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Maria - micuţa gimnastă felicitată de DGASPC Argeş:

„Vreau să fiu o mare campioană!”

Maria, o gimnastă argeşeancă în vârstă de 10 ani, a urcat pe
podiumul unei competiţii naţionale ce s-a desfăşurat săptămâna
trecută la Piteşti, reuşind să se
claseze pe locul al II-lea. „Vreau
să fiu o mare campioană, într-o
zi!”, spune Maria. Convingerea cu
care o spune și sclipirea din ochii
ei, atunci când vorbește despre
gimnastică, ne fac să credem că
visul ei va deveni realitate. Fetiţa,
care provine dintr-o familie săracă, beneficiază de serviciile Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş,
Maria frecventând Centrul de Zi
„Sfinţii Constantin şi Elena” din
Piteşti. Reuşita Mariei la concursul naţional de gimnastică „Cupa
Piteşti 2021” a fost sărbătorită la
sediul DGASPC Argeş, alături
de familie şi de antrenoarea Ni-

coleta Andrei. „Te felicităm din
tot sufletul pentru reușita ta și te
rugăm să nu renunți la visul tău!
Cu muncă și seriozitate, cu siguranță vei reuși să ajungi acolo
unde îți dorești. Noi vom fi alături de tine și te vom sprijini cu
tot ce ține de noi”, i-a spus Mariei
Iuliana Matei, director general al
DGASPC Argeș. Pe lângă încurajările şi susţinerea tuturor, fetiţa a mai primit şi un tort de care
s-a bucurat alături de familie, iar

ziua s-a încheiat cu o sesiune de
cumpărături, Maria reuşind să-şi
cumpere hăinuţe din banii primiţi cadou la eveniment. (M.S.)

DE ÎNĂLŢARE, COPIII DIN MICEŞTI
AU ADUS UN OMAGIU EROILOR

Sărbătoare naţională a poporului român, Ziua Eroilor, a fost
marcată și de comunitatea locală din comuna Miceşti, în memoria celor căzuţi de-a lungul veacurilor pe câmpurile de luptă,
pentru credinţă, libertate, dreptate şi pentru apărarea ţării şi întregirea neamului. Astfel, joi, 10 iunie, de Înălţare, la monumentul din satul Miceşti a avut loc un eveniment de comemorare
a eroilor, cu participarea elevilor şcolii din localitate, alături de
autoritățile locale, preoții satului, cadrele didactice și cetăţeni ai
comunei. În cadrul mănifestării, un moment aparte l-a constituit cel oferit de grupul vocal Glasul Arhanghelului. Grupul vocal Glasul Arhanghelului, corul parohiei din Micești condus de
doamna Andreea Urs, numără 35 de copii, care de Ziua Eroilor
au participat mai întâi la Sfânta Liturghie, apoi au susţinut un
recital de cântece eroice și religioase. (N.C.)

Dragi cititori,
Marele nostru adăpost de animale din
Smeura,lângă Moşoaia,este situat în mijlocul judeţului Argeş şi a fost fondat în anul
2000 de Ute Langenkamp ( 2016). Motivul
ei de a fonda un adăpost pentru animale
în România a fost acela de a reduce într-un
mod uman şi durabil populaţia mare de
câini comunitari în judeţul Argeş. Pe lângă
construcţia şi transformarea fostei ferme
de vulpi de la marginea Piteştiului într-un
adăpost adecvat pentru câini,unde astăzi
6000 de foşti câini comunitari sunt îngrijiţi
cu drag şi trataţi medical , cea mai mare
prioritate a lui Ute Langenkamp a fost
castrarea numeroşilor câini comunitari,
marcarea acestora vizibilă cu crotali,
pentru a-i recunoaşte ca fiind castraţi , şi
repunerea lor în libertate în locul în care
au fost iniţial prinşi, precum şi asigurare de
staţii de hrănire.
De-a lungul mai multor ani – uneori şi
datorită unui parteneriat contractual

bun şi orientat spre obiective cu primăria
Piteştiului – până astăzi , peste 100.000 de
câini au fost castraţi în Piteşti şi în judeţul
Argeş, iar numărul mare de câini necastraţi
şi nedoriţi s-a redus vizibil.
S-a dovedit ştiinţific că numărul animalelor
fără stăpân poate fi redus doar prin castrare. Capturarea, adăpostirea pe termen
scurt sau lung în adăposturile municipale
şi uciderea animalelor comunitare creează
doar un efect vizual foarte scurt, care este
apoi diminuat din nou prin eliberarea
resurselor de hrană şi spaţiu, deoarece teritoriul este ocupat de câini liberi, mai ales
abandonaţi, necastraţi, care se înmulţesc
din nou.
O pereche de câini se poate reproduce de
două ori pe an,de fiecare dată rezultând
până la 8 pui, care se pot reproduce din nou
începând din a noua lună de viaţă, aceste
cicluri de reproducere conducând în câţiva
ani la un număr de câini de o mie de ori
mai mare.

Pentru a rupe ciclul acestei reproduceri
rapide, avem nevoie de dumneavoastră, de
rudele, prietenii şi vecinii dumneavoastră:
veniţi cu câinele sau pisica la adăpostul
nostru de la Smeura şi castraţi-vă gratuit
animalul!

Ştim cu toţii: Fără castrare
constantă nu există
o reducere durabilă
a animalelor comunitare!

Acesta este scopul nostru şi de aceea
avem nevoie de ajutorul dumneavoastră!
Împreună pentru o Românie atrăgătoare şi
civilizată!
Adăpostul Smeura are o suprafaţă de 4,5
hectare şi este cel mai mare adăpost de
animale din lume, găzduind în present
6000 de câini, inclusiv 550 de căţeluşi şi
250 de pisici.

În fiecare zi, 98 de angajaţi din zonă,
inclusive 7 medici veterinari, au grijă de
animale. Pentru a hrăni 6000 de câini,
sunt necesare zilnic 2,8 tone de mâncare.
Adăpostul Smeura deţine, de asemenea, 4
clinici mobile de castrare, care desfăşoară
campanii de castrare în sate şi în zona
rurală şi castrează animalele chiar acasă
la proprietari. Activitatea de protecţie a
animalelor şi toate castrările sunt finanţate
de asociaţia Tierhilfe Hoffnung e.V. exclusiv
prin donaţii – în principal din partea cetăţenilor din Germania – nefiind susţinute
financiar de subvenţii de stat sau ajutoare
municipale, nici de fonduri europene.
Terenul adăpostului de la Smeura aparţine
asociaţiei Tierhilfe Hoffnung e.V. şi este
proprietate privată.
În decembrie 2012, din cauza problemelor
de sănătate, fondatoarea Ute Langenkamp
a predat preşedenţia , precum şi conducerea asociaţiei, însoţitorului ei de lungă durată Matthias Schmidt, care conduce acum
adăpostul pentru animale de la Smeura
împreună cu Ana-Maria Voicu din Piteşti.

