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Domnule Primar, Ion Georgescu,
domnule Preºedinte al Consiliului
Judeþean Argeº, Constantin Nicolescu,
domnule Secretar al Municipalitãþii
din Petrich - Bulgaria, Tufcho
Sandakchiev, domnilor parlamentari ºi
aleºi locali, dragi locuitori, este pentru
mine o mare plãcere ºi deasemenea o
mare onoare sã fiu la Mioveni în
numele Consiiliului Europei pentru a
vã înmâna DRAPELUL DE ONOARE.

La numai un an dupã acordarea
diplomei, primiþi aceastã distincþie de
rang superior drept recompensã a
eforturilor constante pe care le-aþi
depus pentru a asigura aceastã
înþelegere necesarã mai mult ca nicio-
datã populaþiei Europei.

Demersul ºi intensitatea schim-
burilor voastre la scalã continentalã cu
oraºele înfrãþite din Landerneau în
Franþa, Grand-Saconnex în Elveþia,
Istra în Rusia, dovedesc un dinamism
ieºit din comun, fiind demne de merit.
Pe de altã parte, dumneavoastrã cãu-
taþi tot timpul sã vã extindeþi reþeaua
prin legãturi cu Abrantes în Portugalia
ºi Salamina în Grecia fãrã a mai discu-
ta de parteneriatul cu Petrich ºi Sofia.

Ritmul impresionant al activitãþilor
dumneavoastrã ca ºi programele ma-
nifestãrilor dovedesc aspiraþia voastrã
în a vã consolida aceastã identitate
europeanã.

Consiliul Europei creat în anul
1949, este cea mai veche organizaþie
europeanã, reprezentând 47 de state
membre ºi 800 de milioane de
locuitori. El acoperã prin activitãþile
sale totalitatea problematicilor majore
cu care Europa este confundatã, excep-
tând apãrarea. Obiectivele sale sunt:
protecþia dreptului omului, democraþia
pluralistã ºi statul de drept; pro-
movarea conºtiinþei ºi a dezvoltãrii
identitãþii culturale ºi a diversitãþii în
Europa; gãsirea soluþiilor la pro-
blemele societãþii europene mergând
de la xenofobie la disctriminarea
minoritãþilor ºi trecând prin terorism ºi
crimã organizatã; contribuþia la con-
solidarea stabilitãþii democratice în
Europa printr-o susþinere a reformelor
politice, legislative ºi constituþionale.

În momentul în care se asistã la o
impregnare progresivã a capitalului
mondial în economiile naþionale, unde
nivelul datoriilor þãrilor suverane
reclamã în anumite þãri intervenþia
instituþiilor internaþionale, aruncând o
mare parte a populaþiei lor în mizerie,
luucrãrile Consiliului Europei dedicate
esenþei democraþiei, pluralismului
membrilor n-au fost niciodatã atât de
necesare. Sunt mulþi care se întreabã
unde este puterea cetãþenilor ºi a
cetãþeniilor?

Pentru întãrirea Democraþiei,
apãratã prin Consiliul Europei, trebuie
ca aleºii sã fie adevãraþi reprezentanþi
ai poporului, care iau decizii pe prin-
cipiul transparenþei respectând
Statutul de drept, decizii transmise prin
canale de comunicare integre. Mai
mult în respectul subsidiaritãþii, este
necesarã o repartiþie justã a compe-
tenþelor ºi a mijloacelor financiare
între nivelele instituþionale pânã la
municipalitãþi. 

Asta înseamnã cã în aceste contexte
experienþele, iniþiativele oraºelor ca al
dumneavoastrã sunt foarte valoroase
pentru a pune în luminã interesele pu-
blice majore ºi aspiraþiile societãþii
civile.

La nivel de Mioveni, vã confruntaþi
direct cu locuitorii, cu nevoile lor de
bazã. Nici un afront. Nici o posibilitate,
nici o tentativã de a merge pe alãturi,
de a triºa.

Cu primarul sãu, desemnat ca cel
mai bun primar din România în anul
2012, Mioveniul aratã prin iniþiativele
sale un exemplu de urmat. Aþi creat un
centru cultural ºi aþi fãcut din acesta o
platformã vie animatã de festivaluri, de
expoziþii ale artiºtilor.

V-aþi permis de asemenea sã gãz-
duiþi pe acei ºi pe acelea care dorec ca
Europa sã fie un reper de referinþã cul-
turalã, umanistã, unde o realã solidar-
itate trebuie sã determine o politicã
comunã. Pentru aceasta voi aþi organi-
zat întânliri ale deputaþilor europeni ºi
aþi sãrbãtorit Ziua Europei. Aþi
rãspuns în aceeaºi mãsurã la provo-
carea ce reprezintã viitorul celor tineri
creînd acest remarcabil parteneriat cu
Petrich sub egida programului COME-
NIUS. Responsabilii învãþãmântului
aici ºi de la Petrich au comparat
împreunã sistemul lor educativ într-un
spirit critic, în cel mai bun ºi construc-
tiv sens al termenului, cu ocazia con-
ferinþelor, seminariilor ºi atelierelor.
Eu au demonstrat prin aceasta cã va
trebui sã ne clãdim toate speranþele
noastre pe generaþia care vine.

În toate aceste activitãþi dumnea-
voastrã, domnule Primar, autoritãþi
locale ºi judeþene, locuitori ai oraºului
Mioveni, sunteþi în armonie, în acord
cu aspiraþiile Consiliului Europei. Vã
suntem recunoascãtori pentru tot ceea
ce întreprindeþi în spiritul înþelegerii
reciproce ºi prieteniei.

Fie ca stelele europene ale acestui
drapel sã se alãturi celor ale cerului
pentru a veghea acþiunile dumneavoas-
trã viitoare ºi pentru a lumina oraºul
vostru cãuia eu îi doresc fericire ºi
prosperitate.

Victor RUFFY
membru de onoare în
Adunarea Parlamentarã 
a Consiliului Europei

MESAJUL PRIMARULUI
ION GEORGESCU

Ceremonia de înmânare a
Steagului de Onoare, este unul
din cele mai importante eveni-
mente pentru oraºul nostru, la
care avem alãturi  foarte multe
personalitãþi  ºi cãrora doresc sã le
mulþumesc. 
Suntem într-un punct din care tre-
buie sã construim mai departe
pentru a ne atinge obiectivele.
Trebuie sã înþelegem cã pentru a
parcurge urmãtoarele etape,
câºtigarea Plachetei de onoare ºi a
marelui premiu: Trofeul Europei,
trebuie sã intensificãm toate efor-
turile în acest sens. Pentru
"Steagul de onoare" obþinut anul
acesta, trebuie sã mulþumesc
tuturor colegilor din administraþia
localã, partenerilor noºtri (Petrich
- Bulgaria, Landerneau - Franþa,
Grand Saconnex - Elveþia, Istra -
Rusia ºi Abrantes - Portugalia,
Salamina - Grecia) dar ºi locuito-
rilor urbei, fãrã de care nimic nu
s-ar fi putut înfãptui. Oraºul
Mioveni va depune toate eforturile
în vederea câºtigãrii tuturor dis-
tincþiilor ºi în acest sens, va inten-
sifica toate activitãþile care fac
referire la parteneriate cu alte þãri,
schimburi de experienþã, înfrãþiri,
evenimente europene, iniþiative de
solidaritate ºi propagare a ideilor
europene, accesarea fondurilor
europene. Oraºul este pe un drum
european, iar generaþia tânãrã de
astãzi va continua aceastã cale
pentru a ne fi mai bine nouã ºi
copiilor noºtri.

Mesajul PreºedinteluiMesajul Preºedintelui
SENATULUI ROMÂNIEISENATULUI ROMÂNIEI
Crin Crin ANTONESCUANTONESCU

Îmi face o deosebitã plãcere sã
adresez un mesaj cu ocazia
acordãrii "Steagului de Onoare"
oraºului Mioveni din judeþul Argeº,
în contextul în care aceastã dis-
tincþie a fost atribuitã unui numãr
de 18 þãri, printre care ºi România.

Recunoaºterea pe care Consiliul
Europei o acordã cu acest prilej
României denotã o capacitate
autoritãþilor ºi cetãþenlor din
Mioveni de a ralia la standardele
europene ºi de a se organiza ca ºi
comunitate dupã principiile ºi valo-

rile Uniunii Europene.
Aceastã distincþie reprezintã încã

un pas în recunoaºterea aparte-
nenþei comunitãþilor româneºti la
valorile europene.

Cu acest prilej, doresc sã felicit
atât locuitorii oraºului Mioveni, cât
ºi autoritãþile locale la nivel muni-
cipal ºi judeþean. Vã urez succes în
continuare ºi îmi exprim speranþa
ca exemplul dumneavoastrã sã fie
urmat de cât mai multe oraºe din
România.
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Oraºul MIOVENI a
primit pe 1 iunie
STEAGUL DE

ONOARE, distincþie
oferitã de cãtre 
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În sãptãmâna 28 mai – 2 iunie 2013
a avut loc evenimentul de închidere a
proiectului “COMPARAREA EXPE-
RIENÞELOR DE IMPLEMENTARE
ALE EDUCAÞIEI INFORMALE ªI
NONFORMALE”, proiect ce face
parte din “Programul de Învãþare pe
Tot Parcursul Vieþii”, ºi este finanþat
cu sprijinul Comisiei Europene prin
Programul Sectorial Comenius Regio.

La acest eveniment a participat del-
egaþia din Petrich – Bulgaria, com-
pusã din 10 persoane. Au fost prezenþi
reprezentanþi ai Municipalitãþii
Petrich, cadre didactice de la ªcoala
“Hristo Smirnenski” – ºcoalã parten-
erã în acest proiect – ºi un reprezen-
tant din partea Fundaþiei “Heraclea”.
La activitãþile ce s-au desfãºurat în
oraºul Mioveni au fost prezenþi ºi
partenerii locali: “ªcoala Gimnazialã
nr. 1 Mioveni - Colibaºi” ºi Fundaþia
“Consorþiul pentru Dezvoltare Localã
Mioveni”. 

Programul pentru acest eveniment a
fost diversificat ºi s-a pus accent pe
promovarea oraºului Mioveni, a activ-
itãþilor educaþionale ºi culturale ce se
desfãºoarã pe plan local cât ºi region-
al.

Acest parteneriat a debutat în urmã
cu aproape doi ani, mai exact în luna
august a anului 2011, atunci cand a
fost semnat contractul de finanþare al
proiectului.

Coordonatorul proiectului este
Consiliul Local Mioveni care ºi-a ales
ca partener Municipiul Petrich –
Bulgaria având în vedere relaþiile de
prietenie ºi bunã colaborare în dome-
niul administrsativ ce existã între
aceste douã localitãþi încã din anul
2007.

Acest proiect a extins relaþiile de
colaborare în domeniul educaþional ºi
cultural dar a ºi consolidat legãturile
în domeniul administrativ cât ºi
social.

Principalul obiectiv a fost atins,
întrucât s-a îmbunãtãþit comunicarea
între aceste douº regiuni, s-au promo-
vat dimensiunile europene în educaþie
ºi s-a demonstrat cã existã asemãnãri
între aceste douã sisteme educaþionale
(românesc ºi bulgãresc). De aseme-
nea, s-a dovedit cã, un rol important în
ceea ce priveºte desfãºurarea activ-
itãþilor educaþionale informale ºi non-
formale îl are implicarea autoritãþiilor
administraþiilor publice locale din
aceste douã þãri partenere.

Vizitele de studiu, întâlnirile ºi dez-
baterile, reuniunile plenare ºi ateliere
de lucru ce au avut loc pe tot parcursul
implementãrii proiectului au permis
realizarea schimburilor de experienþã
ºi bune practici atât la nivelul Regiunii
I în Mioveni – România cât ºi la
nivelul Regiunii II, în Petrich –
Bulgaria, încurajând astfel o con-
certare a tuturor actorilor, autoritãþi
locale, ºcoli ºi fundaþii, în beneficiul

dezvoltãrii copiilor ºi a sentimentului
de cetãþenie europeanã în rândul aces-
tora.

Acest eveniment de închidere a
proiectului dar nu ºi de încetare a
colaborãrii între regiunile noastre
partenere, a coincis cu un alt eveni-
ment deosebit de important pentru
oraºul Mioveni ºi anume: Ceremonia
de “Înmânare a Steagului Uniunii
Europene” de un reprezentant al
Consiliului Europei.

Mai multe detalii despre
implementarea acestui proiect
puteþi obþine de pe site-ul
www.primariamioveni.ro sau  la
sediul Primãriei oraºului
Mioveni, b-dul Dacia, nr. 1,
localitate Mioveni, cod 115400,
tel:0348/455444, fax:
0248/260500, email: primari-
amioveni@primariamioveni.ro. 
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Ambasadorul Republicii Slovenia la
Bucureºti, Jadranka Sturm Kocjan, a
efectuat miercuri, 5 iunie 2013, o vizitã în
oraºul Mioveni, unde s-a întâlnit la
Primãrie cu 30 de oameni de afaceri din
oraº. La întrunire au participat ºi Prefectul
judeþului Argeº, Cristian Soare, Dan
Ionescu - preºedinte executiv AOA
Argeº, Marian Pantazi - director Camera
de Comerþ ºi Industrie Argeº, Ion Gliºcã -
preºedinte Federaþia Patronalã a IMM
Argeº, Primarul Ion Georgescu ºi
Viceprimarul Aurel Costache.

Întâlnirea este una de maximã impor-
tanþã pentru oraºul nostru, având în
vedere cã se aflã în plinã dezvoltare.
Primarul Ion Georgescu, a fãcut o scurtã
prezentare a zonei dar ºi a oportunitãþilor
pentru afaceri. 

Eventuale parteneriate între
Mioveni ºi oraºe din Slovenia

Autoritãþile locale au discutat cu
Excelenþa-Sa despre eventualele partene-
riate economice care s-ar putea încheia
între Mioveni ºi oraºe din Slovenia, dar ºi
despre potenþiale investiþii care s-ar putea
dezvolta.

"Am discutat despre organizarea unor
întâlniri în viitor între diverse companii,
din Slovenia sã vinã în România, sau
invers. Sunt sigurã cã între Mioveni ºi
Slovenia sau oraºe din Slovenia pot exista

Ambasadorul Republicii Slovenia la Bucureºti s-a întâlnit
cu autoritãþile locale ºi oamenii de afaceri din Mioveni

colaborari interesante ºi pozitive. A fost o
întâlnire foarte folositoare. Am primit
multe informaþii interesante ºi am discutat
despre colaborari comune în diferite
domenii. Sunt câteva zone în care putem
colabora. În Slovenia suntem interesaþi sã
colaboram în domeniul IT, apoi în manage-
mentul deºeurilor, turism. România ºi
Slovenia au multe lucruri în comun", a pre-
cizat Jadranka Sturm Kocjan.

Vizitã la Liceul I. Zamfirescu,
Catedrala ºi SC Dacia Renault SA

Dupã discuþia cu autoritãþile locale ºi
agenþii economici, Excelenþa-Sa a vizitat
Catedrala Sf. Apostoli Petru ºi Pavel,
Liceul Tehnologic „Iulia Zamfirescu”,
unde a asistat la un program artistic suþinut
de Ansamblul de mandoline NOVA.
Ultimul obiectiv din oraº vizitat a fost SC
Dacia Renault SA.

Festivalul
Preºcolarilor
,,Vreau sã fiu
ºi eu o stea"

Consiliul Local, Primaria
ºi Centrul Cultural Mioveni în
parteneriat Casa de Culturã a
Sindicatelor ,,Dacia’’, orga-
nizeaza ediþia a IX-a a
Festivalului Preºcolarilor
,,Vreau sa fiu ºi eu o stea” în
data de 8 iunie 2013, începând
cu orele 11.00, în sala mare a
Casei de Culturã a
Sindicatelor ,,Dacia’’.

Festivalul va întruni pe
scena din Mioveni copii de la
mai multe gradiniþe din oraº
dar ºi din alte localitãþi ºi se va
desfãºura pe mai multe secþiu-
ni: teatru, grup vocal muzicã
popularã, grup vocal muzicã
uºoarã, solist vocal muzicã
popularã, solist vocal muzicã
uºoarã; dans tematic. Juriul va
puncta autenticitatea ºi fru-
musetea costumelor, dar ºi
interpretarea fiecãrui partici-
pant.
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IMPORTANT: Pe 4 iulie 2013, ora 1100, la Casa de
Culturã a Sindicatelor Dacia va avea loc lansarea

proiectului “Parc industrial, tehnologic ºi ºtiinþific”

Ambasadorul Republicii Slovenia la
Bucureºti, întâlnire cu autoritãþile locale
ºi oamenii de afaceri din Mioveni
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Oraºul Mioveni este sin-
gurul din þarã care a
primit acesta distincþie

din partea Consiliului Europei
anul acesta. "Prin acordarea aces-
tei distincþii, Consiliul Europei ne
recunoaºte ca oraº european. Este
o onoare pentru noi cei care
muncim ºi locuim aici, iar fãrã
munca în echipã, fãrã sprijinul
locuitorilor, al autoritãþilor
judeþene, al parlamentarilor de
Argeº nu am fi reuºit. Drumul
nostru nu se opreºte aici: urmeazã
alte douã etape: "Sigla europeanã"
ºi "Premiul Europei", ca va aduce
printre altele ºi o bursã de studiu
pentru câþiva tineri. Cu sprijinul
celor care muncesc pe platforma
Dacia ºi ICN, al agenþilor eco-
nomici, al instituþiilor de culturã ºi
de învãþãmânt, al locuitorilor, vom
reuºi sã aducem ºi celelalte douã
distincþii la Mioveni", a precizat
primarul oraºului Mioveni. 

La eveniment au fost prezenþi
preºedintele Constantin
Nicolescu, care i-a oferit reprezen-
tantului Consiliului Europei o
diplomã de excelenþã din partea
CJ Argeº, prefectul Cristian Soare,
senatorii ªerban Valeca ºi Ion
Popa, deputaþii Simona Bucura
Oprescu ºi Theo Nicolescu,

reprezentanþi ai oraºelor Petrich -
Bulgaria ºi Landerneau - Franþa,
oraºe înfrãþite cu Mioveni, ÎPS
Calinic, Arhiepiscopul Argeºului
ºi Muscelului, reprezentantul
Avocatului Poporului ºi multe alte
personalitãþi argeºene.
Prezentatorul evenimentului a fost
actorul Ovidiu Cuncea, el însuºi
un argeºean.

Parada costumelor a
deschis seria de manifestãri

Pentru a marca aºa cum se
cuvine aceastã importantã zi pen-
tru comunitatea noastrã, organiza-
torii au deschis programul cu o
paradã a costumelor, la care au
participat peste 1000 de preºcolari
ºi elevi ai instituþiilor de
învãþãmânt din oraº, ai instituþiilor
de culturã, cluburilor sportive, º.a.

Plecarea paradei s-a fãcut în
zona M-uri, preºcolarii ºi elevii
fiind costumaþi care de care mai
frumos ºi mai viu colorat. Au luat
viaþã personaje de poveste pre-
cum: balauri, prinþese ºi prinþi.
Copiii au primit baloane ºi
steguleþe, parada fiind de neuitat,
poate cea mai frumoasã organizatã
pânã acum la Mioveni. 

Parada a fost animatã de mu-
zicã veselã ºi însoþitã de un

trenuleþ special împodobit pentru
aceastã ocazie. 

Steagul a fost arborat
chiar de edilul Ion
Georgescu

Ceremonia a început cu discur-
sul reprezentantului C.E. - Victor
Ruffy ºi al Primarului Ion
Georgescu, cãruia i-a fost înmâ-
natã distincþia. Mai apoi steagul a
fost arborat pe catargul special
amplasat în faþa primãriei. Victor
Ruffy a amintit motivele pentru
care s-a decis premierea oraºului
nostru cu aceastã importantã dis-
tincþie. Foarte mult în luarea
deciziei a contat relaþiile de priete-
nie ºi parteneriatele cu alte þãri
europene ºi numeroasele activitãþi
culturale. 

Steagul de onoare a fost înãlþat
pentru a flutura în faþa Primãriei
Mioveni chiar de edilul nostru, în
cadrul ceremonialului foarte bine
pus la punct.  

Dupã fastuoasa ceremonie
copiii de la grãdiniþele ºi ºcolile
din Mioveni, trupele ºi ansam-
blurile de la Centrul Cultural
Mioveni, Casa de Culturã a
Sindicatelor Dacia, Clubul Sportiv
Dacia 2012, Clubul Sportiv
Mioveni, Clubul de Darts
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"STEAGUL DE ONOARE""STEAGUL DE ONOARE"

Autoritãþi locale, judeþene ºi parlamentari de Argeº au fost prezenþi

Invitaþi de marcã ai evenimentului Demonstraþii de judo ºi darts

Ceremonia a fost urmatã de un spectacol oferit de copii

Î.P.S. Calinic 
Constantin Nicolescu, Preºedintele C.J. Argeº, Simona Bucura

Oprescu, Deputat de Argeº ºi Cristian Soare, Prefectul jud. Argeº

Trupa de majorete a ªcolii “George Topârceanu” Cluburile Sportive au defilat în echipamentePrimarul Ion Georgescu a premiat câþiva elevi merituoºiParada costumelor - G.P.P. “Florile Soarelui”Parada costumelor - Ansamblul NOVA al Centrului Cultural

Primarul Ion Georgescu ºi Victor Ruffy în aºteptarea defilãrii copiilor Victor RUFFY Înmânarea “Steagului de Onoare” Victor Ruffy primit din partea gazdelor o diplomã de excelentã

Mioveni, au pregãtit un spectacol
artistic ce s-a încheiat cu un con-
cert al Deliei Matache.

Premii speciale acordate
elevilor merituoºi

În cadrul evenimentelor
desfãºurate în aceastã zi, Primarul
Ion Georgescu a decis sã premieze
câþiva elevi merituoºi, cu rezultate
foarte bune la olimpiadele ºcolare:
Stan Ioana Cristiana (lic. Iulia
Zamfirescu); Antonescu Raluca
(Sc. L. Rebreanu); Stoica Ioan
(Sc. L. Rebreanu); Boboc
Alexandra (ªc. Colibaºi);
Militaru Vlãduþ (Grup ªcolar
Colibaºi); Neagu Daniel (Grup
ªcolar Colibaºi); Tistuleasa
Alexandra (Grup ªcolar
Colibaºi); ªerbãnel Alexandru
Damian (ªc. L. Rebreanu); Pîrvu
Mihaela Denisa (Grup ªcolar
Colibaºi).

Tot pentru merite deosebite în
promovarea imaginii oraºului
Mioveni au fost premiaþi ºi: Tache
Alexia Maria - câºtigãtoarea
Concursului Naþional de Muzicã
Religioasã “Bucuria de a fi
cre?tin”, Preda Amalia Denisa
(Câºtigãtoarea Trofeului ADO-
LESCENT la Festivalul naþional
“Muzica, prietena mea”), Cristina
Dumitru Tãbãcaru (Câºtigã-

toarea Concursului de fotografie
“Europe in my Region”) ºi Ion
Moise Bãdulescu, pentru
nenumãratele trofee câºtigate la
concursuri ºi festivaluri naþionale
ºi internaþionale.

Aceºtia au primit prin partea
edilului câte o diplomã de merit ºi
un cadou.

Manifestãrile s-au desfãºurat
pe toatã perioada zilei. La ºcoli s-
au desfãºurat diferite competiþii la
tenis de masã, fotbal, darts ºi judo.

Festivalul Anna de
Noailles, ajuns la ediþia a
IX-a

La Casa de Culturã a
Sindicatelor "Dacia" din Mioveni
s-a desfãºurat cea de-a IX-a ediþie
a Festivalului anual de poezie,
cântec ºi teatru francez "Anna de
Noailles". Au concurat elevi ºi
tineri de la ºcoli din Piteºti,
Topoloveni, Mioveni, Câmpulung
Muscel ºi Gãeºti. Din juriu au
fãcut parte Pascal Unguran
(preºedinte), membru al
Association d'Amitié Pays de
Landerneau-Roumanie; Elena
Panait, prof. Monica Benghe; prof.
Liviu Popa  ºi subsemnatul, din
partea C.J.C.P.C.T. Argeº. Gazda
evenimentului ne-a fost, ca de obi-
cei, Casa de Culturã a Sindicatelor

"Dacia" din Mioveni prin doamna
director Elisabeta Panait. Marele
Premiu al festivalului a fost înmâ-
nat de Pascal Unguran grupului
vocal ARLEQUIN, reprezentând
ªcoala Gimnazialã "Nanu Muscel"
din Câmpulung Muscel, coordonat
de profesorii Voican Cristina,
Lipan Adina ºi Firu Alina.

Competiþii sportive pe 2
iunie

Ziua de 2 iunie a fost dedicatã
numai celor mici. CS Dacia 2012 a
organizat pentru ei competiþii
sportive la Izvorul Tãmãduirii din
cartierul Fãget, unde a fost
amplasatã ºi o tabãrã
cercetãºeascã. Tot aici Centrul
Cultural al înfiinþat un atelier de
creaþie al meºterului Ion Firea.
Acesta le-a arãtat micuþilor cum se
lucreazã în lut ºi i-a invitat la
Centrul Cultural la cursurile pe
care le þine.

Campionat judeþean de
karting

Clubul Elevilor din Mioveni a
organizat tot pe 2 iunie un campi-
onat judeþean de karting, în centrul
oraºului. 20 de karturi s-au aliniat
la start cu sportivi de la cluburile
din Piteºti, Costeºti, Mioveni,
Câmpulung, Rucãr, Vedea ºi
Curtea de Argeº. 

Fiecare ºcoalã ºi grãdiniþã a participat la
parada costumelor Steagul Europei a fost arborat la Mioveni


