SĂRBĂTORI FERICITE

Colectivul Primăriei urează tuturor locuitorilor comunei Şag, un Crăciun
fericit şi un An Nou cu multe împliniri!
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Şagul, în prag de sărbători

Editorial

Dragi Şăgeni,

În pragul sărbătorilor de iarnă,
comuna Şag îmbracă straie de
sărbătoare. Chiar dacă zăpada
îşi va face sau nu apariţia, Moş
Crăciun şi-a pregătit desaga
pentru cei mai cuminţi copii,
iar brazii vor fi împodobiţi aşa
cum cere tradiţia, în timp ce
gospodinele se întrec în sarmale şi cozonaci.
Serbare de Crăciun
Şcoala a terminat anul cu
un spectacol dedicat împodobirii bradului, care a umplut
Căminul Cultural. În program
au fost preşcolarii grupei mari,
colindătorii clasei a V-a, Trupa
Segovia, Flori de iasomie, corul
ortodox. A fost un spectacol deosebit, care a adus căldură în
sufletele părinţilor veniţi să-i
vadă pe cei mici.
CADOURI
DE
LA
MOŞ
CRĂCIUN
Primăria nu i-a uitat pe cei
mici, nici în acest an. Consilierii locali au fost de acord
ca din bugetul comunei să se

aloce bani pentru a cumpăra
cadouri pentru copii, pachete
care cuprind dulciuri şi fructe,
în cea mai mare parte. Cadourile au ajuns pe mâna lui Moş
Crăciun, căci el şi ajutoarele
sale ştiu mai bine cui trebuie
să le împartă!
REVNIREA LA TRADIŢII
În Ajun de Crăciun, dar şi
în prag de Anul Nou, obiceiurile cer ca fiecare gospodar
să primească la el în casă
colindătorii. Aceştia îi vor ura,
iar tradiţia spune că urătorii
sunt omeniţi cu dulciuri şi cu
fructe, dacă sunt copii, sau
cu vin, dacă sunt tineri, însă
acum cu toţii se mulţumesc cu
bani.
În Ajunul Crăciunului, toată
lumea este aşteptată să meargă
la biserică, în timp ce de Anul
Nou, oamenii ies în stradă, să
dea cu artificii şi să ciocnească
un pahar de şampanie, urânduşi tradiţionalul „La Mulţi Ani!”.

La final de an,
orice gospodar
îşi curăţă casa,
se leapădă de
lucrurile nefolositoare, se îmbracă în haine
mai bune şi aşteaptă să intre
în Anul Nou înconjurat de
ce are el mai bun. Acum, în
aşteptarea lui 2012, noi la
Primărie încercăm şi noi să
uităm momentele grele şi să
le vedem pe cele bune. Iar
de greutăţi, anul acesta, am
avut parte din plin. Nu voi
da vina pe criză, căci ea nu
e responsabilă de toate cele
care se întâmplă. Cele mai
multe probleme vin din faptul
că prea des am uitat să fim
oameni, să ne facem fiecare
treaba pe care o ştim face, să
ne respectăm unii pe alţii şi să
respectăm munca celorlalţi.
Aşa că, pentru acest final de
an, vă urez să vă înconjuraţi
de familie, prieteni, de tot ce
aveţi mai bun, să petreceţi
sărbătorile cu bucurie şi
împreună să pornim în noul
an, pe o cale mai bună, pe
calea respectului.
Crăciun fericit şi
La mulţi ani!

Venus Oprea, primar
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Apă de calitate la robinetele din Şag
Unul din cele mai importante
obiective investiţionale ale comunei noastre, a fost finalizat.
În data de 5 decembrie,
Primăria a făcut recepţia noii
staţii de tratare a apei potabile,
investiţie care a necesitat nu
mai puţin de 17 miliarde lei vechi. „A fost o lucrare deosebită,
complicată, care a necesitat
investiţii foarte mari. Avem
satisfacţia că este o staţie unicat pentru judeţul nostru. Cel
puţin 20 de ani de acum înainte
nu ar trebui să mai avem probleme cu apa”, a explicat primarul Venus Oprea. Conform protocolului cu primăria, investiţia
a fost predată în gestiunea operatorului AQUATIM.

STAŢIE UNICAT
Pentru cine nu a văzut o
asemenea instalaţie, ea poate
părea impresionantă, atât prin
dimensiunile ei, cât şi prin
gradul ridicat de complexitate
şi de automatizare. „Din vechea
staţie au mai rămas vechile
clădiri şi un bazin de apă. În
rest, totul este nou”, ne-a explicat domnul Iosif Kanalaş,
responsabil cu mentenanţa
staţiei.
Cea mai mare din structurile
nou construite este tancul de
acumulare, vizibil de la şosea.
Urmează apoi o unitate care
adăposteşte filtrele, adică patru
cisterne roşii care funcţionează
după o tehnologie olandeză
modernă. Tot aici are loc prima
tratare a apei cu clor. Într-o
altă clădire se găsesc panourile
electrice şi punctul de control,

de unde totul este controlat
şi monitorizat prin calculator.
Atunci când are loc o cădere de
curent, un generator modern
are grijă să menţină instalaţia
în funcţiune. În fine, ultima
clădire adăposteşte pompele
şi tot aici se mai face o tratare
suplimentară cu clor. „Staţia
este complet automatizată.
Colegul meu, Mihai Popescu
şi cu mine, doar o suprave
ghem, însă ea este programată
să obţină parametri optimi
ai apei”, ne-a mai spus
domnul Kanalaş.
PROIECT COMPLEX
Trebuie
spus
că
investiţia a însemnat nu
doar modernizarea staţiei
de tratare, ci şi efectuarea
unui nou foraj la mare adâncime (circa 130 m), extinderea
reţelei cu 8 km, în PUZ Vest şi
în zona Chicago, şi realizarea
unor noi subtraversări care
să fluidizeze circulaţia apei
prin conducte. „Per ansamblu,

am urmărit să facem o reţea
modernă, capabilă să susţină
nevoile crescânde ale unei comune în plină dezvoltare”, a
explicat primarul. Pentru consumatori, aceasta se traduce
într-o presiune mai ridicată şi
o calitate superioară a apei.
APĂ CURATĂ, PRESIUNE
BUNĂ
De când a fost pusă în
funcţiune
staţia,
toate
gospodăriile au putut constata
o presiune mult mai bună
a apei. „Noul sistem ne
permite să avem un
debit constant şi cel
mai bine se vede acest
lucru la cei care se află
la capăt de reţea şi care,
înainte aveau mari pro
bleme. Acum şi ei au parte de
un debit aproximativ la fel cu
al celorlalţi”, a mai spus primarul. Reprezentanţii AQUATIM
fac verificări periodice pentru a constata îmbunătăţirea
calităţii apei, dar avertizează
populaţia că, cel puţin în
primele săptămâni de la pornirea noii staţii, apa va veni la
robinet cu impurităţile care au
mai rămas pe vechea coloană
şi că în scurt timp după ce
reţeaua se va curăţa, apa va
ajunge la calitatea dorită în
toată comuna.

3

Jurnalul de Sag
,
Rowmania vâsleşte până la Şag

L-am cunoscut
pe marele
canotor Ivan Patzaichin în anii
70 la Snagov, unde pe valurile acestui lac, concuram
ca adversari la campionatele
naţionale de caiac-canoe. De
atunci am rămas prieteni şi neam bucurat să ne reîntâlnim,
la începutul lunii noiembrie,
la Timişoara. Aici Patzaichin a
venit să-şi promoveze proiectul “ROWMANIA”(joc de cuvinte
între „to row”, din engleză=a
vâsli şi numele ţării noastre),
proiect care promovează sportul nautic cu vâsle; adică ,fiecare localitate din ţară, care are
în preajmă un râu sau un lac,
să înfiinţeze o bază nautică
unde tinerii, dar şi cei mai în
vârstă, să vâslească. Părerea

lui Ivan este că “în România,
dacă sportul în general se
duce de râpă, măcar sporturile la care suntem buni, să
le menţinem. Asta nu se mai
poate face azi decât de la nivelul administraţiilor locale, prin
voluntariat şi iniţiative private
- că de “sus”- nicio şansă”.
În anul care vine, primăria
Şag intenţionează să realizeze
un drum de acces public pa
malul Timişului - în zona ca-

Liga IV

CĂSĂTORII

Clasament sezon 2011-2012, etapa XVII
E I

Nr Echipa

M

V

1

CSM Lugoj

17

16 1

0

74

5

49p

2

CS Chişoda

17

15 1

1

57

14

46p

2

CFR Timişoara

17

15 1

1

57

14

46p

4

Timişul Şag

17

9

3

5

30

16

30p

5

Spartak Gottlob

17

9

1

7

31

23

28p

6

CS Dumbrăviţa

17

8

4

5

30

22

28p

7

FC Baban Marcel Jimbolia

17

7

5

5

29

22

26p

8

Banatul Nerău

17

8

1

8

32

30

25p

9

Gm Gp P

Pobeda Dudeştii Vechi

17

7

4

6

28

30

25p

10 Avântul Bobda

17

7

3

7

33

42

24p

11 Real Dragşina

17

7

2

8

23

39

23p

12 Unirea Cerneteaz

17

7

1

9

22

37

22p

13 Arsenal Bucovăţ

17

5

2

10 28

48

17p

14 Deta

17

4

4

9

24

43

16p

15 Peciu Nou

17

3

3

11 25

48

12p

16 Auto Timişoara

17

3

2

12 18

38

11p

17 Juventus Pişchia

17

3

2

12 14

51

11p

18 Progresul Gătaia

17

0

0

17 10

43

0p

Notă: M - meciuri jucate; V - victorii; E - egaluri; I - înfrângeri; Gm - goluri marcate;
Gp - goluri primite; P - puncte

Sfârşitul anului vede echipa
de fotbal Timişul Şag pe un loc
patru muncit din greu. Primele
trei clasate au luat un avans
considerabil, dar până la final-

banelor - şi un hangar pentru
ambarcaţiuni. După finalizarea acestor lucrări, vom demara o nouă acţiune de selecţie
printre elevii claselor VI-VIII
ai şcolii din Şag care doresc
să practice caiac–canoe, iar
cu sprijinul părinţilor,vom organiza până în primăvară, cel
puţin odată pe săptămână,
cursuri de înot.
consilier local,
Pavel Alexandru Dan

ul campionatului, situaţia se
poate schimba mult. Totul este
ca băieţii noştri să aibă parte
de cât mai multă susţinere la
revenirea din pauza de iarnă.

Leucuţa Gheorghe cu
Banyai Adriana Cecilia
Chiticariu Irinel cu
Olaru Cristina
Prăjan Cătălin cu
Popescu Viorica
Casă de piatră!

DECESE
nu au fost
Dumnezeu să-i odihnească în
pace!

MICĂ PUBLICITATE

Vând 3,21 ha teren situat
în Calea Şagului, scos integral din circuitul agricol,
persoană fizică, front stradal 80ml, adâncime 404m,
preţ 18 euro negociabil.
Tel. 0724243399
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De Sfânta Sărbătoare a Naşterii
Mântuitorului şi la cumpăna
dintre ani, urez, din toată inima, tuturor timişenilor ani
mulţi şi fericiţi, multă sănătate,
credinţă şi speranţă. Vă doresc
să trăiţi în pace şi bunăstare
aceste
zile
binecuvântate,
închinate miracolului Naşterii
Domnului, iar anul care vine
să stea sub semnul împlinirilor
şi al încrederii. Crăciun fericit !
La mulţi ani!
Constantin Ostaficiuc,
Preşedintele Consiliului
Judeţean Timiş
Sărbătoarea Crăciunului, timp
al bucuriei şi al solidarităţii, să
vă aducă în case multă pace,
În urmă cu ceva timp, mi-am
propus ca un vis să devină realitate şi anume ca noi, cei din
colţul de la secţia mecanică, să
înlocuim gunoiul cu un părculeţ.
Datorită
faptului
că
mă
cunoaşteţi şi mă cunosc, ştim şi
ştiu că oboseala este un „lux”
pe care nu mi-l permit, cu mari
eforturi am reuşit să avem în
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Urări de sărbători
belşug şi fericire alături de cei
dragi. Spiritul săbătorii Naşterii
Domnului să ne apropie de cei
care au nevoie de noi, redescoperind sensul autentic al
comunităţii şi al generozităţii
umane. Crăciun fericit!
Valeriu Tabără,
deputatul colegiului VI
Lumina slavei Domnului ce a
strălucit in staulul din Betleemul Iudeii, în noaptea sfântă
a Naşterii Mântuitorului lumii,
să strălucească şi în inimile noastre. Pruncul Iisus să se nască
şi în ieslea sărăcăciosului nostru suflet. Iar cântarea de
mărire adusă
sfârşit „parcul nostru”. Printre
noi au existat şi păreri pro, şi
păreri contra. Totuşi, am considerat că trebuie să acţionăm
şi să nu ţinem cont de obstacole, iar astăzi cu toţii ne putem
bucura de rezultate.
Cu ocazia sărbătorilor, doresc
să aduc mulţumiri primăriei
Şag, domnului primar Venus

de mulţimea de oaste cerească,
să o zicem şi noi, în murmur de
rugăciune: “Slavă întru cei de
sus lui Dumnezeu şi pe pământ
pace, între oameni bunăvoire!”.
Neasemuitul praznic al Naşterii
Domnului cel Atotputernic să
ne dăruiască sănătate, pace,
linişte, bucurii duhovniceşti,
bunăsporire şi să reverse asupra noastră darurile Sale cele
bogate şi binecuvântarea Sa.
Anul Nou să ne aducă împlinirea dorinţelor celor mântuitoare şi duhovniceşti bucurii.
Sărbători fericite şi La mulţi
ani!
Preot Gheorghe Săvoiu,
parohia ortodoxă Şag
Oprea şi prietenilor care au
răspuns „prezent” chemărilor
mele. Şi, pentru că cine ştie să
iubească şi să muncească nu
cunoaşte, nici mai mult, nici
mai puţin, el se dăruieşte în întregime, vă mulţumesc tuturor
şi vă doresc sărbători fericite!
Prof. Daniela Ionescu

Consiliul Local şi Primăria ŞAG vă
urează

Sărbători fericite!
Anunţ
Comuna Şag anunţă publicul
interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către
ARPM Timişoara de a nu se
efectua evaluarea impactului
asupra mediului şi evaluarea
adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului
asupra mediului şi evaluarea
adecvată, pentru proiectul
“Edificare drumuri în PUZ
vest P 27/2008”, propus a

fi amplasat în comuna Şag,
nr. CF 01765, 401764-Şag,
judeţul Timiş.
Proiectul deciziei de încadrare şi
motivele care o fundamentează
pot fi consultate la sediul
ARPM Timişoara, jud. Timiş,
localitatea Timişoara, B-dul
Liviu Rebreanu nr.18-18 A, în
zilele de luni - joi între orele
08.00 - 16.30, vineri între

orele 08.00 - 14.00, precum şi
la următoarea adresă de internet http://arpmtm.anpm.ro Secţiunea Acorduri de mediu.
Publicul
interesat
poata
înainte comentarii/observaţii
la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data
publicării prezentului anunţ,
până la date de 31 decembrie
2011.

