Lipsa locurilor de joaca pentru copii - cine ar trebui sa se mai ocupe de ele?
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Pe adresa de emaill a site-ului nostru am primit urmatorul text/scrisoare/stire pe care il/o
reproducem deoarece consideram si noi ca problema locurilor de joaca pentru copii este
intr-adevar destul de mare in orasul nostru: ”Problema locurilor de joaca pentru copii nu este
asa de simpla cum se crede. Adica, daca cineva se uita mai atent la materialele din plastic, din
care sunt facute leaganele, toboganele, scaritele de lemn, o sa vada ca acestea sunt casante
[plasticul],adica se sparge,iar lemnul folosit este de o rezistenta minima, si nu cred ca acestea
sau construit sa tina la infinit. In al doilea rand, este cel putin ciudat, ca din vecinatatea ambelor
parcuri de joaca nimeni nu vede nimic, nimeni nu suna la politie [la orice politie], desi oamenii
stau cel putin in zona statiei de autobuz din care pleaca copiii scoliti in oras, mai tot timpul pe
geam in blocul de linga parc, deci lumea e indiferenta, dar se asteapta ca cei 2-3 politisti locali,
care sunt pe teren sa previna: Crimele din Sighet, Contrabanda cu Tigari, Comertul Stradal
Ambulant, Carutele care Circula pe Centrul Orasului, Sa Dirijeze Circulatia cu ocazia
Asfaltarilor, Sa Ridice Cersetorii din Sighet, Sa Controleze Tichetele de Parcare, Sa Insotesca
Inspectorii de la Primarie pe Teren, Sa Pazeasca Scoala din B-Voda, Sa Imparta Alimentele la
Cantina Saracilor, Sa Protejeze Ornamentele Florale din Sighet, Sa fie si Politist ,,Ecologic'',
Sa faca Ordine in P-ta de Alimente, Sa Rezolve Reclamatiile Telefonice si Plingerile Scrise, Sa
Verifice Persoanele Fara Mutatie - care locuiesc la bloc dar nu sunt trecute la Plata Apei, Sa
Coopereze cu Medicul Veterinar referitor la Cainii Comunitari, Sa Evacueze Masinile Parcate
Pe Trotuar SI DACA MAI ARE TIMP SA PAZEASCA LOCURILE DE JOACA, PT. A NU FI
DISTRUSE, TOATE ACESTEA PE JOS SAU CU O MASINA VECHE CU NORMA DE
KILOMETRI ZILNICA.
Daca am omis cateva [
inca vreo 10 ] din Atributiile Politiei Locale, imi cer scuze, dar am si eu o INTREBARE. Daca
de toate acestea se face responsabila politia locala, atat de mult criticata, celelalte institutii
(Politia Romana, Jandarmeria, Politia de Frontiera etc.) ce atributii mai au? Daca Nimeni Nu
Face Cunoscuta Munca Politistilor Locali, asta Nu Inseamna ca ei nu lucreaza, chiar daca Nu
Sunt Politisti Adevarati cum a zis cineva la postul local tv. Va dati seama, daca Politia Locala
Are Atatea Atributii, ce Atributii Au Politistii Adevarati – EU CRED CA EI ZBOARA SI PE
LUNA, poate de aceea pe ei nu-i critica nimeni
”.
NOTA: Ne-am permis sa modificam textul in 2 locuri pentru a nu face reclama gratuita unor
magazine sau alte institutii.
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