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Liviu Ciobotariu:
„Am început
mai slab”

Descoperiri arheologice
din perioada Bronzului
timpuriu
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INUTIL BEN & BEN, fără clienţi şi în risc de a
pierde concesiunea pentru gazele din Motru

Fără Internet
de bandă
largă în şcolile
gorjene

Motrenii
cu gaze,
motrenii
fără gaze
Deşi au trecut doi
ani de când gazele
au ajuns în municipiul Motru, doar
câteva sute de consumatori au ales
să folosească acest
combustibil pentru
încălzire. În aceste condiţii, firma
BEN&BEN, care a

Aşa cum săptămânalul nostru
a anunţat la momentul oportun,
începând cu acest an, 62 de
şcoli gorjene cu personalitate
juridică ar fi trebuit conectate la
Internet cu bandă largă printr-un
program de finanţare europeană. Doar că criza economică şi
problemele de la nivelul Ministerului Educaţiei au amânat acest
proiect pentru anul viitor, asta în
situaţia cea mai fericită.
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Două
săptămâni de
concediu forţat
pentru cadrele
didactice
Sindicaliştii din învăţământ
sunt hotărâţi să găsească metode de protest faţă de reducerile salariale şi faţă de concediul forţat de care vor avea
parte în ultimele două luni ale
acestui an. Cadrele didactice
se gândesc să îşi ia zilele fără
plată de alegeri şi nici să nu se
prezinte la şcoală.
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concesionat serviciul
de distribuţie a gazelor în Motru pe 49
de ani, e pe cale să
piardă concesiunea,
pentru că nu-i mai
convine să termine
investiţia la care s-a
angajat.
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Lupta pentru
existenţă

După
20 de ani
editorial de Cornel Şomâcu

Gheorghe
DumitrescuBumbeşti, în
slujba satului
românesc

2

editorial de Aura Stoenescu
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Pledoarie
pentru
calitate în
educaţie
editorial de Marius Buzera
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Învăţătorul gorjean Gheorghe Dumitrescu-Bumbeşti a
jucat un rol deosebit de important la începutul secolului trecut
la înfiinţarea băncilor populare
din mai multe judeţe din ţară.
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