
 

Să nu permitem distrugerea defileului de la Horodişte 

 

Scrisoare către redacţia revistei „NATURA” 

 

Dragă redacţie, ţin să vă anunţ că în rezultatul publicării materialului Opriţi-vă, dacă 

sunteţi oameni!, de asemenea, a intervenţiei Ministerului Mediului şi a Consiliului raional 

Râşcani, lucrările de extragere a pietrei de la Horodişte au fost stopate, pentru care fapt mulţumim 

atât dumneavoastră, cât şi organizaţiilor menţionate. Avem însă mari îndoieli că lucrurile au intrat 

în normalitate. 

Vă informăm că, între timp, Primăria şi Şcoala au fost atacate de oameni în cagule, 

aceştia spărgând uşile şi luând banii din casieria Primăriei şi un computer de la şcoală. Fireşte, 

poliţia nu i-a găsit deocamdată pe atacatori. Totodată, vă punem la curent cu faptul că la Primărie 

a parvenit o scrisoare prin care lucrătorii şi membrii consiliului local sunt ameninţaţi, dacă vor 

continua să apere interesele satului şi monumentele naturii de pe moşia Horodiştei. 

Luni, 30 iunie curent, satul a fost vizitat de către deputatul Mihail Solcan, căruia sătenii i-

au relatat despre problema care îi frământă. Domnul deputat i-a îndemnat să-i trimită o plângere 

în care să descrie întregul calvar prin care trec locuitorii satului Horodişte. Mă gândesc acum că 

domnul deputat Mihail Solcan ar putea semna o petiţie către Procurorul General, dl. Corneliu 

Gurin, şi alta către C.N.A. pentru a investiga cazul (cazurile). N-am vrea ca acest extraordinar 

defileu de la Horodişte, unul dintre cele mai frumoase din republică, să fie distrus, lipsindu-i astfel 

pe consătenii mei de un peisaj superb, de o adevărată perlă a naturii. 

Nu ştim cu ce gânduri şi ce finalitate va avea vizita domnului deputat în satul Horodişte, 

de aceea Vă rugăm să trimiteţi un corespondent la faţa locului pentru a face o investigaţie 

jurnalistică, pentru a spune republicii şi părerea comunităţii, a oamenilor din sat. 

N-aş vrea să anticipez lucrurile, dar mi-e teamă că acţiunile domnului primar în cazul dat 

(poate şi în altele) nu sunt tocmai cele aşteptate de consăteni.  

 

Cu toată consideraţia, 

Vlad ZBÂRCIOG, scriitor 
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