Liderul presei sălăjene

Muzeul Județean de Istorie și
Artă Zalău, la ceas aniversar

Muzeul Judeţean de Istorie și Artă (MJIA) Zalău
împlimește sâmbătă, 15 mai, 70 de ani. Potrivit
reprezentanţilor instituţiei de cultură, în Zalău au existat
preocupări pentru înﬁinţarea unui muzeu încă de la sfârșitul
secolului al XIX-lea, dar abia în anul 1951, printr-o decizie
din 15 mai se materializează acest deziderat, instituţia
muzeală beneﬁciind la început de patru încăperi modeste la
etajul clădirii de pe strada Crinului nr. 1.
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Liceul de Artă “Ioan Sima”
a fost reabilitat
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Cifra Zilei:

153
de angajați ai unei fabrici
din Zalău au fost vaccinați
anti-Covid

Covid-19 în Sălaj,

Două decese și trei cazuri
noi de infectare
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Florin Negoiţă
Liceul de Artă “Ioan Sima” din
Zalău a fost reabilitat, recepţia
lucrărilor având loc ieri. Este vorba
despre un proiect în valoare de
7.310.600 de lei, ﬁnanţat din fonduri
europene.
Principalele
lucrări
executate la nivelul clădirii au fost
înlocuirea ferestrelor, izolarea termică
a soclurilor, a planșeului sub pod, a
acoperișului în pantă și a pereţilor
exteriori. De asemenea, a fost făcut un
trotuar de protecţie în jurul clădirii,
au fost refăcute jgheaburile și
burlanele, a fost desfăcut parchetul
existent și turnată șapă suport pentru
montare covor PVC în sălile de clasă,
au fost refăcute tencuielile și ﬁnisajele

Opinia cititorului
“Opinia cititorului” este o
rubrică pe care o punem la
dispoziţia cititorilor noştri care
doresc să ne sesizeze cu privire
la situaţii, întâmplări, probleme
sau anumite dificultăţi prin care
trec şi care interesează

interioare, recompartimentate băile
pentru a asigura acces și persoanelor
cu dizabilităţi, au fost refăcute
învelitorile tip șarpantă prin
schimbarea șipcilor cu suport ţiglă și a
fost înlocuită ţigla. Instalaţia termică a
fost înlocuită în totalitate. Instalaţia
electrică are echipamente noi,
respectiv iluminat și prize, date și
voce, supraveghere video, detecţie și
avertizare incendiu și protecţie
împotriva loviturilor de trăsnet.
Instalaţia sanitară a fost refăcută cu
materiale și echipamente de generaţie
nouă, acestea constând în înlocuirea
conductelor de alimentare cu apă rece
și caldă, canalizare menajeră și obiecte
sanitare, împreună cu accesorii
aferente. În urma acestei investiţii,

comunitatea din care fac parte.
Aceştia au, aşadar, în paginile
ziarului nostru, un spaţiu în
exclusivitate dedicat lor.
Aşteptăm cu interes mesajele
sau scrisorile dumneavostră la
adresa de mail
redactie@magazinsalajean.ro, sau
prin poştă, la adresa ziarului: str.
Nicolae Titulescu nr. 1, Zalău.

peste 450 de elevi beneﬁciază de
condiţii îmbunătăţite pentru derularea
actului educaţional. Acest proiect
contribuie semniﬁcativ la reducerea
consumului de energie din surse
convenţionale și reducerea emisiilor
de CO2 eliberate în atmosferă, un
procent de minim 10 la sută din
necesarul de energie ﬁind asigurat din
surse regenerabile. Primăria Zalău mai
are în implementare proiecte de
investiţii pentru modernizarea
infrastructurii educaţionale la Liceul
cu Program Sportiv “Avram Iancu”,
Liceul Ortodox “Sfântul Nicolae” și
Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 5,
iar în cartierul Meseș este în
construcţie o nouă creșă, care este în
curs de ﬁnalizare.

Campanie de vaccinare la
cea mai mare fabrică de
ciorapi din Europa
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Mâine începe Programul
“Rabla pentru Electrocasnice”
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Un bărbat căzut pe stradă,
salvat de jandarmi
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Curs valutar (BNR):
EUR 4.9263;
USD 4.0599;
100 HUF 1.3768;

GBP 5.7396;
CAD 3.3591;
XAU 239.3755;

