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Un dispensar nou,
f`cut din suflet

La Gârbe[ti, de mai bine
de o lun` [i jum`tate, s-a
inaugurat un dispensar, unde
doctori]a Ana Maria Z`vlog
deschide zilnic u[a tuturor celor
care au nevoie. Pornit de la
zero, cu un suflet mare, cu
r`bdare [i cu dorin]` de munc`,
doctori]a Z`vlog prime[te cu
acela[i zâmbet cald [i cu r`bdare
pe toat` lumea. În cele câteva
zile de la inaugurare, oamenii
au venit s` cear` ajutorul doamnei
doctor [i ast`zi sunt aproape
600 de pacienti care au trecut
pragul dispensarului. „Am pornit
de la zero [i ast`zi am peste
570 de pacien]i. Dac` ajung la
un num`r prea mare [i nu mai
pot face fat` avem un coleg
care m` poate ajuta [i facem
program non-stop“, spune doamna
doctor râzând. Chiar dac` face
naveta în fiecare diminea]`, de
la Ia[i la }ibana, doctori]a Z`vlog
nu se las` înfrânt` de drumurile
proaste [i spune c` pân` [i
ma[ina dumneaei s-a obi[nuit.

Analize gratis
Pus` pe fapte mari, din
suflet, doamna doctor are în
gând s` aduc` la Gârbe[ti tot
ce se poate pentru a le oferi
s`tenilor condi]ii cât mai bune,
ca s` nu mai stea pe drumuri
pân` la Ia[i. Planurile pentru
urm`toarea perioad` includ
încheierea unui contract cu un

laborator de analize, iar din 5
iulie femeile vor putea s`-[i
fac`, gratis, testul Papanicolau,
pentru depistarea cancerului de
col uterin.
În cl`direa unde func]ioneaz`
dispensarul s-a deschis [i o
farmacie, pentru ca oamenii s`
nu mai fie nevoi]i s` mearg`
kilometri întregi ca s`-[i cumpere
medicamente. “Dispensarul este
poate cel mai mare câ[tig pe
care ast`zi îl are Gârbe[tiul. Pe
1 mai am reu[it, cu mari eforturi
s` deschidem acest punct sanitar
precum [i farmacia de lâng`,
din dorin]a de a veni în ajutor,
în special, b`trânilor [i copiilor.
Am avut ajutor [i din partea
domnului deputat Petru Movil`
care ne-a sprijinit atunci când iam cerut ajutorul”, explic` primarul
Gheorghe Rotaru. De asemenea,
[i cabinetul medical din }ibana
a fost reamenajat [i modernizat
în lunile octombrie – noiembrie
anul trecut, iar ast`zi, atât locuitorii
din sat cât [i medicii de aici,
adic` Domnul Doctor Dima,
Doamna Doctor Ciobanu [i
Doamna Doctor Laz`r, dispun
de confortul [i dot`rile necesare
unui cabinet medical modern.
Fiecare doctor are o asistent`
la dispozi]ie precum [i o sal`
de tratament separat`, cabinetul
fiind extrem de spa]ios, aparatura
modern` iar utilit`]ile sunt nonstop la dispozi]ia acestora, a[a
cum nu s-a mai întâmplat niciodat`
în istoria comunei.

Proiecte de viitor pentru Ţibana

Planurile primarului
pentru următorii ani
A trecut un an de zile de când
la Prim`ria }ibana s-a instalat o nou`
conducere [i de atunci comuna a
început s` se schimbe în bine. Mai
sunt înc` trei ani de zile în care
actualul Consiliul Local [i primarul
au ocazia s` demonstreze c` alegerea
lor în fruntea comunei a fost cea
mai bun` variant`. Acest lucru se
poate observa [i acum, la doar un
an de la alegeri, datorit` modului
în care s-a început s` se lucreze în
prim`rie [i prin investi]iile care sau f`cut în comun`.
Îns`, mai important este faptul
c` cele mai importante proiecte
pentru }ibana, abia de acum încep
s` se contureze:

Prioritatea
num`rul 1 –
re]eaua de ap`
În cel mai scurt timp, re]eaua
de aduc]iune a apei va fi finalizat`
[i dat` în folosin]`. Proiectul este
gata în propor]ie de 95 la sut`, la
acest moment lipsindu-i doar un
singur aviz de la E.ON. În func]ie
de cât de repede lucreaz` angaja]ii
companiei, în cinci sate din comun`,
la aproape 4 mii de suflete, va fi
ap`. Astfel, în Alexeni, în Moara
Ciornei, Poiana M`n`stirii, în }ibana
[i Gârbe[ti, în urm`toarele luni
re]eaua de ap` va fi func]ional`,
urmând ca, în timp, pe m`sura
posibilit`]ilor financiare ale bugetului
local, s` fie extins` în toat` comun`,
acolo unde se poate. Prim`ria are
deja to]i banii necesari pentru finalizarea
investi]iei, sumele fiind alocate din
fondul de rezerv`.

Proiect pentru
asfaltarea a 5 km
de drum în
Gârbe[ti
Unul din proiectele pe care
prim`ria le-a f`cut [i le-a depus spre
aprobare a fost cel al asfalt`rii a 5
kilometri de drum comunal în satul
Gârbe[ti. Valoarea total` a proiectului

depus deja la autoritatea care se
ocup` cu astfel de proiecte este de
aproape 1 milion Euro. La acest
moment, se a[teapt` un r`spuns în
privin]a proiectului, iar dac` va fi
aprobat, în cel mai scurt timp posibil,
drumul comunal va intra în repara]ii.

La }ibana, drum
bun între
Poli]ie [i Pia]`
Pentru c` una dintre cele mai
mari probleme ale comunei este
infrastructura, majoritatea proiectelor
pe fonduri europene sunt pentru
repararea [i modernizarea drumurilor
din comun`.
În aceste condi]ii, un alt proiect
pe care reprezentan]ii prim`riei l-au
lucrat [i l-au depus spre aprobare
este cel al asfalt`rii unui kilometru
de drum comunal în satul }ibana,
între postul de poli]ie [i pia]`. Ca
[i cel de la Gârbe[ti, proiectul este
în faz` de analiz`.

Modernizarea unui
drum la Alexeni
{i în satul Alexeni se dore[te
modernizarea drumurilor. Cel de-al

treilea proiect pe infrastructur` are
în prim plan asfaltarea unui drum
comunal în sat, care astfel s` devin`
drum de exploata]ie agricol`. În acest
fel, drumul va putea fi modernizat
cu fonduri europene, f`r` s` se
a[tepte bani de la Consiliul Jude]ean,
din bugetul statului sau din bugetul
propriu al prim`riei.

Se dore[te
modernizarea
tuturor drumurilor
comunale
Acestea trei sunt cele mai importante
proiecte de modernizare a drumurilor
din comun`, aflate acum pe masa
primarului. Acest lucru nu înseamn`
c` nu sunt luate în vizor [i celelalte
drumuri din comun`. A[a cum s-a
observat [i pân` acum, acolo unde
au fost cele mai mari probleme sau dus în total zeci de ma[ini de
piatr`, în a[a fel încât circula]ia s`
se desf`[oare în condi]ii mai bune.
Cel mai bun exemplu a fost la
Vadu Vejei unde anul trecut s-au
dus 22 de ma[ini de piatr`. Prim`ria
va continua pietruirea drumurilor, în
aten]ia conducerii institu]iei fiind
toate drumurile din }ibana.

