuţie şi amintiri frumoase şi i-am
dorit sănătate, iar ea, la rândui, ne-a umplut poala cu mere şi
ne-a mulţumit de vizită, petrecându-ne până la poartă, ca pe
nişte foşti elevi veniţi să o vadă…
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Lady Gaga, Michael Jackson,
Anişoara Puică în recital
de Ziua Elevului în Coloniţa
Tradiţional, în ultima vineri
a lunii septembrie în Liceul Teoretic „Gheorghe Ghimpu” se
sărbătoreşte „Ziua Elevului”.
În această zi elevii au avut
parte de o sărbătoare unică,
plină de surprize din partea
profesorilor. Dimineaţa elevii
au fost întâmpinaţi în pragul
şcolii de către profesori cu
zâmbete, felicitări şi dulciuri
pentru fiecare.
La careurile festive, organizate în pauze, copii au avut
parte de nominalizări hazlii
precum ar fi: cel mai înalt elev
şi elevă, cel mai creţos elev şi
elevă, elevul cu cea mai mică
şi cea mai mare mărime la
încălţăminte ş.a. La încheiere
profesorii au imitat interpreţi
renumiţi, iar copiii trebuiau să
ghiceasca cine stă în faţa lor.
Astfel, elevii au avut parte de
un show cu „vedete” precum
Michael Jackson, Lady Gaga,

Shakira, Anastasia Lazariuc,
Irina Loghin, Zinaida Julea și
alţii. Diriginţii fiecărei clase
le-au organizat în parte şi alte
surprize.
Seara la ora 17.00 a fost organizată „Discoteca elevilor”,
unde elevii din clasele a V-XII
s-au distrat împreună de ziua
lor. Nici cei mici nu au rămas
fără o sărbătoare dedicată lor.
Cu mare iscusinţa, profesorii şi
elevii claselor primare, au organizat Balul Boboceilor, unde
prichindeii din clasa I au primit
„botezul liceului”.
Elevii au rămas mulţumiţi de
sărbăatoarea organizată şi au
afirmat că le-ar plăcea ca Ziua
elevului să aibă loc mai des.
Sărbătoarea a fost inaugurată acum 6 ani în urmă la
iniţiativa Nadejdei Martinici,
actualul director al liceului şi
este o sărbătoare unică în toată Moldova.

„Tinerii Jurnalişti”
În cadrul L.T. „Gheorghe
Ghimpu” a fost iniţiat cercul „Tinerii Jurnalişti”, a cărui moderator este Scurtu Tatiana. Tinerii
vor colabora cu site-ul şi ziarul
satului, astfel că de acum încolo
veţi regăsi în aceste pagini notiţe
ale tinerelor talente.
Tinerii „jurnalişti” sunt: Umaneţ Maria cl. XII ; Scurtu Adela cl.
XII; Tabacari Alina cl. X; Godoroja
Iulia cl. X; Chetrean Daniela cl. X;
Orlovchi Vlad cl. X; Novac Sabina
cl. IX-b; Ababii Mihaela cl. VIIIa; Jura Mihaela cl. VIII-a; Eşanu

Camelia cl. VII-b; Ursu Olga cl.
VII-b; Baractari Daniela cl. VII-b;
Ouş Gloria cl. VII-b; Sîrbu Vlada
cl. VI-a; Graur Mădălina cl. VI-a;
Cojocaru Daniela cl. VI-a; Demian
Marina cl. VI-a; Prutean Natalia
cl. VI-a; Cristescu Daniela cl. VI-a.
„Sperăm că această colaborare ne va deschide noi uşi spre
cooperarea cu alte publicaţii de
tineret, cum ar fi: Florile Dalbe,
Amic, Noi etc.” susţin ei. Ca un început de bun augur, publicăm poezia elevei din clasa a VIII-a, Ababii Mihaela – „Părinte Profesor”.

Părinte Profesor
În ochii tăi cei limpezi,
Stropiţi cu dor de carte
Copiii te-ntîlnesc
Şi îţi zîmbesc în şoapte.

Păcat că mîngîierea
Destulă nu o simt,
Dar nu-i păcat că anii
Ţi i-ai petrecut muncind.

Stimată de mine-n veacuri,
Profesoară tu vei fi.
De-o lume ne-ar desparte,
Dragostea mea nu va muri.

Privesc cu dor spre tine
Parcă aş fi uitată…
De toamnă rece ochii,
Ţi s-au umplut cu ploi.

Tu îţi petreci la şcoală
O mare parte a vieţii,
Pierdută-ntre caiete,
Citind gînduri răzleţe.

Şi-acum mi-e dor de tine,
De sfatul tău cuminte,
Lumina ta din suflet,
Ce mie-mi aparţine

Tu mi-ai deschis odată
A lumii mare poartă
Şi cunoscută lumea
De mine-a fost îndată,

Tu, scumpă mamă, profesoară,
Le-o-mprăştii tuturor.
Iar eu aceste rînduri
Ţi le dedic în zori…

(Ababii Mihaela cl. VIII-a „Tînărul Jurnalist”)

Divini sunt profesorii…
Oricine am fi, oriunde am activa, în ziua de 5 octombrie ne
apropiem gândurile de profesori. La 5 octombrie îi cinstim
pe dragii noștri dascăli cu ocazia
sărbătorii profesionale – Ziua
mondială a profesorilor, inaugurată de către UNESCO la 5 octombrie 1994.
În această zi elevii liceului
“Gheorghe Ghimpu” le-au adus în
dar profesorilor versuri, zâmbete,
flori și surprize musicale. Profesorii au fost întâmpinaţi dimineaţa
cu flori şi au pășit pragul liceului
pe un covor roșu, din petale de
trandafir. Fete cochete din clasa a
XII-a au interpretat piesa Anișoarei
Puică “Iubiţi învăţători” la una din
pauze, iar apoi, îmbrăcate în rochii
lungi şi colorate ţigăneşti le-au

„citit în palmă” profesorilor: Ce
drum îi așteaptă în viaţă? Cîţi elevi
năzbîtioși vor avea? ş.a.
Elevii au pregătit și o masă
dulce, dansuri populare, concursuri și versuri emoţionante – toate pentru a le mulţumi dascălilor
care se jertfesc pentru această
profesie şi pentru acest liceu.
Organizatori principali ai activităţilor au fost elevii clasei a
XII-a. Şi clasa a V-a a pregătit o
serie de surprize pentru profesori, recitând poezii ingenioase
pentru fiecare materie învăţată
şi dedicând cântece profesorilor
dragi. I-a felicitat pe profesori
şi Angela Zaporojan, primarul
satului Coloniţa şi le-a înmânat
fiecăruia câte un premiu de 100
de lei din partea Primăriei.

Lansarea Cărţii de Onoare a liceului
«Gheorghe Ghimpu»
Pe 5 octombrie în cadrul celebrării Zilei Profesorului, la L.T.
„Gheorghe Ghimpu” a fost organizat un consiliu profesoral extraordinar, în cadrul căreia s-a hotărât
crearea Cărţii de Onoarea a Liceului.
Cu această propunere a venit
actualul director al liceului din Coloniţa, Nadejda Martinici. „Propun
să iniţiem o tradiţie frumoasă, ca
liceul nostru să aibă o Carte de
Onoare şi în ea să fie înscrise, cu litere de aur, numele celor care s-au
dăruit pentru această instituţie,
pentru ca această carte să dăinuiască peste veacuri” a afirmat dna.
Martinici, fiind susţinută unanim
de toţi cei prezenţi la şedinţă.
Primul nume înscris în Cartea
de Onoare a liceului a fost al domnului Mihai Mutoi, care a fost profesor de matematică în Coloniţa şi
primul director al şcolii noi (actualul liceu), din 1984 până în 1992.

Mihai Mutoi, care a împlinit
recent vârsta de 70 de ani, a
mulţumit pentru acest omagiu şi
i-a felicitat la rândul său pe foştii
colegi: „Dintotdeauna învăţătorul a avut un rol deosebit în societate şi nu numai prin aceea că a
fost o bună sursă de informaţie.
Nu cred că rolul pedagogului în
ziua de azi a scăzut, cu toate că
sursele de informaţie sunt mult
mai diverse, pentru că ele nu se
compară cu ceea ce oferă profesorul, care, pe lângă informaţie,
oferă o analiză atât de necesară şi chiar propriul suflet. Să fiţi
mândri de profesia pe care aţi
ales-o, să aveţi copii sârguincioşi,
mintioşi şi care să vă stimeze!” a
spus Mihail Mutoi.
La alte şedinţe ale consiliului
profesoral urmează să fie propuse
şi alte nume ale personalităţilor
care au avut un rol deosebit pentru această instituţie.
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