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Duminică se reiau alegerile
la Almaşu
Cum alegerile de la Almaşu, din 13 februarie, au fost
anulate, duminică, cetăţenii cu drept de vot din comună
sunt aşteptaţi din nou la urne. Pe buletinele de vot, însă
au fost tipărite numele doar a trei candidaţi. Claudiu Bălan
s-a reîntors pe postul de secretar al comunei.
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Răcelile de sezon favorizează
absenteismul şcolar
Numărul cazurilor de infecţii respiratorii a crescut
considerabil în ultimele două săptămâni, atât în Sălaj, cât
şi în restul judeţelor, iar cei mai afectaţi sunt copiii.
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Depozitul de deşeuri din Cehu,
fără autorizaţie de mediu
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Zeci de premii "Lumina Math"
în Sălaj
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Ce n-a văzut Zalăul!

Străzile din municipiu vor fi reparate pe bani mai puţini în acest an. Municipalitatea a alocat din banii
contribuabililor 3,8 milioane de lei pentru întreţinere şi reparaţii străzi, reprezentând doar 30 la sută din valoarea
fondurilor alocate acestui sector în cursul anului trecut. Însă promite că aceste lucrări, deşi restrânse din cauza
bugetului redus, vor fi de calitate.
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Magazin Sălăjean şi salonul ALLEN SPA

TE FAC FRUMOASĂ DE 8 MARTIE!
Decupează două taloane de concurs, depune-le în cutiile pentru anunţuri
Magazin Sălăjean amplasate la chioşcurile de ziare sau trimite-le prin poştă
la OP1 CP5 şi poţi câştiga:
Premiul I:
• un set complet de servicii constând în:
- tratament facial
- manichiură şi pedichiură Spa
- tuns şi coafat
Premiul II:
• o şedinţă de manichiură şi pedichiură Spa
Premiul III:
• tuns + coafat
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Data limită de primire a taloanelor - joi, 3 martie 2011. Tragerea la sorţi a câştigătorilor va avea loc în data de 7 martie 2011.
Nume........................................................... Prenume ......................................................................
Adresa................................................................................................................................................... Telefon.......................................

5 Martie - show striptease masculin

Pentru rezervări: 0754 018825; 0754 018826

