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Apa de la Ciucea, “scăldată” cu cea de la Gilău

De zece ani, sălăjenii se îmbată
cu apă rece din Vîrşolţ

Sălăjenii vor putea apela la
serviciile viitorului Spital
regional de urgenţă din Cluj
O reţea de şase Spitale regionale de urgenţă – aceasta
este intenţia pe care vrea să o pună în practică Ministerul
Sănătăţii (MS) în anii viitori, una din aceste unităţi ﬁind
prevăzută pentru Cluj, printre judeţele deservite de ea
urmând să ﬁe şi Sălajul.
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O grădiniţă şi două creşe noi
pentru copiii zălăuanilor
Administraţia locală aduce tuturor acestor familii o veste
bună: în următorii doi - trei ani, două creşe noi vor ﬁ ridicate
în Zalău, în două cartiere locuite de numeroase familii tinere.
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În Zalău,

Costul călătoriei cu taxiul
rămâne neschimbat
Zălăuanii se pot considera norocoşi dat ﬁind că luna
martie nu le va aduce costuri mai mari pentru călătoriile
cu taxiul, în condiţiile în care în numeroase oraşe din
ţară se anunţă majorări de tarife.
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În urmă cu zece ani, autorităţile judeţene erau foarte convinse că zălăuanii vor bea apă de la Ciucea. Între timp, planul
a căzut, sursa de apă a fost înlocuită, pe hârtie, cu cea de la Gilău, dar nici acest proiect încă nu a prins contur.
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Şoferi, atenţie la radarele poliţiştilor!
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Conducătorii auto care circulă
astăzi pe Drumul Naţional 1F trebuie
să ﬁe atenţi la regulile de circulaţie
dacă nu vor să se aleagă cu sancţiuni
contravenţionale. Poliţiştii sălăjeni,
împreună cu poliţiştii din judeţul
Satu Mare, vor acţiona în traﬁc cu
toate aparatele radar amplasate pe
maşinile de intervenţie pentru
identiﬁcarea şoferilor indisciplinaţi.

Purtătorul de cuvânt al
Inspectoratului de Poliţie Judeţean
Sălaj, Maria Cristea, a declarat că
poliţiştii rutieri vor acţiona, cu
precădere, pentru identiﬁcarea
şoferilor care încalcă regimul legal
de viteză. "În cursul zilei de vineri,
lucrătorii din cadrul Serviciului
Rutier Sălaj, în colaborare cu
poliţiştii din judeţul Satu Mare, vor
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desfăşura o acţiune de supraveghere
a traﬁcului rutier, pe DN1F, în care
vor ﬁ angrenate toate aparatele radar
din dotare. În principal, se va urmări
respectarea regimului legal de
viteză", a declarat purtătorul de
cuvânt.
Potrivit sursei citate, acţiunea se va
derula între orele 10 şi 14.
 M. O.

Abatorul din Hereclean, cu
sabia datoriilor deasupra
capului
Abatorul Ovicarn de la Hereclean a intrat în insolvenţă
din cauza datoriilor şi nu a retragerii medicilor
veterinari din unitate. Activitatea de tăiere a ovinelor va
ﬁ reluată în cel mult o săptămână.
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Ce n-a văzut Zalăul!

5 Martie - show striptease masculin
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