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Rețeaua de alimentare
cu energie electrică
și iluminat stradal,
se extinde
În sectorul Albeni din orașul Ialoveni au fost
executate lucrările de instalare a pilonilor pentru construcția liniei de electricitate care va asigura cu curent electric casele cetățenilor și iluminatul stradal.

Un proiect foarte important
pentru Ialoveni

Lungimea totală a
reţelelor de canalizare
în orașul Ialoveni este
de 63 km, ponderea
locuinţelor conectate
la reţeaua centrală de
canalizare este de 47%.
Serviciile de epurare a
apelor uzate sunt foarte slab dezvoltate, Ialoveni nu dispune de
o stație de epurare a
apelor uzate, acestea
sunt pompate la Stația
de Epurare a Municipiului Chișinău.
În anul curent
s-a început realizarea
proiectului
”Construcția rețelelor
de canalizare cu scurgere gravitațională și
a 3 stații intermediare a apelor menaje-

re în sectoarele Bozu,
Huțuleuca și Albeni”.
Fondul
Ecologic
Național a alocat un
milion de lei pentru
prima etapă a proiectului – construcția rețelei
centralizate de canalizare în sectorul Bozu
și a stației de pompare.
Din bugetul local vor
fi finanțate următoarele etape de lucrări
de construcție a rețelei
centralizate de canalizare și a unei stații de
pompare în sectorul
Huțuleuca. În sectorul Albeni construcția
rețelelor de canalizare
și a stațiilor de pompare pentru întregul
sector vor începe în
luna septembrie și vor

fi finanțate de Primăria orașului și Fondul
Național pentru dezvoltarea
Regională.
După finisarea acestor
lucrări cetățenii vor
putea să se conecteze
la sistemul centralizat,
perfectând documen-

tele necesare la SA”ApăCanal Chișinău”.
Primăria orașului
Ialoveni va depune
toate eforturile pentru
ca procedurile de coordonare și conectare la
sistemul nou edificat să
fie simplificate.

Reparația drumurilor o prioritate în activitatea APL
La finele lunii august s-au finisat lucrările
de reparație capitală și asfaltare a sectorului
de drum Ismail-V.Crăsescu din orașul Ialoveni,
care erau deteriorate, pline de gropi.
Locuitorii de pe această stradă s-au adunat
pentru a marca acest eveniment important pentru ei, care le va face viața mai confortabilă.

Ziua Independenței sărbătorită la Ialoveni

Participanții
la
manifestația dedicată
Zilei Independenței Republicii au mers în marș
spre Monumentul Eroilor din central localității
unde s-a desfășurat un
miting consacrat evenimentului. El a început
cu imnul țării interpretat de orchestra raională
de fanfară și un minut de
reculegere în memoria
celor căzuţi pentru independenţa şi integritatea
Republicii Moldova.
Mesaje de felicitare
au adresat celor prezenți
Radu Chilaru, vicepri-

marul de Ialoveni; Anatolie Dimitriu, preşedintele raionului Ialoveni;
Mihai Cotorobai, deputat în primul Parlament
al RM; Andrei Țurcanu,
deputat în primul Parlament al RM; Gheorghe
Staci, preşedintele Organizaţiei Veteranilor conflictului armat de pe Nistru din raionul Ialoveni
și membrii Ansamblului
Etnofolcloric „Ialoveneanca”.
A urmat ceremonia
de depunere de flori la monstrativ executat de ger” a Ministerul ApărăMonumentul Eroilor și militarii Batalionului cu rii al Republicii Moldoun exerciţiu tactic de- Destinaţie Specială ,,Ful- va.
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Ziua Diasporei, marcată la Ialoveni
Primăria
orașului
Ialoveni și Asociația
Băștinașilor din Ialoveni
au organizat o întâlnire cu migranții reveniți
acasă, la care au participat peste 50 de persoane.
Migranții reveniți acasă și-au dat întâlnire în
inima orașului natal, la
sensul giratoriu din localitate, unde împreună cu
cetățenii veniți la eveniment, sub sunetele de nai
interpretate de Constantin Moscovici, s-au prins
într-o horă a ialovenenilor de pretutindeni.
Amenajarea cu flori a
landșaftului de la sensul
giratoriu este unul dintre
cele 15 proiecte realizate
de Asociația de băștinași
în parteneriat cu Primăria pe parcursul primului
an de cooperare a acestor

două instituții.
„Mulți băștinași se
află geografic departe de
casă, dar mereu cu gândul alături, iar în cazul
orașului Ialoveni - alături și cu fapta. Primăria
și Asociația Băștinașilor
sunt în contact permanent cu ialovenenii din
diasporă. Doar în primul
an am reușit împreună
cu ialovenenii plecați să
desfăşurăm multe acțiuni
și, cel mai important,
să achiziţionăm un autoturn foarte necesar
orașului”, a menționat
Sergiu Armașu, primarul
orașului Ialoveni.
Evenimentul simbolic
a fost urmat de ședința
Asociației Băștinașilor
plecați din orașul Ialoveni. Cei prezenți au analizat rezultatele obținute,

au discutat și aprobat planul de lucru pentru anul
următor. Ceea ce și-au
propus împreună este să
amenajeze un parc, să organizeze o tabără de vară
pentru copiii migranților
și ai celor care locuiesc
în orașul Ialoveni, să
desfășoare acțiuni caritabile, să susțină cu burse
elevii eminenți din oraș
ş.a.
„Organizarea
Zilelor Diasporei a devenit o
tradiție în Ialoveni – un
motiv să atragem tot mai
mulți băștinași în dezvoltarea orașului. Este
îmbucurător faptul că
implicarea băștinașilor
este molipsitoare, astfel
că și copiii lor țin foarte
mult la localitate și revin
cu drag pentru a petrece
vacanța aici”, spune Tati-

ana Vrajmaș, președinta
Asociației Băștinașilor
plecați din orașul Ialoveni.
„Este foarte frumos că
cetățenii deja se adună în
jurul unor proiecte concrete implementate transparent, care, cu adevărat,
vin să schimbe viața oamenilor din comunitate”,
a menționat Ghenadie
Balaur, ialovenean stabilit
în Canada.
Ghenadie, împreună
cu fratele său Igor, au demarat unele proiecte în
domeniul sportului, donând echipamente pentru lupte libere. De Ziua
Diasporei frații Balaur
au organizat competiții
la trântă pentru premiul
„Berbecul viu”, dar și jocuri sportive pentru copii.

O nouă zonă de
odihnă și agrement

Ialovenenii mai în vârstă țin minte cât de pitoresc era sectorul numit Pitomnic, unde se duceau la umbra sălciilor și răcoarea izvoarelor să
se odihnească după o zi de muncă în câmp, să
admire berzele care prindeau broaște, să adape
vitele venite de la păscut. Cu timpul acest sector a pierdut farmecul său de altă dată, iazul s-a
înmlăștinit. Cetățenii, la rândul lor, au început
să aducă deșeuri, transformând terenul într-o
gunoiște neautorizată.
Crearea unei zone de odihnă aici, unde natura a păstrat izvoarele, a fost o doleanță a multor
ialoveneni. Primăria a dat în arendă terenul din
sectorul Pitomnic unui agent economic care a început lucrările pentru construcția unei zone de
odihnă.

Ialovenenii,
consultați public

Experiență și bune practice pentru APL
Reprezentanții Primăriei Ialoveni au fost
invitați să participe la
două evenimente interesante desfășurate în
localitățile din România: orașul Ineu, județul
Arad și comuna Brebu,
Județul Prahova.
În zilele de 22 și 23
iulie s-a desfășurat sărbătoarea Zilele Orașului
Ineu, județul Arad. Primarul orașului Ineu, Călin Abrudan, și echipa
Primăriei au depus mult
suflet pentru organizarea unui eveniment su-

perb, de excepție, adunând mii de admiratori.
Prezent la eveniment,
dl Sergiu Armașu, primarul orașului Ialoveni,
în numele tuturor ialovenenilor a felicitat locuitorii orașului Ineu și
administrația
publică
locală cu ocazia sărbătorii marcate de localitate, dorindu-le realizări
frumoase în continuare și noi performanțe,
menționând
că
experiența preluată și bunele practici vor ajuta în
activitatea primăriei.

La 26 august, în comuna Brebu, județul
Prahova, a fost organizat
„Festivalului Dulceței–
Festivalul Prieteniei”, care
în fiecare an este din ce în
ce mai cunoscut pe plan
național și internațional.
Festivalul Dulceței este
un eveniment de tradiție
unde comuna Brebu își
etalează bogăția gastronomică, turistică și etnografică.
La invitația primarului Adrian Ungureanu, în
acest an au fost prezenți
la Festivalul Dulceței

delegații din Polonia,
Ungaria, Germania și Republica Moldova, orașul
Ialoveni, condusă de primarul Sergiu Armașu. Dl
primar Adrian Ungureanu, în discursul de deschidere a Festivalului, a
mulțumit invitaților pentru participarea la acest
eveniment unic în Romania și a exprimat speranța
că legăturile de prietenie
care s-au creat între conducerea Primăriei Brebu
și delegațiile străine vor
dura mulți ani de acum
înainte.

În ziua de 10 august, la Primăria orașului
Ialoveni s-au desfășurat consultările publice cu tema: „Opinia Dumneavoastră privind construcțiile în orașul Ialoveni, inclusiv
construcția unui complex locativ pe terenul de
lângă parcul „Sfatul Țării”.
Opiniile participanților la consultările publice
la tema dată s-au împărțit în două – pro și contra,
fiecare din părți aducând argumentele sale. Urmează să se examineze stipulările cadrului legal
privind problema abordată.

Primarul de Ialoveni,
în discuție cu cetățenii

AUDIENȚA CETĂȚENILOR la Primăria Ialoveni
Sergiu ARMAȘU, primar - în fiecare zi
de luni de la ora 14.00 până la 19.00
Radu CHILARU, viceprimar - în fiecare
zi de luni de la ora 14.00 până la 19.00.

Anticamera - telefon/fax 0268 22484
Adresa juridică: Primăria orașului Ialoveni,
strada Alexandru cel Bun, 45,
www.ialoveni.md

La întâlnirea cetățenilor din sectorul Bozu cu
primarul Sergiu ARMAȘU au fost abordate mai
multe probleme, inclusiv - construcție sistemului de
canalizare în acest sector, amenajarea unui teren de
joacă pentru copii, iluminatul stradal, ș.a.
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Tinerii – mândria localității
Sportivul Anatolie MOLDOVAN
a cucerit medalia de argint la Campionatul Mondial de lupte la brâu,
desfăşurat în capitala Kazahstanului,
Astana.
Campionatul a întrunit 150 sportivi din 24 de ţări. El a disputat trei
lupte la categoria 100 kg (stil liber),
cu adversari din Kazahstan, Rusia și
Turkmenistan, fiind devansat în final
de luptătorul rus. Datorită acestei frumoase performanțe, drapelul Republicii Moldova a fost ridicat pe podiumul
competiției.
Primarul Sergiu ARMAȘU l-a felicitat pe Anatol Moldovan cu această frumoasa performanță sportivă, dorindu-i noi succese sportive care contribuie la
promovarea imaginei orașului Ialoveni și a țării noastre.

*** *** ***
Mariana PLĂMĂDEALĂ, ialoveneanca a cărui nume de succes este cunoscut în Marea Britanie și România,
a fost în vizită la Primăria orașului
Ialoveni, unde a fost așteptată și primită cu multă căldură.
Mariana Plămădeală activează întro companie prestigioasă de automobile din Marea Britanie, unde reușește
să demonstreze cât sunt de capabili și
ambițioși moldovenii. Fiind departe
de casă, sufletul și gândul mereu este
aici, la Ialoveni, alături de cei dragi.
În cadrul vizitei s-a discutat despre proiectele realizate de Asociația
Băștinașilor și cele incluse în planul de acțiuni ale Asociației, de asemenea
eventuala posibilitate de desemnare a Marianei în calitate de vicepreședinte al
Asociației Băștinașilor plecați din Ialoveni, responsabilă de creare unei „Diaspore a Ialovenenilor” stabiliți în Marea Britanie.
Suntem foarte mândri de succesele băștinașilor noștri și îi așteptăm cu mare
drag acasă!

*** *** ***

Sorina-Sofia SOLONARU, originară din Ialoveni, este tânăra care
a luat nota 10 la toate examenele de
bacalaureat din acest an. Absolventa Liceului „Gheorghe Asachi” din
Chișinău a obținut note de 10 la trei
probe de bacalaureat - istorie, matematica și limba româna, iar la franceză a luat 10 din oficiu.
Ea este pasionată de cifre și filme,
îi place mult să citească, are o mulțime
de idei interesante, o abundență de
energie pozitivă și spirit inovativ. Sorina a fost invitată la Primărie, pentru a fi felicitată cu ocazia rezultatului
obținut la BAC.
Orașul Ialoveni se mândrește cu tinerii care au realizări frumoase și constituie speranța și viitorul țării!
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Sărbătoarea „Limba Noastră cea română”

În cadrul Festivalului Național al Cărții
și Lecturii, desfășurat
în incinta Casei de
Cultură Ialoveni, au
fost organizate diverse activități: expoziții
de cărți, de pictură, de
obiecte confecționate
din materiale reciclabile. Despre limba natală au răsunat
cântece și poezii, copii
celor trei grădinițe au
evoluat cu interesante
compoziții. Membrii
Ansamblului „Ialoveneanca” au prezentat
un fragment din piesa
„Baltagul” de Mihail
Sadoveanu, au evoluat
și dansatorii ansamblului „Enigma”, ș.a.
La sărbătoare a
participat și poeta Zinaida Izbaș, însoțită
de dl Băluță, repre-

zentantul Asociației
”Acțiunea 2012”.
Totodată, în cadrul
Festivalului au fost
decernate premiile învingătorilor concursurilor: „Cel mai activ
cititor” - Bragarenco
Daria, Grosu Xenia,
Budeanu Ana, „Cea
mai activă familie cititoare”- familia Gațapuc
(Ialoveni), „Cel mai

bun proiect de promovarea a Cărții și Lecturii” – Biblioteca Publică „Elena Alistar”
(Răzeni).
Festivalul Național
al Cărții și Lecturii a
fost o sărbătoarea frumoasă și interesantă
grație eforturilor depuse de lucrătorii Bibliotecii Publice orășenești
„Petre Ștefănucă”.

Concert de muzică clasică
la Ialoveni
În perioada 21 iulie 6 august, Proiectul Moldo Crescendo și-a propus
să descopere nouă case
de cultură din Republica
Moldova în cadrul proiectului „Bach la Casa de
Cultură”. Prima sală în
care a răsunat muzica lui
J.S. Bach, L.V. Beethoven,
D. Șostakovici, G. Enescu
în interpretarea orchestrei, a fost cea din orașul
Ialoveni.
Muzicienii proiectului sunt originari din Republica Moldova, dar au
absolvit sau își fac studiile
peste hotare: Dan-Iulian Druțac, Ionel Manciu,
Marcel Andrieș, Ian Psegodschi, Radu Croitoru, Constantin Bodorin,
Marcel Lazăr, Victor Savca. Actrița Lia Sinchevici,
acompaniată de muzică, a
recitat poemul „Luceafărul” lui Eminescu. Echipa
organizatorică - Catalina

Molodoi, Alexandra Bogomazova, Diana Barbas.
„La Ialoveni au fost
foarte primitori. Ne propunem să distrugem
stereotipul, precum că
oamenii se plictisesc ascultând muzică clasică.
Până când ne reușește.
În Ialoveni a fost liniște,
iar oamenii începeau să
aplaude exact în secunda
în care piesa se termina,
și toată tensiunea aduna-

tă o revărsau în aplauze
și strigăte de Bravo”, spune Marcel Lazăr, pianistul
Moldo Crescendo.
Primăria
orașului
Ialoveni aduce sincere
mulțumiri echipei Festivalului de Muzică Clasică
„Moldo Crescendo”, pentru acest inedit eveniment
muzical, care a însemnat
emoție, bucurie și mândrie pentru tinerii care
propagă arta frumosului.

Terenuri de joacă pentru copii
Încă două terenuri de joacă au fost insta- odihnă pentru copii și părinți. Dar pentru a
Primăria Ialoveni și un grup de voluntari
late recent în localitate - în sectoarele Mol- le avea trebui de păstrat, inclusiv, cele con- ai Corpului Păcii au adresat un apel către
dova și BTA 16, creându-se, astfel, zone de struite anterior.
cetățenii orașului să se prezinte pe terenul de
joacă pentru copii de pe str. N. Testimițeanu
(lângă Piața Agroindustrială), care a fost
construit câțiva ani în urmă, pentru a-l repara, reamenaja, a face curățenie.
Primăria a oferi toate cele necesare în
acest scop: vopsele, scânduri, instrumente.
Deși pe rețelele de socializare apelul a fost
citit de peste trei mii de cetățeni, la lucrările
de voluntariat pentru binele comunității au
venit puțini cetățeni, lucrările fiind efectuate
de voluntarii americani și lucrătorii Primăriei. Grație muncii depuse de ei, terenul de
joacă a prins culoare și a devenit mai atractiv
pentru copii și părinți.
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Din activitatea
BPO Ialoveni
Un nou proiect, o nouă colaborare

La data de 10 iulie în incinta BPO „Petre Ștefănucă”
Ialoveni a fost semnat un Acord de Colaborare între
Asociația Creștină „AGAPE” și BPO „Petre Ștefănucă”
Ialoveni, care prevede organizarea diverselor activități
privind propagarea serviciilor prestate de bibliotecă.
O delegație formată din profesori și studenți de la
Abingdon, Marea Britanie, au fost prezenți la acest eveniment. Cu un mesaj de bun venit în orașul nostru și
frumoasa intenție de colaborare, s-a adresat oaspeților
primarul de Ialoveni, dl Sergiu Armașu. Filiala „Nicolae
Titulescu” a primit o donaţie de carte din partea AC
„AGAPE”, fondator - Nicu Bocăneală.

Club de robotică, inaugurat
la Ialoveni

Reprezentanții Bibliotecii Naționale pentru Copii
„Ion Creangă” din Chișinău și a Bibliotecilor Publice
din Cricova, Ialoveni, Gălești, Râșcova și MolovataNouă au primit seturile de robotică necesare pentru a
iniția cluburile de robotică.
În prezent se inițiază grupul țintă din copiii care doresc să construiască roboți în cadrul Clubului de Robotică, iar voluntarul Corpului Păcii David Jarmul a început
intstruirile cu copiii. Pentru această activitate este necesară o masă specială. Grație Acordului de Colaborare
semnat cu Asociația Creștină „AGAPE” a fost posibilă
procurarea acestei mese și a polițelor necesare pentru
Club. Inventarul a fost ambalat la S.R.L. „Ialandtrans”
Ialoveni.

Vă invităm la clubul de animație

INSPECTORATUL DE POLIȚIE IALOVENI INFORMEAZĂ

În atenţia posesorilor de arme!

În ultima perioadă de timp se atestă o majorare a crimelor şi incidentelor comise cu arme de
foc, care sunt generate de neglijenţa deţinătorilor
şi folosirea contrar legislaţiei în vigoare a armelor de foc.
În acest context, posesorii de arme sunt
atenționați:
Armele deţinute de către persoane fizice se păstrează la domiciliul acestora în seifuri sau dulapuri
metalice, cu respectarea condiţiilor, care să asigure integritatea şi securitatea acestora, să se excludă accesul persoanelor străine. Seiful sau dulapul
metalic trebuie să fie fixat de perete sau podea. Se
interzice categoric de a transmite cheile de la seif
altor persoane, inclusiv, membrilor de familie. Armele se păstrează în stare descărcată, separat de
muniţii.
Rudele sau persoanele care locuiesc împreună cu o persoană ce deţine în mod legal arme sau
muniţii au obligaţia, în cazul decesului acestuia, în
termen de 15 zile să predea armele şi muniţiile la
cel mai apropiat organ de poliţie pentru păstrarea
acestora pînă la stabilirea moştenitorului, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Posesorii de arme sunt obligaţi:
• să utilizeze armele în strictă conformitate cu
destinaţia lor specială;
• să asigure accesul liber angajaților poliţiei
pentru a inspecta modul (locul) de păstrare a armelor;
• să avizeze în termenul stabilit permisul de
armă;
• să anunţe de îndată, dar nu mai târziu de 24 de
ore, cel mai apropiat organ de poliţie despre dispariţia, pierderea sau sustragerea acestor arme
• în cazul schimbării locului de trai sau de păstrare a armelor, în termen de 10 zile să declare despre acest fapt la organul de poliţie în raza căruia se
află noul domiciliu sau locul de păstrare a armelor;
• să poarte arma de foc în baza permisului de
armă, în toc, în loc ascuns vederii, asigurat cu piedica de siguranţă, să nu fie armat şi să fie în permanenţă asupra sa;
• armele de vânătoare şi armele cu ţeavă ghintuită lungă să fie transportate în husă, în stare descărcată;
• armele de foc deteriorate, care nu pot fi reparate sau cu modificări neautorizate în construcţie,
precum şi muniţiile aferente, rămase după înstrăinarea armei de foc, neutilizate, urmează a fi predate
organului de poliţie competent, pentru distrugere;
• în cazul plecării posesorului de armă peste
hotarele ţării, armele se predau pentru păstrare
temporară la organul de poliţie sau la un armurier
autorizat.
• posesorul de armă este obligat ca în termen de
pînă la 25.10.2018, să se prezinte la organul de poliţie în a căror rază de competenţă teritorială îşi au
domiciliul ori sediul pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor necesare pentru deţinerea ori portul
şi folosirea armelor pentru a se conforma cu noi-

le cerinţe conform prevederilor art. 72 al Legii nr.
130/2012.
Se interzice:
• înstrăinarea sau transmiterea armei şi muniţiilor supuse autorizării unei persoane care nu este
autorizată în modul stabilit de către Poliţie;
• efectuarea modificărilor în construcţia armei;
• de lăsat arma fără supraveghere în apartament,
geantă, autoturism sau alt loc.
Persoanele autorizate în condiţiile legii au dreptul să poarte asupra lor doar o singură armă letală sau neletală, cu excepţia cazurilor de aflare pe
terenuri destinate vînatului autorizat, precum şi în
tiruri de tragere autorizate pentru funcţionare.
Persoanele care deţin arme de autoapărare pot
purta asupra lor în afara domiciliului, unde este depozitată muniţia, cel mult 18 cartuşe.
Este interzis portul armelor în următoarele
cazuri:
a) în locuri aglomerate, cum ar fi: stadioane,
instituţii de învăţămînt, instituţii ale autorităţilor
publice, instanţe judecătoreşti, locaşuri sfinte, săli
de spectacol şi adunări publice, precum şi în alte
locuri unde folosirea acestor arme este interzisă
prin lege;
b) dacă deţinătorul se află sub influenţa băuturilor alcoolice, a produselor sau a substanţelor
stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora ori sub afecţiuni temporare de natură
să genereze o stare de pericol în condiţiile în care
poartă arma asupra sa;
c) dacă acestea nu sunt însoţite de documentul ce atestă dreptul de port şi de folosire a armelor.
Acţiunile posesorului de armă după aplicarea
armei de foc, îndeosebi, soldate cu rănirea sau decesul cetăţenilor:
a) să asigure acordarea de asistenţă medicală
urgentă victimei, transportarea ei într-o unitate
medico-sanitară, în cazul în care nu este posibil de
am-nat;
b) să comunice imediat despre cele întîmplate
celui mai apropiat organ de poliţie;
c) să asigure intangibilitatea locului incidentului, să organizeze paza lui pînă la sosirea reprezentanţilor organelor de drept şi să-i informeze
asupra celor întîmplate;
d) să menţină arma în starea în care se află după
aplicare.
Se interzice portul, folosirea şi aplicarea în locuri publice a armelor cu aer comprimat sau cu
gaze sub presiune (pneumatice), precum şi cu o
altă destinaţie decît pentru agrement şi pentru
practicarea sportului în tiruri, în spaţii delimitate
care nu sînt accesibile publicului sau în spaţii special amenajate, pentru a nu pune în pericol integritatea corporală şi viaţa persoanelor.
Este interzisă transmiterea armelor pneumatice
minorilor.
În cazul nerespectării prevederilor legislaţiei în
vigoare, survine răspunderea contravenţională sau
penală.

O adresare de mulțumire

Bibliotecarii din 12 localități din raionul Ialoveni
au fost instruiți în cadrul unui seminar desfășurat la
BP ”Elena Alistar” din Răzeni cum să organizeze o
nouă activitate - „Clubul de animație”, unde copiii sunt
instruiți cum să creeze un film de animație.
La BPO „Petre Ştefănucă” şi filiala „Spiridon Vangheli” este iniţiată această activitate interesantă în cadrul
căreia copii au citit cartea aleasă preferată şi lucrează la
crearea personajelor din povestea „Omida cea curioasă”
și urmează să-şi creeze propriu film la această temă.

Noi, membrii grupului pensionarilor și veteranilor din orașul Ialoveni, mulțumim colaboratorilor Bibliotecii ”Petre Ștefănucă”, care ne oferă
o gamă largă de servicii, literatură interesantă,
ne pune la dispoziție cărți, reviste, ziare, pe care
noi le citim cu mare plăcere, îmbogățindu-ne
sufletește și suntem la curent cu toate noutățile.
În localul bibliotecii se află o sală de calculatoare, internet, datorită lucrătorilor bibliotecii
noi am studiat calculatorul și acuma putem face
legătura cu cei dragi de peste hotare prin intermediul mijloacelor contemporane de comunicare.

Tot aici se află ”masa magică” în jurul căreia ne
adunăm o dată pe săptămînă și tineri, și oamenii
în etate, unde ne ocupăm cu lucrul ”mâini dibace”,
confecționăm diverse obiecte din materiale reciclabile, lucrările noastre înfrumusețează diverse
expoziții.
Biblioteca este calea de dezvoltare a omenirii.
Îndemnăm pe toți - tineri, adulți, copii să vină
la bibliotecă unde se organizează multe activități
interesante, să petreacă cât mai mult timp printre
rafturile cu cărți, căci ele ne dau cunoștințe, curaj,
energie, înțelepciune.

