Grădinița din Bălcești, la un pas de
a se prăbuși peste copii

Autoritățile județene sunt impasibile
DEZASTRU. Săli de clasă cu mobilier din anii ‘70, podea din ciment acoperit de un
linoleum vechi de când lumea, tavan care stă să se prăbușească pe copii și un acoperiș
cu găuri din loc în loc prin care ploaia trece nestingherită este tabloul jalnic al
singurei grădinițe din orașul Bălcești, unde au învățat anul acesta peste 65 de copii.

În ultimii ani, zeci de miliarde de lei au fost ” pompate” de către Guvernul României
în unitățile de învățământ din teritoriu, multe dintre șicoli și grădinițe fiind
modernizate la standarde europene. Toate bune și frumoase până acum, numai că
majoritatea banilor au fost alocați pe criterii politice, iar în localitățile unde
șieful executivului era de altă culoare politică față de cei aflați la Guvernare,
șicolile și grădinițele nu au mai fost renovate de zeci de ani. Este și cazul
localității Bălcești. Săli de clasă cu mobilier din anii ’70, podea din ciment
acoperit de un linoleum vechi de când lumea, tavan care stă să se prăbușească pe copii
și un acoperiș cu găuri din loc în loc prin care ploaia trece nestingherită este
tabloul jalnic al singurei grădinițe din orașul Bălcești, unde au învățat anul acesta

peste 65 de copii.
Viața copiilor este pusă în pericol
Grădinița cu program normal din Bălcești a fost înființată în anul 1977. De atunci,
însă, autoritățile locale au uitat de existența ei, de și mulți dintre primarii care
s-au perindat la cârma administrației publice locale și-au dus copiii sau nepoții
acolo pentru a face primii pa și în învățământ. Acum, clădirea în care și-au
desfășurat activitatea, în anul șicolar 2009-2010, trei educatoare și 67 de copii a
ajuns într-o stare jalnică, fiind în pericol de a se prăbu și în orice moment. Ploile
și furtunile din ultimul timp au înrăutățit situația, apa filtrându-se prin pereți
datorită stării jalnice a acoperișului, afectând instalația electrică a clădirii,
existând pericolul de a se produce un scurt circuit oricând. Mai mult decât atât, în
sălile de clasă porțiuni din tavan au început să se desprindă, căzând peste copii.
Atunci când plouă, educatoarele sunt nevoite să- și strângă elevii și să se mute întrun colț al clasei. Maria Beiu „președinta Organizației de Femei a PSD Bălcești, cea
care ne-a cerut să aducem acest caz în atenția autorităților județului și a
parlamentarilor vâlceni, ne-a povestit că de-a lungul timpului, singurii care au
investit cât au putut în această clădire au fost părinții micuților. Grădinița
aparține, din anul 2006, de Grupul Școlar ” Petrache Poenaru” și abia acum s-a reu șit
instalarea unui boiler pentru ca cei mici să se spele și ei pe mâini cu apă caldă. ”
Grădinița nu a fost renovată niciodată, doar părinții au mai dat din când în când cu
var și au cumpărat mochete care acum miros a mucegai datorită faptului că plouă în
sălile de clasă. Nu este posibil ca micuții noștri să învețe în asemenea condiții.
Iarna este jale, însă. Asta pentru că sunt doar șase sobe pe gaz în sălile de clasă,
iar băile nu sunt încălzite, copiii înghețând de frig când se duc la toaletă” „ne-a
declarat Maria Beiu.
Se așteaptă o tragedie?!?

De-a lungul timpului, educatoarele și părinții au făcut numeroase adrese către
Primăria Bălcești, dar și către Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea și conducerea
Grupului Școlar ” Petrache Poenaru” din Bălcești, însă, în zadar. Nu s-a schimbat
nimic, starea clădirii degradându-se văzând cu ochii. Nimănui nu i-a păsat că viața
copiilor este pusă în pericol în orice clipă. Oare ce așteaptă autoritățile județului
nostru? Poate o tragedie pentru a lua măsurile necesare. Părinții sunt disperați și nu
șitiu în ce parte să o mai ia, pentru ca la toamnă, când începe un nou an șicolar, să
își poată trimită și ei copiii să învețe în siguranță. ” Părinții sunt conștienți că
în anul acesta șicolar se putea întâmpla o tragedie în orice moment, dar nu aveau unde
să- și lase copiii când plecau la muncă. Acum respiră ușurați că a venit vacanța și iau trimis la bunici, acolo unde șitiu că sunt în siguranță” „ne-a mai declarat
președinta Organizației de Femei a PSD Bălcești, Maria Beiu.
Unul dintre cei care poate salva situația este deputatul Colegiului Uninominal

Bălcești, Constantin Mazilu. Suntem convin și că după publicarea acestui articol,
mărinimos așa cum îl cunoaștem, Constantin Mazilu va face tot posibilul pentru a-i
ajuta pe cei 67 de copii asupra cărora pericolele de accidentare planează zilnic.
Directorul liceului și primarul din Bălcești fac presiuni asupra educatoarele
Dezamăgirea a venit, însă, din partea primarului din Bălcești, Ion Curelaru, dar și a
directorului Grupului Școlar ” Petrache Poenaru” , Gheorghe Stamin, despre care
oamenii din localitate aveau, până acum, numai vorbe de laudă. Așa cum spuneam, cea
care ne-a informat asupra acestei situații grave de la Grădinița cu program normal din
Bălcești a fost Maria Beiu „lidera femeilor pesediste din localitate. Din dorința
noastră de a afla și un punct de vedere al unei persoane ce- și petrece mult timp
acolo, am contactat-o pe una dintre educatoare. La scurt timp după ce am discutat cu
aceasta, atât primarul Curelaru, cât și directorul Stamin s-au năpustit asupra ei cu
acuzații, dar și cu amenințări de genul că ” va răspunde cu capul pentru declarațiile
pe care le-a dat la presă” . Nu am înțeles atitudinea celor doi, având în vedere că
singura dorință a educatoarei a fost acea de a aduce la cunoștință autorităților
județului și parlamentarilor starea deplorabilă în care se află singura grădiniță din
orașul Bălcești, cerând disperată ajutor. Mai mult, într-o discuție telefonică, am
avut un schimb de replici destul de dur cu directorul Grupului Școlar ” Petrache
Poenaru” , Gheorghe Stamin, care s-a arătat deranjat de faptul că educatoarea ne-a
mărturisit că la grădiniță se poate întâmpla o tragedie dacă nu se vor lua măsuri,
susținând sus și tare că este singura persoană care era în măsură să ne dea
declarații. Având în vedere, însă, că, până acum, puțin i-a păsat de starea jalnică în
care a ajuns grădinița, ne îndoim că este persoana cea mai autorizată să vorbească
despre această situație.
2 ani de promisiuni deșarte

Inspectorul general al Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea, Gabriela Ene, susține
că Grădinița cu program normal din Bălcești a fost trecută de curând pe o listă pentru
calamități, listă ce a fost trimisă la Ministerul Educației. Mai mult decât atât,
grădinița a fost prinsă într-un program de reabilitare încă de acum doi ani de zile.
Fondurile au întârziat, însă, să apară din motive pe care nimeni nu le șitie. ” Da,
cunosc situația de acolo. Nu cunosc motivele pentru care finanțarea aceea nu a venit
nici până acum, dar sper să putem obține ceva fonduri de la Minister, după ce am
trimis lista cu necesitățile absolute. Îmi doresc din tot sufletul să rezolvăm
situația cât mai repede acolo, iar la toamnă copiii să nu se mai ducă la grădiniță și
să riște să fie accidentați. Nu șitiu de ce până acum nu s-a făcut nimic acolo și nu
sunt eu în măsură să trag la răspundere autoritățile locale și să le întreb de ce au
lăsat clădirea să ajungă în această stare și de ce au pus viața copiilor în pericol.
Mă voi lupta cu toate puterile să rezolv toate problemele de la șicoli. Vă spun sincer
că dacă aș câștiga acum la Lotto, nu aș ține niciun leu pentru mine, ci i-aș da la
șicolile și grădinițele cu probleme din județ” „ne-a declarat Gabriela Ene,

inspectorul general al Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea.
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