Ansamblul ''Someșul'' Jibou,
premiul I la Festivalul Concurs
Național de Folclor ''Mioveni''

Ansamblul "Someşul" Jibou al Asociaţiei CulturalEducative "Someşul" Jibou a obţinut premiul I la
Festivalul Concurs Naţional de Folclor ”Mioveni”. Aﬂat
la prima ediţie, festivalul s-a desfăşurat în perioada 7-12
august şi a adunat 33 de ansambluri folclorice din
întreaga ţară.
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Legea rutieră, mai aspră ca oricând:

Șoferii nu mai au voie să
pună mâna pe telefonul
mobil când se află la volan

Inspectorii de muncă, ''în vizită'' la
agenţii economici.

Amenzi pentru munca la
negru şi neacordarea
salariului minim
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Oficiile poștale sălăjene vor
fi închise în minivacanța
din această săptămână
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Ocolul Silvic "Stejarul"
Zalău preia cererile de
achiziționare a lemnelor
pentru foc
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Tragedie în Almaşu. Un băiat de 16 ani,
găsit mort în apa unei balastiere
Un adolescent în vârstă de 16 ani şi-a găsit sfârşitul
în apa unei balastiere din localitatea Almaşu. Tragedia
a avut loc în cursul serii de luni - 12 august, imediat
după ora 21.00, când la dispeceratul Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă (ISU-ambulanţă) s-a primit
un apel prin care se solicita intervenţia pompierilor
pentru a căuta un copil care, conform martorilor, s-a
scufundat în apă (în balta unei balastiere din apropierea
localităţii Sânmihaiu Almașului) și nu a mai reușit să
iasă la suprafaţă. Imediat, la faţa locului au fost
mobilizate mai multe forţe: grupa operativă a ISU Sălaj,
un echipaj SMURD de la Punctul de lucru Sânmihaiu
Almașului, Secţia de pompieri Jibou, Detașamentul de

pompieri Zalău, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă (SVSU) Sânmihaiu Almașului, dar şi un
echipaj de poliţie și unul de jandarmi. Operaţiunile de
căutare s-au desfășurat cu o barcă cu sonar și o barcă
pneumatică şi în sprijin a fost solicitat un echipaj de
scafandri de la ISU BIhor. Din nefericire, după mai bine
de cinci ore de căutări, în jurul orei 02.00, victima a fost
găsită decedată. Pentru siguranţa copiilor,
reprezentanţii ISU ''Porolissum'' Sălaj recomandă ca în
perioda vacanţei de vară copiii să nu fie lăsaţi
nesupravegheaţi în apropierea unor locuri de scăldat
neamenajate.
 A.T.
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