FĂRĂ AUTOVEHICULE ÎN PARCURI ŞI SPAŢII DE JOACĂ

Consiliul Local a interzis accesul cu autovehicule în parcuri şi spaţii de joacă.
(detalii în pag. 4).
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Şcoala Şag la început de an şcolar

DESCHIDEREA anului şcolar
i-a adus din nou la un loc pe
elevii, părinţii şi dascălii din
comuna noastră. Alături de
autorităţi şi de reprezentanţii
bisericii,
comunitatea
s-a
strâns luni, 17 septembrie, la
căminul cultural, pentru a da
startul anului şcolar. Un an
care aduce noutăţi pe planul
organizării, dar şi nedumeriri
pentru părinţi şi speranţe de
viitor pentru elevi.
CEREMONIA DE
DESCHIDERE
În ceremonia de deschidere,
preotul paroh Gheorghe Săvoiu

a făcut o scurtă rugăciune şi
le-a adresat binecuvântarea
sa tuturor elevilor şi părinţilor.
De asemenea, primarul Venus
Oprea a ţinut să le ureze mult
succes elevilor, asigurândui că va continua să sprijine
educaţia şi să se asigure că
la Şag există cele mai bune
condiţii de învăţământ. Nu în
ultimul rând, noua directoare,
doamna Roşu Georgeta, s-a
prezentat comunităţii şi în dis
cursul său de deschidere şi-a
exprimat „convingerea că pen
tru noi toţi fericirea copiilor
noştri este cea care contează
cel mai mult”.

Programul de deschidere a con
tinuat cu prezentarea cadrelor
didactice, care au şi în acest
an misiunea grea de a face
un învăţământ de calitate în
condiţii financiare vitrege. Deşi
vacanţa a trecut, copii au fost
încântaţi de revederea colegil
or. Sub îndrumarea dascălilor,
ei au pregătit un program ar
tistic care i-a încântat pe toţi
cei prezenţi.
În continuare acestui număr
al Jurnalului de Şag
vă
prezentăm o scurtă radiografie
la zi a învăţământului din Şag.
(continuarea în paginile 2-3)
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DIRECTOR NOU

Începând cu acest an, Şcoala
cu clasele I-VIII Şag are un nou
director în persoana doam
nei educatoare Roşu George
ta. Aceasta a fost numită în
funcţie de Inspectoratul Şcolar
Timiş în locul fostului director
Nicolae Zâncă.
„Îmi doresc să putem face cât
mai multe pentru a îmbunătăţi
calitatea
învăţământului.
Sistemul nostru trece prin
schimbări şi duce o lipsă
cronică de resurse financiare.
De aceea vreau să duc mai de
parte lucrurile bune care s-au
făcut până acum şi sper că voi
reuşi să aduc şi contribuţia
mea la dezvoltarea şcolii din
Şag”, a declarat doamna direc
toare.

IMPLICAREA PĂRINŢILOR

Educaţia nu înseamnă doar
şcoală, ci în primul rând
pregătirea pe care copiii o
primesc acasă. Părinţii sunt
cei care joacă cel mai impor
tant rol, şi de aceea, pen
tru ca educaţia copiilor să
fie completă, legătură dintre
şcoală şi casă trebuie să fie
una puternică.
„Împreună cu toate cadrele di
dactice dorim să îmbunătăţim
procesul educaţional, dar pen
tru aceasta avem nevoie de
sprijinul părinţilor”, spune di
rectoarea. „Facem un apel la
părinţi să ne sprijine, să vină la
şedinţele cu părinţii şi să ţină o
strânsă legătură cu învăţătorii
şi diriginţii”.

ŞCOALA ŞAG 2012-2013
nou: “terenul de sub şcoală,
precum şi corpul vechi,
sunt revendicate de Biserica
Catolică. Legea nu ne permite
să investim într-o proprietate
care nu ne aparţine sau care
este în litigiu.”

PROBLEMA TOALETELOR

Principala problemă cu care
se confruntă Şcoala din Şag
sunt toaletele inadecvate, mo
tiv pentru care instituţia nu a
obţinut avizul sanitar.
Noua directoare spune că
situaţia este una complicată.
„Eu sper ca împreună cu
Primăria şi Consiliul Local să
găsim o rezolvare, pentru ca
şcoala să poată primi toate
avizele sanitare”.
Primarul Venus Oprea explică
de ce în acest moment nu se
poate construi un grup sanitar

PLANURILE PRIMĂRIEI
PENTRU ŞCOALĂ

Pentru că situaţia juridică a
şcolii a fost una neclară, anii
trecuţi investiţiile primăriei
s-au concentrat pe grădiniţă.
„Avem un program de moder
nizare a Şcolii, care cuprinde
construirea unui grup sani
tar, modernizarea corpului
vechi, amenajarea unei can
tine, amenajarea terenului de
sport. Avem şi banii necesari,
ne-am apuca de lucru a doua
zi, dar totul este blocat până
instanţa nu clarifică situaţia
juridică”, spune primarul.

ROŞU
GEORGETA ANA

Noua directoare a Şcolii din
Şag, s-a născut în 1963 la
Sânnicolau Mare, judeţul
Timiş. A absolvit Liceul Peda
gogic şi Facultatea de Ştiinţe
Educative pentru a se dedica
unei cariere în învăţământul
preşcolar. A fost mai întâi
educatoare, apoi a fost direc
toare la două grădiniţe din
Timişoara. Din 2009 este edu
catoare la grădiniţa din Şag iar
în 2012 a preluat conducerea
Şcolii Şag.
NUMĂRUL DE ELEVI
CLASA
NR.
I
15
II
21
III
18
IV
22
Total I-V
76
V
25
VI
21
VII
17
VIII
27
Total V-VIII
90
TOTAL
166
CLASA
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

DIRIGINTE
Carmen Lupulescu
Faur Alexandru
Nicolov Dan
Pau Ioan
Zâncă Nicolae
Ienea Claudia
Militaru Mihaela
Radu Cosmina
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GRĂDINIŢA
MARE PENTRU soluţie mai economică decât o

INTERES
GRĂDINIŢĂ

La grădiniţă, condiţiile sunt
similare cu cele de la oraş, şi
tocmai de aceea cererea din
partea părinţilor este de la an
la an tot mai mare. „Deoarece
am avut multe solicitări, în
cepând cu acest an şcolar am
transformat o grupă cu pro
gram normal în grupă cu pro
gram prelungit. De asemenea,
am obţinut un post de cadru
didactic suplimentar”, a spus
doamna directoare. În acest
moment sunt înscrişi la pro
gramul prelungit un număr de
42 de copii.
Interesul foarte mare pe care
îl stârneşte grădiniţa atât pen
tru şăgeni, cât şi pentru cei din
localităţile învecinate, a deter
minat primăria să caute soluţii
pentru a acomoda cât mai
mulţi copii. „Analizăm posibili
tatea extinderii suprafeţei prin
supraetajare. Cred că ar fi o

TERMEN DE PLATĂ:
30 SEPTEMBRIE
Biroul de impozite şi taxe al
Primăriei Şag ne-a informat
că la data de 30 septembrie
expiră termenul până la care
pot fi plătite taxele şi impo
zitele. După această dată, se
vor percepe majorări de 2% pe
lună sau fracţiune de lună.
CASELE
NETERMINATE
PLĂTESC IMPOZIT!
Una dintre problemele cu care
se confruntă biroul de taxe şi
impozite este legată de nede
clararea construcţiilor noi în
vederea impozitării.
„Există cazuri în care cetăţenii
cred că dacă au construit o
casă dar nu au intabulat-o

construcţie nouă”, spune Doru
Ciogescu, consilierul primaru
lui.

CLASA PREGĂTITOARE

În ceea ce priveşte mult me
diatizata clasă pregătitoare, la
Şag lucrurile au fost destul de
clare, pentru că a fost pregătită
cu mult timp înainte. Ea a fost
amenajată în incinta grădiniţei,
unde condiţiile erau cele mai
bune. „Avem un număr de
17 copii în această clasă. De
pregătirea lor se ocupă doam
na învăţătoare Şufan Lucia.
Până acum elevii au reacţionat
pozitiv”, a precizat directoarea.
Una dintre nelămuririle legate
de această clasă este legată de
mobilierul repartizat de Min
ister. Mesele sunt foarte încli
nate şi adeseori lucrurile co
piilor alunecă şi cad pe jos, de
aceea nu este clar cum se vor
desfăşura unele activităţi.

EDUCATOARE
Roşu Georgeta
Atanase Florica
Băcilă Irina
Râmneanţu Simona
GRUPA
Mică
Mijlocie
Mare
TOTAL

NR. COPII
25
25
26
76

CLASA PREGĂTIROARE

Nr. elevi:17
Învăţător: Şufan Lucia

Taxe şi impozite

la OCPI Timiş, nu trebuie să
plătească impozit. Acest lucru
este greşit. Chiar dacă imobilul
nu este finalizat, din momen
tul în care expiră autorizaţia
de construcţie, proprietarii au
obligaţia să plătească impozit
pe casă”, explică doamna Ma
ria Radu, inspector impozite
şi taxe. Cei care nu declară la
timp, vor trebui să plătească

impozitul restant pe toată
perioada decursă de la expi
rarea autorizaţiei şi până la
momentul declarării şi în plus
vor suporta plata uni amenzi.
„Pe această cale facem un apel
către cei care au construit
case să vină la primărie să facă
declaraţia de impunere”, a mai
precizat doamna Radu.
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Fără autovehicule în parcuri şi
spaţii de joacă
CONSILIUL LOCAL Şag, în
şedinţa din 31 august 2012,
a luat hotărârea de a inter
zice accesul autovehiculelor
în parcurile şi pe terenurile cu
destinaţie de spaţii de joacă de
pe raza comunei.
Măsura propusă de doamna
consilier Ghizela Kanalaş a ve
nit ca urmare a numeroaselor
plângeri care au venit din
partea cetăţenilor, în spe
cial a părinţilor cu copii
mici, deranjaţi de fap
tul că diferite persoane
intrau cu motocicletele
în parcul central sau în
spaţiile de joacă, existând şi
cazuri în care s-a intrat şi cu
automobile sau alte mijloace
de transport.
Conform hotărârii Consiliului
Local, Primăria va trebui să
instaleze la intrarea în parcuri
şi locuri de joacă indicatoare
specifice prevăzute în Codul
Rutier. Excepţie vor face doar
autovehiculele Salvării, a MAI,
a Primăriei sau a riveranilor
care au acces la proprietate

prin spaţiile publice.
Nerespectarea acestei măsuri
va fi constatată de Poliţia
Şag, instituţie însărcinată
şi cu aplicarea de amenzi
contravenţionale.
FĂRĂ ANIMALE DE
COMPANIE ÎN LOCURILE DE
JOACĂ
O altă problemă care apare la
locurile de joacă este legată de
animalele de companie. Deşi
hotărârea Consiliului Local nu
se referă şi la acestea, cetăţenii
sunt rugaţi să nu intre cu câini
sau pisici în spaţiile de joacă,
deoarece nu este igienic şi
există riscul de transmitere de
boli la copii.

ARDEREA MIRIŞTILOR,
STRICT INTERZISĂ !

Incendiile de vegetaţie care au avut loc anul trecut au lăsat
adevărate traume pentru locuitorii din zona PUZ Mănăstire.
Ei au fost nevoiţi să asiste
neputincioşi cum flăcările
s-au apropiat ameninţător de
propriile case şi nu puţin a
lipsit pentru a se produce un
adevărat dezastru.
Inconştienţa celor care au dat
foc la câmp putea avea urmări
dramatice, iar anul acesta
riscurile sunt şi mai mari. Din acest motiv, Primăria şi Inspec
toratul pentru Situaţii de Urgenţă Banat reamintesc cetăţenilor
că este absolut interzisă arderea miriştilor!
Nu puneţi în pericol siguranţa oamenilor!

Let’s Do It Timiş
– 29 septembrie

VĂ reamintim că sâmbătă,
29 septembrie, are loc cam
pania de curăţenie “Let’s Do
It Timiş”, desfăşurată de vo
luntarii organizaţiei locale a
Let’s Do It Romania. Până
acum au fost identificate peste
60 de mormane de gunoi în
împrejurimile Timişoarei, in
clusiv la Şag.
Cei care doresc să participe
sunt rugaţi să contacteze
Primăria Şag sau organizato
rii acţiunii la adresa de email
radu.rusu@letsdoitromania.
ro.

CĂSĂTORII
But Emanuel cu
Schein Larisa
Blănaru Miluţa-Ştefan cu
Mihăilă Larisa
Stef Bruno cu
Gheorghiţă Elena Maria
Casă de piatră!

DECESE

Vaştag Ştefan

Dumnezeu să-l odihnească în
pace!

