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Aş dori să menţionez încă de la 
început că este o satisfacţie ca, iată, 
al doilea cartier din Ti mişoara, după 

Iosefi n-Dâmboviţa, să re  dacteze o publicaţie 
cetăţenească. Este o ini ţiativă lăudabilă, de bun 
augur, pe care noi, administraţia, o salutăm şi 
încurajăm alte acţiuni ase mănătoare. 

Cartierul Blaşcovici este unul în plină dez-
voltare. Aici vechiul şi noul se împletesc pentru 
un cartier unit, de care locuitorii se simt ataşaţi. 
Am avut o colaborare foarte bună cu consiliul 
consultativ de cartier. S-au preluat propunerile 
dvs. cu privire la zona în care locuiţi. Au fost 
realizate investiţii la unităţile de învăţământ, la 
străzi, s-a organizat circulaţia, vom moderniza 
parcul din centrul cartierului. Dl. preşedinte 
Gheorghe Stăiculescu este printre reprezentanţii 
consiliilor consultative care au participat la 
un schimb de experienţă în oraşul înfrăţit 
Mulhouse din Franţa, unde avea să se pună la 
curent cu ceea ce înseamnă un ziar de cartier. 
Tocmai de aceea mă bucur că ex perienţa 
dobândită începe să fi e pusă acum în practică şi 
îmi exprim încrederea că veţi găsi materiale din 
ce în ce mai interesante în acest ziar, pe măsură 
ce el va deveni o tradiţie în cartier.

De asemenea, încurajez locuitorii din 
Blaşcovici - pe cei care vor să se facă auziţi, 
care simt că aparţin într-un fel sau altul de 
acest cartier - să-şi facă opiniile cunoscute 
prin intermediul acestei gazete. Informaţiile 
de la autorii articolelor (care dorim să fiţi 
chiar, cei care citiţi acest ziar) vor ajunge la 
noi. Vom veni în sprijinul cetăţenilor şi vom 
încerca să soluţionăm sesizările. Important 
este şi ca dumneavoastră să participaţi la viaţa 
co munităţii, să aveţi încredere în consiliul de 
cartier, să veniţi cu idei pentru îmbunătăţirea 
vieţii în colectivitatea din care faceţi parte. 

Consiliile de cartier le-am creat pentru a fi  
cât mai receptivi la nevoile oamenilor, iar ceea 
ce s-a făcut în Blaşcovici cred că demonstrează 
acest lucru. Însă despre toate acestea, despre 
viaţa socială, religioasă, învăţământ, ordine 
publică, spirit şi iniţiativă civică, vă invit să 
citiţi în paginile care urmează. În continuare, 
aşteptăm ideile, propunerile şi articolele 
dumneavoastră!

Doresc mult succes colectivului care lucrează 
la redactarea şi editarea acestui nou mijloc de 
comunicare. Să fi e într-un ceas bun!

Atât pentru a afl a problemele 
care îi preocupă pe ce tăţeni, 
cât şi pentru a-i  informa 
despre proiecte, investiţii şi 
alte evenimente care vor avea 
loc în cartier, avem nevoie de 

mijloace efi ciente de comunicare.

Sediul
Cea mai mare realizare în acest sens 

este punerea la dispoziţia Consiliului 
consultativ de cartier Blaşcovici a unui 
spaţiu în care cetăţenii să găsească un 
reprezentant al consiliului, care să preia 
direct problemele de interes general şi 
să-i îndrume pe oameni spre organismele 
competente. Acest mod de comunicare va 
deveni funcţional cât mai curând posibil, în 
cadrul Grădiniţei nr. 24, după un program 
care va fi făcut public prin afişe şi alte 
mijloace de comunicare. Realizarea acestei 
colaborări  a fost posibilă  datorită înţelegerii 
de care au dat dovadă reprezentanţii Poliţiei 
Municipale Timişoara - Secţia nr. 4, ai 
Grădiniţei nr. 24, şi sprijinului acordat de 
Primăria Timişoara.

Blog
Pentru a afla părerile, sfaturile sau 

aprecierile cetăţenilor există un blog, la 
adresa de internet http://blascovici.blogspot.
com/, destinat cartierului Blaşcovici, pe care 

vom încerca să-l actualizăm permanent cu 
informaţii referitoare la cartierul nostru. Vă 
invităm cu drag să accesaţi acest blog şi să 
ne transmiteţi  mesaje prin care să stabilim 
contacte între noi.

Ziarul cartierului 
Un alt mijloc de comunicare pe care 

îl avem la dispoziţie este chiar „Blaşcovici 
azi”, ziarul editat cu sprijinul Primăriei 
Timişoara, pe care intenţionăm să vi-l 
oferim cel puţin o dată la trei luni şi care 
cuprinde articole scrise de locuitorii din 
cartier, despre cetăţeni şi problemele lor. 
„Blaşcovici azi” dă tuturor cetăţenilor 
din cartier posibilitatea de a-şi exprima 
părerile referitoare la realizări/nerealizări, 
de a împărtăşi celorlalţi din experienţa şi 
cunoştinţele lor, de a-şi etala talentele şi, de 
ce nu, de a fi  cunoscuţi de ceilalţi.

Pentru realizarea numerelor următoare 
ale ziarului vă rugăm să trimiteţi articolele 
şi materialele dumneavoastră la sediul 
consiliului consultativ de cartier, sau să 
contactaţi preşedintele consiliului. 

Pentru o mai bună difuzare a ziarului, 
în aşa fel încât fi ecare familie din cartier să 
primească un exemplar, dorim să creăm 
o reţea de voluntari şi de aceea îi rugăm 
pe toţi cei care doresc să ne ajute, să ne 
contacteze pe blog sau la sediul Consiliului 
de cartier.

Importanţa comunicării

Un ziar 
al cetãþenilor, 
pentru cetãþeni

★ANUL I MAI 2009

Gheorghe CIUHANDU
Primarul Timiºoarei

Gheorghe STÃICULESCU
Preºedinte CCC Blaºcovici
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Între străzile Măslinului, A. Russo şi 
V. Micle se afl ă, după cum este înregistrat 
în documentele Primăriei, scuarul Sf. 
Arhangheli Mihail şi Gavril, o mică oază de 
verdeaţă şi singurul loc de joacă amenajat 
pentru copiii din zona noastră. Conform 
informaţiilor oferite de Serviciul Spaţii Verzi 
din cadrul Direcţiei de Mediu a Primăriei 
Timişoara, în această primăvară vor începe 
lucrările de amenajare şi modernizare a 
acestuia.

Spaþii de odihnã
În proiectul de modernizare este prevăzută 

schimbarea poziţiei băncilor şi a meselor de 
şah, respectiv amplasarea lor pe una din 
platformele de beton existente, creându-se 
astfel posibilitatea folosirii lor şi atunci când 
pământul este ud. De asemenea, se vor 
instala coşuri de gunoi şi bănci suplimentare. 
Se va planta material dendrologic de calitate, 
ornamentat prin fl ori şi coloritul frunzişului, 
şi mai multe specii şi soiuri de conifere. Se 
va instala un sistem de irigare computerizat 
pentru întreţinerea optimă a acestuia şi a 
gazonului care va fi  refăcut. Locul de joacă 

Bucuria copiilor

va fi  împrejmuit cu un nou gard de lemn, iar 
stratul de criblură va fi  înlocuit cu un strat 

cauciucat de tartan, pentru a reduce pericolul 
de accidentare a copiilor.

Teren de sport protejat
Pentru ca terenul de sport să poată 

fi  utilizat şi pe timp umed, suprafaţa va 
fi refăcută şi acoperită cu îmbrăcăminte 
asfaltică, iar pentru evitarea accidentelor de 
circulaţie este prevăzut a se monta garduri 
de protecţie. De asemenea, se vor monta 
garduri de protecţie, pentru ca mingile să 
nu poată ieşi în exteriorul terenului în aşa 
fel încât copiii să alerge pe carosabil pentru 
a le recupera.  

Se va asigura accesul  în scuar şi dinspre 
zona de vest şi se va amenaja o alee cu pavaj, 
care să permită deplasarea atât spre terenul 
de sport cât şi spre băncile şi mesele de şah 
montate.

Sperăm ca modernizările prevăzute să fi e 
la nivelul aşteptărilor noastre şi că vom şti să 
le exploatăm raţional şi responsabil, pentru a 
putea benefi cia cât mai mult timp de plăcerea 
de a le utiliza.

Consiliul Consultativ de Cartier 
Blaşcovici

MODERNIZARE Locurile de joacã vor fi  mai atractive ºi mai sigure în Parcul de pe strada Mãslinului
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Cum citim Sfânta Scripturã? 
ÎNÞELEGERE Biblia este Cartea de Cãpãtâi a oricãrui creºtin care urmãreºte dezvoltarea spiritualã

Începând cu epoca moder-
nă, în care educaţia ocu pă 
un loc important în viaţa 
omului, sursele de in for-
mare şi de formare sunt la 
îndemâna oricui, cel mai 
adesea prin intermediul căr-
ţilor. Astfel, fiecare om îşi 
asumă datoria morală de a 
citi. Pe aceste considerente, 
creştinul de astăzi acordă 
o deosebită importanţă ci-
tirii cărţilor de sufl et şi în 
special Sfi ntei Scripturi. Însă, 
datorită vechimii scrierilor cu-
prinse în această Carte, este 
im portant să se ţină seama de 
unele aspecte speciale legate 
de Sfânta Scriptură. În cele 
ce urmează vom încerca să 
lămurim aceste aspecte, astfel 
încât citirea Sfi ntei Scripturi 
să nu mai ridice probleme de 
înţelegere.

Începem printr-o reco-
man  dare care sună cam 
aşa: “Să nu încetăm a ne 
împărtăşi din cu   vintele sfi nte 
şi sfi nţenia va cuprinde şi su-
fl e   tele noastre.”

Istoria Cãrþii
Spre deosebire de alte 

cărţi considerate sfinte şi 
cu pretenţia de a fi  “căzute 
din cer”, Sfânta Scriptură 
cu      prinde cărţi sau epistole 
scri se de persoane diferite în 
mo  mente de timp diferite. 
Se poate vorbi deci despre 
istoria Cărţii. Dacă Vechiul 
Tes tament este folosit de 
Bi    ser ica  lui  Hristos  în 
forma sa evreiască încă de 
la începuturile ei, cărţile 
Noului Testament apar pe o 
pe    rioadă destul de mare de 
timp, şi anume între anii 44 
şi 100 d. Hr., aproximativ. 
Aceste cărţi răspund unor 

probleme cu care creştinii se 
confruntau, ceea ce le conferă, le 
dă un caracter ocazional (scrieri 
de ocazie, prilejuite de anumite 
eve     nimente). De asemenea, 
epis  tolele sunt adresate unor des-
tinatari bine determinaţi, deci 
sunt particulare sau personale 
(Exemplu: Epistola către Fi-
limon, Epistola către Evrei). În 
aceste condiţii este esenţială cu-
noaşterea obiceiurilor celor care 
le erau adresate cuvintele pentru 
o înţelegere corectă a scri erii. 
Iată arătată astfel, im portanţa 
con textului istoric şi cul  tural 
în care apar scrierile Noului 
Testament.

Ucenicii lui Hristos
Dar să începem studiul 

nostru biblic prin evidenţierea 
Noului Testament ca şi carte de 
căpătâi pentru orice creştin. 

Noul Testament este o 
colecţie de 27 de cărţi, scrise între 
anii 44 şi 100 d. Hr., de către 
ucenici direcţi ai Mântuitorului, 
apostoli cu excepţia lui Marcu, 
Luca, Iacov şi Iuda. Imediat 
după anul 100, în Biserica lui 
Hristos apar şi alte scrieri cu 
pretenţia de a fi  apostolice, însă 
falsuri fi ind, ele sunt excluse din 
rândul celor adevărate. Această 
stare de incertitudine în ceea ce 
priveşte numărul scrierilor sfi nte 
durează până în secolul al IV-lea 
(după anii 300) când Biserica 
adună toate cărţile autentice în 
una singură, defi nitiv, şi pe care 
o numeşte Sfânta Scriptură. 
Unul din evenimentele care 
consacră, stabileşte cele de mai 
sus, este Sinodul din Laodiceea 
(o localitate situată pe teritoriul 
Turciei de astăzi) din anul 
360 d. Hr. De atunci încoace 
Sfânta Scriptură arată aşa cum 
o cunoaştem noi astăzi, Vechiul 

Testament cu 39 de cărţi inspirate 
de către Dumnezeu şi 14 cărţi 
importante pentru cunoaşterea 
spiritualităţii evreieşti din 
care provine Mântuitorul, şi 
Noul Testament cu 27 de cărţi 
sfi nte.

Evanghelia ºi Apostolul
De-a lungul anilor de stu-

diu al Noului Testament s-a 
impus împărţirea acestuia în 
două, şi anume Evanghelia şi 
Apostolul. Această împărţire 
nu a introdus o ierarhizare 
între cărţi, ambele părţi fi ind 
la fel de importante, fiecare 
având altă funcţie. Evanghelia 
descrie viaţa, activitatea şi în-
văţătura Mântuitorului prin 
ochii celor patru evanghelişti: 
Matei, Marcu, Luca şi Ioan, iar 
Apostolul relatează aspecte ale 

vieţii Bisericii lui Hristos des-
crise de persoane importante 
precum Pavel, Petru, Ioan, 
etc.

O observaţie importantă 
privind cele de mai sus ar fi  că 
în viaţa de zi cu zi a Bisericii 
se pune mai mult accentul pe 
Evanghelie decât pe Apostol 
(vezi predicile preoţilor care 
tălmăcesc de cele mai multe 
ori Evanghelia) ceea ce este o 
greşeală, mai ales că Apostolul 
arată mai bine aspecte ale 
vieţii în Biserică. Astfel, din 
punct de vedere al sfi nţeniei 
cărţilor Sfi ntei Scripturi nu 
există o ierarhizare, toate 
fiind insuflate de Duhul 
Sfânt.

Pr. prof. Mircea Munteanu
(Va urma)



Blaºcovici Azi

,,.. EDUCAŢIE4

ªanse de educaþie 
pentru cei mici
ÎNVÃÞÃMÂNT Pãrinþii sunt invitaþi sã îi aducã pe copii la o grãdiniþã recunoscutã în cartierul Blaºcovici

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 
24 din Timişoara a fost înfi inţată în anul 
1978 şi este amplasată într-un cartier 
mărginaş al oraşului - cartierul Blaşcovici, 
pe strada Măslinului nr. 7-9. Este un 
cartier relativ nou, însă într-o continuă 
dezvoltare. Din anul 2002, Grădiniţa 
PP24 a primit statutul juridic, fi indu-i 
arondată şi Grădiniţa PP4 din cartierul 
Ronaţ.

Grădiniţa PP24 este formată dintr-
o clădire cu parter şi un etaj. Aceasta 
este racordată la reţeaua de gaz metan, 
apă, canalizare şi electricitate şi mai 
dispune de o centrală termică proprie. 
Interiorul grădiniţei a fost relativ renovat, 
zugrăvindu-se sălile de clasă, la geamuri 
înlocuindu-se tâmplaria cu una din  
aluminiu şi PVC. 

În prezent se execută lucrări de re-
novare a grupurilor sanitare, bucătăriei 
şi spălătoriei. În grădiniţă funcţionează 
patru săli de clasă dotate cu mobilier 
multifuncţional, cu pardoseală îm-
bunătăţită. Una din săli este dotată cu 
parchet laminat nou, mochete frumoase 
pentru copii, televizoare, radio-cd-uri, 
dvd-uri.

Cadre didactice bine pregãtite
În anul 2008-2009, în unitatea 

noastră sunt înscrişi 110 copii, care sunt 
dis tribuiţi pe grupe astfel: grupa mică - 
30 de copii; grupa mijlocie - 22 de copii; 
grupa mare - 28 de copii; grupa mare 
pregătitoare - 30 de copii. Dintre aceştia, 
frecventează grădiniţa aproximativ 100.

Personalul didactic, în fruntea căruia 
se află doamna directoare Pienaru 
Rodica, este alcătuit din 4 educatoare şi 
5 institutoare. Dintre acestea, 2 au gradul 
di dactic I , 3 au gradul didactic II, restul 
având gradul defi nitiv în învăţământ. 
Toate sunt cadre didactice califi cate şi 
competente, preocupate de dezvoltarea 
grădiniţei sub toate aspectele.

Sălile de clasă, ca şi coridoarele, sunt 
frumos amenajate de către educatoare cu 
diverse materiale didactice, în funcţie de 
sezon şi de evenimentele sărbătorite. 

De asemenea, activităţile de la clasă 
sunt sus          ţinute în conformitate cu noul 
cu rri cu lum şi alte documente elaborate de 
Mi nisterul Învăţământului. 

În fi ecare an, cadrele didactice participă 
la simpozioane interne şi internaţionale, la 
diverse cursuri de perfecţionare organizate 
de CCD şi Inspectoratul Şcolar.

Grădiniţa noastră desfăşoară numeroase 
parteneriate, cu: “Grădiniţa veseliei” din 
Curtici (Arad), Grădiniţa PP4 şi Şcoala cu 
clasele I-VIII nr. 19 Timişoara, Teatrul de 
păpuşi din Arad, revista Piticlick, editura “Ra 
Vision” din Oradea. Copiii participă şi ei la 
diverse concursuri naţionale şi judeţene,cum 
ar fi  “Piticot”, “Învăţăm să colorăm”.

Pãrinþii au ales engleza
Pentru anul 2008-2009 au fost propuse 

de către grădiniţă următoarele discipline 
opţionale: Limba Engleză, Dans sportiv şi 
Gimnastică ritmică, optându-se în fi nal de 
către părinţi şi de către copii pentru limba 

engleză, deoarece îi ajută la utilizarea 
calculatorului şi în viitor la şcoală.

Anual, grădiniţa desfăşoară numeroase 
activităţi extracurriculare: serbări cu 
diverse ocazii (de Crăciun - “În aşteptarea 
lui Moş Crăciun”; de 8 martie - ”La 
mulţi ani, mămici!”; la sfârşit de an şcolar 
- ”Rămas bun, grădiniţă!”), tradiţionala 
excursie la sfârşit de an şcolar desfăşurată 
cu toţi copiii şi toate cadrele didactice, 
par ticipări la spectacole de teatru; vizite 
la grădina zoologică.

Personalul auxiliar şi cel nedidactic, 
care se ocupă de îngrijirea copiilor din 
toate punctele de vedere, este format din: 
un administrator, două îngrijitoare, o bu-
cătăreasă, un muncitor şi un paznic.

În concluzie, pot spune că misiunea 
grădiniţei noastre este aceea de a promova 
toleranţa, respectul reciproc, adevărul, 
dreptatea şi consideraţia faţă de muncă, 
oferind şansa de instruire tuturor copiilor, 
indiferent de capacitatea lor de intelect, de 
na ţionalitate, religie şi situaţia materială 
a părinţilor, printr-un învăţământ di-
ferenţiat.

Institutoare: Florica Lupuţ
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Şcoala cu cls. I-VIII nr.19 „Avram 
Iancu”, una din şcolile cele mai per-
formante din Timişoara - prin politicile 
transformaţionale pe care le aplică - are 
peste 1000 de elevi, repartizaţi în 4 
corpuri de clădire.

Corpul III de clădire, situat pe strada 
Aprodu Movilă, sau Şcoala din Blaşcovici, 
cum i se mai spune, găzduieşte patru clase: 
I, a II-a, aIII-a si a IV-a, cu aproximativ 
80 de elevi şi patru învăţătoare califi cate, 
performante şi fidele acestui corp de 
clădire în care domneşte o atmosferă 
liniştită - am putea spune patriarhală, 
propice actului de predare-învăţare.

Clasele mari, spaţioase şi luminoase 
sunt amenajate cu mult bun gust prin 
aportul clar şi vizibil al celor trei fac-
tori educaţionali: şcoala, părinţii şi 
comunitatea locală.  Grupurile sanitare 
sunt noi, moderne - realizate de către 
Primăria Timişoara. De asemenea, de 
curând a fost montată mult-aşteptata 
centrală termică (din fondul bugetului 
local), astfel încât în această iarnă 
atmosfera de la Şcoala din Blaşcovici a 
fost caldă şi la propriu şi la fi gurat - spre 
bucuria benefi ciarilor direcţi: elevii şi 
învăţătoarele.

Reparaþii necesare
Din păcate, şcoala de pe Aprodu 

Movilă, atât de plăcută şi primitoare 

Familii care locuiau în colibe 
au plecat spre domiciliu

Dana Seracin

,,..

www.polcomtim.ro

Poliţia Comunitară a continuat ve-
rifi cările în teren cu privire la persoanele 
fără adăpost, care s-au stabilit pe raza mu-
nicipiului Timişoara şi care şi-au improvizat 
colibe din deşeuri pe domeniul public. 
Acţiunile vin şi ca urmare a sesizărilor 
primite de la timişoreni, care au reclamat 
faptul că se face mizerie în locurile respective, 
care sunt adevărate focare de infecţie, sunt 
deţinute animale precum câini şi cai, iar 
adăposturile construite din deşeuri au un 

aspect inestetic pentru oraş. 
Au fost făcute acţiuni ample de salubrizare 

a unor locaţii precum Calea Buziaşului, 
str. Cerna, în spatele Stadionului „Dan 
Păltinişanu”, str. Bârzava şi Semicerc, unde 
persoanelor care au depozitat deşeuri sau şi-
au construit ilegal colibe li s-a pus în vedere 
să se îndrepte spre localităţile de domiciliu, 
aplicându-se şi amenzi conform OG78/2000 
modifi cată şi HCL 371/2007. 

În cartierul Blaşcovici, pe str. Bârzava 
au existat, de asemenea, mai multe sesizări 
de la cetăţeni cum că unele persoane au 

Emblema cartierului

în interior, are, în prezent, văzută din 
ex terior, aspectul unei clădiri părăsite: 
fa ţa da nezugrăvită, acoperişul, tâmplăria 
de la geamuri şi uşi învechită, curtea in-
terioară fără gard; toate acestea sunt în 
evidenţa Primăriei Timişoara, care va demara 
programul de reparaţii ale clădirii - prevăzut 
pentru acest an şcolar.

Sperăm ca prin parteneriatul Şcoală - 
Primărie să se asigure cadrul ambiental optim 
pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor 

ocupat abuziv un teren unde şi-au construit 
colibe, adunând în jur deşeuri care dădeau 
un aspect inestetic, fi ind şi un adevărat focar 
de infecţie. 

Din cele opt familii care îşi construiseră 
colibe pe terenul respectiv au mai rămas trei, 
care au domiciliul în Timişoara şi sunt cazuri 
sociale, fi ind pe listele pentru atribuirea de 
locuinţe, după cum au declarat. Celelalte 
cinci familii, cu domicilii în judeţele 
Dolj, Maramureş şi Sălaj au plecat de pe 
terenul respectiv, unde de altfel s-a şi făcut 
curăţenie.

din zona Blaşcovici - copii talentaţi, 
im plicaţi în multe acţiuni culturale şi 
umanitare ale şcolii şi  comunităţii, 
precum: tradiţii populare locale, acţiuni 
cu caracter umanitar, expoziţii la nivel 
municipal etc.

Şcoala din Blaşcovici, emblemă a 
acestui cartier, trebuie să devină - prin 
efortul nostru, al tuturor - o şcoală a 
viitorului.     

Director, Dana Vidaicu

În incinta ºcolii 11 au fost organizate concursuri pentru cei mici
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Curat/murdar sau frumos/urât
ÎNTREBARE Avem un cartier. Ce facem? Locuitorii din Blaºcovici au rãspuns cu amabilitate unui chestionar

Dacă, pentru unii, car-
tierul este ,,locul unde locuim 
şi pe care îl iubim”, pentru 
alţii el reprezintă ,,un loc sub 
nivelul mării”. Cam aşa se pot 
califi ca părerile locuitorilor 
din cartierul Blaşcovici re-
feritor la zona noastră. Dar, 
nu mă înţelegeţi greşit, sunt 
bine împărţite pe cele două 
zone. Cea de blocuri şi cea 
de case. Da, toţi suntem sătui 
de atât gri în jurul nostru... 
blocuri gri, şosele gri, trotuare 
gri.

Dar dacă „săpăm” puţin, 
vedem că, de fapt, cartierul 
Blaşcovici e destul de frumos. 
,,Merge” sau ,,Mai bun ca 
altele, oricum”. Au fost re-
novate parcurile, dar în scurt 
timp au fost distruse. De 
către noi, locuitorii. Bine, nu 
toţi, dar rezultatul e vizibil 
şi deranjează. Unii au spus 
sa se înmulţească numărul 
de poliţişti comunitari. Dar 
problema suntem noi, cei 
fără spirit civic. Sunt unele 
persoane care nu se pot abţine 
să nu distrugă. Asta e ade-
vărata problemă.

O zonã liniºtitã 
De bine, de rău, zona e 

oricum verde primăvara şi 
vara. Sunt într-adevăr destui 
co paci (unii mai necesită tăieri 
sezoniere) care fac umbră 
drumurilor şi trotuarelor. 
Ele, în mare parte, sunt 
re făcute recent. Dacă pe 
arterele principale mai pot 
fi făcute unele plombări, 
străzile adiacente o duc destul 
de bine. Oamenii îşi dau 
seama că s-a investit în cartier, 
apreciază faptul că străzile 
sunt măturate din când în 
când şi sunt fericiţi. Unele 
străzi cu o capacitate mai 
mare şi un trafi c mai intens ar 
avea nevoie de un sens unic şi 
limitatoare de viteză. Suntem, 
totuşi, o zonă rezidenţială, cu 
copii cărora le place să fugă 

pe stradă - de aceea este datoria 
noastră să încetinim la volan.

La tema „transporturi în 
comun”, de asemenea, lumea este 
foarte mulţumită. Spre bucuria 
multora, avem o zonă care are pe 
marginile ei artere importante 
RATT. Singura problemă care a 
reieşit din chestionarul pe care l-
am aplicat locuitorilor din cartier 
este lipsa unor staţii acoperite pe 
linia tramvaiului 5.

Daca unii au fost nevoiţi sa 
locuiască aici din cauza lipsei 
banilor, alţii au optat din start 
pentru Blaşcovici. Unul din 
motivele principale este liniştea. 
Cu toate că strada Dunării este 
o stradă cu poluare fonică ri-
dicată, absolut nimeni din cei 
chestionaţi nu a semnalat asta 
ca o problemă. 

Sã creãm frumuseþea
Un lucru care m-a bucurat 

a fost faptul că mulţi locuitori 
ai zonei au auzit de Consiliul 
Consultativ de Cartier Blaşcovici. 
Mulţi au rămas surprinşi când au 
auzit că CCC are doar un an şi 
jumătate. Nu este o coincidenţă 
că multe lucrări de anvergură 
s-au desfăşurat în acest interval 
de timp.

Deşi se caută de ceva vreme 
un loc pentru o viitoare biserică, 
lipsa unui locaş de cult în cartier 
este uşor sesizabilă. Pe lângă 
aceasta, orice cartier trebuie să 
aibă măcar o farmacie. Sunt 
mulţi proaspeţi părinţi care 
locuiesc în cartier şi care trebuie 
să străbată un drum destul 
de lung până la o drogherie. 
Oricum, majoritatea oamenilor 
cred că ,,zona are de toate”. 

Ei bine, o zonă ca a noastră, 
care într-adevăr nu se poate 
plânge de multe lipsuri, va 
avea şi un ziar. Aici părerea a 

fost unanimă: SUPER! Va 
fi o bună modalitate de a 
transmite lucrări propuse şi 
efectuate, proiecte derulate şi 
informaţii de interes public. 
Toţi sunt doritori şi aşteaptă 
noua publicaţie.

Chiar dacă toţi avem 
mi    cile noastre probleme şi 
insatisfacţii, trebuie să ne 
uităm în jur, să vedem fru-
museţea unui loc - iar dacă nu 
există, să o creăm. Să simţim 
bucuria şi iubirea celor care 
ne înconjoară zi de zi, să 
facem parte din ea. Locuim în 
acest cartier, iar când se trage 
linia, noi suntem în primul 
rând responsabili de el. Ne-ar 
bucura să trăim în… cartierul 
de vis. Avem un cartier, mai 
trebuie să-l facem aşa cum şi 
l-ar dori fi ecare.

Liviu-Ionel Vesa



Blaºcovici Azi

,,..INTERVIU 7

Blaºcovici, între trecut ºi viitor
TRADIÞIE O locuitoare a cartierului cunoaºte zona noastrã de peste o jumãtate de veac

Reporter: Cum vă numiţi?
Z.M.: Zdrenghea Mariana.
R: Daca nu sunt indiscret, 

îmi puteţi spune vârsta dum-
neavoastră?

Z.M.: Da, cu siguranţă. Am 63 
de ani. Niciodată pentru mine nu a 
fost o problemă în a-mi recunoaşte 
vârsta. Prin prisma profesiei, m-am 
simţit mereu tânără. Am lucrat 
cu copiii si asta m-a făcut să simt 
bucuria vieţii.

R: Aţi anticipat întrebarea pe 
care aveam de gând să vi-o adresez, 
anume cea legată de ocupaţia 
dumneavoastră.

Z.M.: Am fost profesor de 
chimie; de aceea am spus adineauri 
că pentru mine vârsta nu are 
importanţă. Ceea ce contează e 
interiorul, sufl etul, modul optimist 
de a gândi şi de a privi lucrurile 
din jur.

R: De câţi ani locuiţi în cartierul 
Blaşcovici?

Z.M.: De 58 de ani.
R: Ce îmi puteţi relata în 

legătură cu aspectul cartierului în 
timp? Cum a fost el cândva şi cum 

îl percepeţi astăzi?

Sã fi m mai grijulii…
Z.M.: E cartierul meu şi de 

aceea mi-e tare drag. E drept că, 
la început, traiul în această parte a 
oraşului era cam difi cil...

R: La ce vă referiţi?
Z.M.: Străzile nu erau pa vate, nu 

exista canalizare, apă curentă şi nici 
gaz metan. Astăzi benefi ciem toţi 
de aceste daruri ale modernizării. 
Mai mult, în timp, zona a devenit 

mai locuită. Aş putea spune mai… 
bogată. Ultimii ani ne-au înzestrat 
cartierul cu o brutărie - înfi inţată, 
cred, între ‘95 si ‘98 - şi o librărie 
foarte utilă şcolarilor. Ce-i drept, ar 
mai fi  multe de îndreptat...

R: La ce vă gândiţi când faceţi 
această afi rmaţie?

Z.M.: Mi-ar plăcea ca noi, 
oamenii - maturi, copii, bătrâni - să 
fi m mai atenţi, mai grijulii cu locul 
în care ne desfăşurăm existenţa. 
În acest moment mă gândesc că 

nu doresc să văd “câte o hârtie” 
pe stradă sau altele asemenea. Nu 
putem pros pera dacă nu iubim 
cu toţii, deopotrivă, ordinea şi 
cu răţenia.

R: În încheiere - un gând 
referitor la ceea ce consideraţi dvs. 
a fi  “Blaşcoviciul viitorului”.

Z.M.: Mai multă bucurie, mai 
multă prietenie, mai multă lumină, 
mai mult zâmbet, mai multă grijă... 
Restul - va veni de la sine. 

Ovidiu Zbîrcea

Reporter: Mă numesc 
Raluca Ilie şi sunt elevă 
în clasa a V-a E, la Şcoala 
Generală nr. 19 “Avram 
Iancu”. Cu ocazia sărbătoririi 
zonei Blaşcovici,  m-am 
gândit să realizez un interviu 
prin intermediul căruia să 
afl u păreri ale unor oameni 
care trăiesc aici. Sunteţi 
de  acord să -mi  ofer i ţ i 
câteva minute din timpul 
dumneavoastră?

Andrei Costică: Desigur. 
Sunt dispus să-ţi răspund.

R: Cum vă numiţi şi ce 
vârstă aveţi?

“ªansa mea a fost Blaºcoviciul”
PRACTIC Elevi de clase gimnaziale au exersat jurnalismul prin interviuri cu oameni din cartier

A.C.: Mă numesc Andrei 
Costică şi am 46 de ani.

R: Cu ce vă ocupaţi?
A.C.: Lucrez ca dulgher.
R: De cât timp locuiţi în 

acest cartier?
A.C.: De aproximativ 19-20 

de ani.
R: Cum aţi ajuns să locuiţi 

aici?
A.C.: Aşa s-a nimerit. Aşa 

a vrut soarta. Am venit în oraş 
pentru a obţine un loc mai bun 
de muncă. Orice om îşi doreşte 
“casă şi masă” pentru familia sa. 
Şansa mea a fost Blaşcoviciul. 
De atunci am rămas aici. M-am 

obişnuit repede. Mi-am făcut 
prieteni noi şi am învăţat să 
trăiesc bucuros în locul pe care 
mi l-a hărăzit Cel de Sus.

R: Ce amintiri aveţi legat 
de momentul în care aţi venit 
în cartier?

A.C.: Blocurile erau aceleaşi, 
doar că, aş spune, cu 19-20 
de ani mai “tinere”. Nu era 
amenajat parcul şi exista doar un 
singur punct alimentar. Astăzi, 
lucrurile s-au mai modificat 
puţin, aş spune că în bine. De 
altfel, nici vilele nu apăruseră 
în peisaj.

R: Ce speraţi pentru viitor? 

Cum vedeţi cartierul nostru 
în anii care vor urma?

A.C.: În momentul acesta 
îţi pot spune ce mi-aş dori 
eu. Nu ştiu dacă visul meu se 
va împlini. Cu toate acestea, 
vreau să am nădejdea că 
într-o zi şoselele vor fi  mai 
bune, vor exista parcări şi 
trotuare noi.

R: Aşa să fi e! Vă mulţumesc 
pentru amabilitatea de a-mi 
fi răspuns la cele câteva 
întrebări pe care vi le-am 
adresat.

Raluca Ilie
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În paginile acestui ziar încercăm să răspundem cetăţenilor cartierului Blaşcovici şi nu numai. Aveţi mai jos un 
chestionar pe care vă rugăm să ni-l trimiteţi  pe adresa: Grădiniţa P.P.24, Str. Măslinului, nr. 7-9, Timişoara

Ce părere aveţi despre consiliile de cartier, în speţă cel din Blaşcovici?
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Ce propuneri aveţi cu privire la rezolvarea problemelor din cartier?
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Ce doriţi să găsiţi în paginile acestui ziar?
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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Până în prezent s-au des-
făşurat două ediţii ale acestei 
sărbători şi urmează ca în 
23-24 mai să se deruleze cea 
de a treia ediţie a acesteia. 
Scopul organizării “Sărbătorii 
Cartierului Blaşcovici” este 
acela de a creşte în rândul 
cetăţenilor  sentimentul de 
apartenenţă la acest cartier şi de 
a crea conjuncturi favorabile în 
care cetăţenii să se întâlnească, 
să se cunoască între ei, să-si 
etaleze obiceiurile, tradiţiile, 
talentele artistice şi calităţile 
sportive.

Un program bogat
Pentru acest an dorim ca 

sărbătoarea să fie la nivelul 
aşteptărilor dumneavoastră, 
să-i mulţumim şi pe cei mai 
tineri, care reprezintă viitorul, 

Zilele Cartierului BLAªCOVICI
SÃRBÃTOARE Locuitorii se vor bucura anul acesta de a treia ediþie a manifestãrii

dar să nu-i uităm nici pe cei mai 
în vârstă. Pentru sărbătoarea din 
acest an, ca un punct de plecare 
pentru propunerile şi soluţiile 
dumneavoastră, vă enumerăm 
câteva dintre acţiunile pe care le 
avem în vedere: - acordarea de 
ajutor social pentru persoanele 
vârstnice; spectacol artistic; concurs 
artistic “Tinere talente” pentru 
elevi si tineri; concurs de desene, 
şah şi interviuri/eseuri; „Cupa 
Cartierelor”- fotbal; săr bătoare 
câmpenească cu joc/dans şi 
muzică; ecologizarea parcului. De 
asemenea, vom realiza un sondaj 
de opinie printre locuitori.

Se cautã voluntari
Dorim, ca în fiecare an, să 

aducem un plus de vitalitate 
în desfăşurarea sărbătorii, să o 
popularizăm mai bine, să pers-

onalizăm activităţile desfăşurate 
şi să încercăm  să-i dăm o notă 
de unicitate. Pentru aceasta avem 
nevoie de ajutorul dumneavoastră 
şi de aceea vă rugăm să ne contactaţi 
la sediul consiliului consultativ de 
cartier de la Grădiniţa nr. 24 
sau pe blog-ul http://blascovici.

blogspot.com/, pentru sugestii 
sau pentru a vă înscrie în una 
din grupele de voluntari ne-
cesare pentru organizarea şi 
desfăşurarea acţiunilor.

Gheorghe Staiculescu,
Preşedinte CCC 

Blaşcovici

Preşedinte: 
Gheorghe Stăiculescu-tel. 

0256/474423, 0726170596, 
e-mail: fam_staiculescu@
yahoo.com 

Vicepreşedinţi:
■ Ioan Tărângă
■  Nicolae Suciu - te l . 

0256/471722

Date de contact ■  Tudic-Iovan Vasile 
Gheorghe-tel. 0256/472000, 
0722436639

Secretar:
● Aura Stăiculescu-tel. 

0256/474423
●  Circu Camelia-tel . 

0256/444884 (Şc. Gen. 19)
● Marta Adriana
● Blog: http://blascovici.

blogspot.com/


