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Au început lucrările
de reabilitare a

Bulevardului Pardon.
Mar'i, 25 august,
primarul Liviu �âroiu
a semnat ordinul
cu numărul
20388/25.08.2020. de
începere a lucrărilor
pentru reabilitarea
străzilor Negru Vodă,
Republicii, de la
intersec'ia cu Poenaru
Bordea și strada Petre
Zamfirescu. B.R.Pentru început autorită.ilelocale împreună cu construc-torul au decis să înceapă rea-bilitareapastileibulevardului,luni, 14 septembrie. Un bul-doexcavator a început să de-capteze mixturile asfaltice șistraturile vechi de pe pastilă.Va fi scos gardul viu dar și celmetalic. În proiect există va-rianta ca să fie amplasate altegarduri în locul celui viu pen-truafidelimitatăcirbula.iapeBulevardul Pardon, iar înurma unor consultări cu opi-niapublicăexistăposibilitateaca circula.ia mașinilor prinzonă să fie oprită definitiv aspus primarul Liviu �âroiuîntr-o conferin.ă de presă.

Îşi va recăpăta
onoarea de altădată!Această reabilitarea a Bu-levardului Pardon așteptatăcu sufletul la gură de câmpu-lungeni de mai mul.i ani ne

determină să facem o incur-siune în trecutul istoric alCâmpulungului. Dacă pentruun simplu vizitator Bulevar-dul Pardon reprezintă de celemai multe ori o simplă curio-zitate, rezultată din lecturaunor căr.i cu impresii de că-lătorie sau din relatările uno-ra care i-au precedat pașiisaucreeazăposibilitateaunoranalogii cu statutul unor ast-fel de străzi și bulevarde dinalte orașe ale .ării, pentru ce-tă.enii născu.i și crescu.i aici,bătrânul bulevard reprezintăofărâmădinsufletul lor,o im-agine a trecutului,prezentă întoate etapele existen.ei lor.Proaspăt născu.i, părin.ii i-auplimbat pe bulevard în bra.esau cu căruciorul, împodobi.i

cu funduli.e sau zorzoane,mândri de progeniturile lor.Copiii mai măricei au alergatcu cercul, cu roaba, cu rolele,cu bicicleta, etc., pe aleile bu-levardului. Ajunși la vârstașcolii, aici și-au etalat premii-le,aiciși-auîmpărtă.itprimelebucuriișinecazurialevie.iideelevi.
Punctul de întâlnire al
cunoştiinţelorAdolescen.i fiind, pe bule-vard au schimbat pe furiș în-tîile priviri vinovate. Studen.i,întorși din vacan.e, aici regă-seau vechile prietenii, își sa-lutau foștii profesori, benefi-ciindacumdealtstatutfa.ădedrepturiledeelevi. Iarmaitâr-ziu, stabili.i în orașul natal, își

întemeiauovia.ăpro-priedefamilie, încarepovestea se relua dela început, sau, muta.iîn alte localită.i, re-veneau periodic, bu-levardul fiind punctulde întâlnire al tuturorcunoștin.elor, locul încare se aflau noută.i-le, în sfârșit, centrul șisufletul orașului. Aicise legau prietenii, sause consuma o parte din bârfacitadină. Aici se exprimau or-goliile și răută.ile unor cate-gorii sociale, dar și bucuria fi-rească a agrementului aștep-tat după o săptămână demuncă și plină de griji.
Concurează cu Calea
Victoriei!Așa cum Bucureștiul semândrește cu Calea Victoriei,Iașul cu Alexandru Lăpu-șneanu, Târgoviștea cu CaleaDomnească, Piteștiul cu Stra-da Mare, Câmpulungul s-amândrit cu Bulevardul Par-don acesta fiind inima, respi-ra.ia, via.a orașului, loc deintersec.ie al trecătorilordintr-o extremitate a orașuluiîntr-alta, martor al tuturor

evenimentelor publice sauparticulare,delanașterepânăla înmormântare, izvor al tu-turor știrilor, mai mult saumai pu.in adevărate, și maiales loc predilect de prome-nadă pentru cetă.enii de toa-tevârstele,sexele, localnicisauvizitatorisezonieri. Înfă.ișareasa actuală, deosebită de acumo jumătate de veac, nu amin-tește deloc ceea ce a fost cumai bine de o sută de ani înurmă.Dininforma.iilerelatateîn anul 1932 de institutoruloctagenar I.N. Ionescu Moșo-ianu, reiese că pe locul actualseaflaînprimajumătatease-colului XIX-lea un izlaz, de-numit Izlazul Ferăstraelor,denumiredatădeuitilitateasapractică în via.a orașului. Iz-lazul își avea izvoarele în par-tea de nord a orașului, înzona denumită Sîn Petru, local tradi.ionalului bîlci, orga-nizat înperioadasărbătoriicuacelași nume și alimenta cuapă o parte a orașului.
Acum 50 de ani era
acoperit cu pământÎn jurul anului 1815, debi-tul apei a scăzut încât boierulDinicuGolescuadăruitorașu-

lui suma necesară pentru a seefectua canalizarea apei ră-mase ca să poată fi secat te-renul. Pe locul rămas în loculizlazului s-au ridicat prăvălii.După 1877, prăvăliile au fostdărămatepentruaseamenajao alee. Cu timpul această alees-a mărit, devenind un ade-văratbulevard.Înperioadadi-naintea primuluirăzboi mon-dial, el era mult mai scurt de-câtînformaprezentă, iarlaca-pătul nordic se afla statuia luiNegru Vodă, mutată mai târ-ziuînpia.aprimăriei–actualabibliotecă publică. Acum 50-60 de ani, bulevardul era aco-perit doar cu pământ având ozonă centrală, pavată cu pia-tră de râu, bună pentru a evi-ta piatra de râu. Aleea bule-varduluieramărginităpeceledouă laturi de castani stufoșice ofereau o umbră totală,ideală de protec.ie fa.ă derazele soarelui ca și în fa.aploilor mărunte.
Pe sub castani erau așe-
zate bănci de lemn, vop-

site cu verde, ce se mutau
frecvent, după gustul și

nevoile acelor care le soli-
citau ospitalitatea.

Centrul istoric al Câmpulungului,
va avea faţă nouă!


