Devenită cel mai bun produs la ora actuală al boxului
feminin sălăjean, şimleuanca Diana Tănăsescu a
reprezentat România, pentru a doua oară consecutiv, la
Campionatul European de Box. Dacă în 2021, sportiva
pregătită de Adrian Popuţea şi Ioan Dragoş a câştigat
locul 5, de această dată, pugilista şimleuană a câştigat
medalia de bronz.
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Liderul presei sălăjene

Şimleuanca Diana Tănăsescu a cucerit
bronzul la Campionatul European de Box
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Unde am fost și unde am ajuns. Sute de sălăjeni
cumpără cărbuni pentru încălzirea caselor

Telefon/Fax: 0260 611364;
E-mail: redactie@magazinsalajean.ro

Cifrele Zilei:

450
de lei este prețul minim
pentru o tonă de cărbune

Incubatoare de ultimă
generație, la Spitalul
Județean de Urgență Zalău

facebook.com/MagazinSalajean
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Criminaliști din Sălaj,
sprijin într-o amplă
misiune de combatere a
traficului de droguri. Zeci
de persoane sunt audiate
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Adrian Lungu
Preţul mare al gazului, al energiei electrice, dar
și pentru că lemnele sunt tot mai scumpe și mai
greu de găsit, tot mai mulţi sălăjeni, majoritatea de
la sat, caută să cumpere cărbuni pentru încălzirea
locuinţei.
Reţelele de socializare sunt pline cu anunţuri de
vânzare sau de solicitare de cărbune. Preţul variază
în funcţie de sortiment și cantitate. În unele oferte,

vânzătorul cere pentru o tonă de cărbune între 450 și
500 de lei, iar în altele, preţul este mai mare. Cererea
este semnificativă în comune unde au funcţionat
exploatări miniere, populaţia de aici fiind obișnuită
să utilizeze cărbune pentru încălzirea casei. Un
agent economic a început demersurile pentru
deschiderea unei cariere de suprafaţă în zona
Bobota – Sărmășag, un loc de unde să poată extrage
cărbune pentru a-l vinde pe piaţa locală.
Sursa foto: Florin Maxim
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de astăzi
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Max. 18°C
Min. 7°C
- 10 % șanse de precipitaţii
- Vânt ușor

Curs valutar (BNR):
EUR 4.9419;
USD 4.9805;
100 HUF 1.1697;

GBP 5.6702;
CAD 3.6634;
XAU 273.2533;

