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Activități distractive și educative la Creșa de vară

Flash rutier

Prichindeii care frecventează Creșa de vară din Oradea au parte de activități distractive și educative, menite
să le dezvolte imaginația și
creativitatea.

Un bărbat de 27 de ani, din Roșiori, Bihor,
în timp ce conducea un autoturism sâmbătă,
25 iulie, la ora 21.25, pe drumul județean 795,
în afara localității bihorene Holod, pe direcția
Oradea - Beiuș, într-o curbă la dreapta, a
pătruns pe sensul opus de circulație și a intrat
în coliziune frontală cu un autoturism condus
regulamentar din sens opus de un orădean de
21 de ani.
În urma accidentului, un minor de 10 ani și
două femei de 21 și 41 de ani, toți din Vașcău,
pasageri în cel de-al doilea autoturism, au suferit leziuni ușoare.

Vară, soare și culoare
Pe perioada vacanței de
vară (iulie-august), ca formă
de sprijin pentru orădenii care
nu au altă alternativă de supraveghere a copiilor de vârstă
antepreșcolară și care au fost
înscriși în anul școlar 20192020, Direcţia de Asistenţă
Socială Oradea, la inițiativa
conducerii Primăriei Oradea,
a dispus înﬁințarea „Creșei de
vară”.
Modul în care copiii percep
lumea este plină de zâmbete
și veselie, iar la Creșa de vară,
prichindeii au parte de un program interesant, beneﬁciind
de cele mai bune condiții de
siguranță sanitară.
„Prin explorarea mediului,
copiii observă schimbările din
natură. Acestea au fost material de inspirație pentru realizarea micilor opere de artă create
de copiii.
Lumea minunată din creșă îi
ajută pe copii să nu simtă tensiunea creată de pandemie și
să își trăiască copilăria dincolo de temeri și frici. În această
perioadă, copiii se bucură de
revenirea la creșă, participând
la activități de joc și mișcare în
aer liber prin care își dezvoltă motricitatea”, ne-a declarat
Consuella Govor, purtătorul de
cuvânt al Direcţiei de Asistenţă Socială Oradea.
Având în vedere cerința
prevăzută în Ordinul Nr.
1076/2020, prin care trebuie
asigurată o suprafață minimă
de 4,5 mp/copil, solicitarea de
revenire în creșă a fost onorată
în limita locurilor disponibile,

Coliziune frontală
pe contrasens

S-a răsturnat în șanț

Tot sâmbătă, 25 iulie, la ora 09.30, pe D.N.
19/E, în afara localității Valea lui Mihai, un
bărbat de 49 de ani, din Săcueni, Bihor, în timp
ce conducea un autoturism pe direcția Valea
lui Mihai - Satu Mare, nu a adaptat viteza de
deplasare în momentul în care a ajuns într-o
construcție rutieră pentru calmarea traﬁcului,
situată la ieșirea din Valea lui Mihai, a pierdut
controlul asupra direcției de deplasare, a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat în șanțul
din partea dreaptă a direcției sale de deplasare.
În urma accidentului rutier, un bărbat de
36 de ani, două femei de 37 și 59 de ani și o
minoră de 16 ani, toți din Săcueni, pasageri în
autoturism, au suferit leziuni ușoare.

raportate la spațiul existent
în creșe. De precizat că acest
serviciu – Creșa de vară - este
furnizat temporar (pe perioada
verii, iulie-august) și nu este
asimilat procedurii de înscriere în anul școlar viitor 2020
– 2021.
„Două dintre creșe - Creșa
nr. 4 „Scuﬁța Roșie” (situată
pe str. Onisifor Ghibu nr. 16) și
Creșa nr. 7, „Albă ca Zăpada”
(situată pe str. Călugăreni nr.
4A), rămân închise pe perioada verii, din cauza lucrărilor
de extindere care afectează și
spațiul interior, în acest caz
părinții urmând să se adreseze creșelor din proximitatea
acestora. În medie, aproximativ 127 de copii, majoritatea
cu vârsta de un an, un an și
jumătate, frecventează zilnic
creșa”, a menționat interlocutoarea noastră.
 L. IONAȘ

Beat, a căzut cu bicicleta
în șanț

Vineri, la 17.54, în Galoșpetreu, un localnic
de 63 de ani, în timp ce se deplasa pe bicicletă
spre centrul localității, pe fondul consumului
de alcool, a pierdut controlul asupra direcției
de deplasare, s-a dezechilibrat și a căzut în
șanțul de pe partea dreaptă a direcției sale de
deplasare.
În urma testării cu aparatul etilotest, s-a
constata că prezenta o concentrație alcoolică de
1,25 mg/l alcool pur în aerul expirat. Biciclistul
a suferit leziuni ușoare. 

Maşină abandonată
pe strada Adevărului

Incendiu la Frabrica Zahărul

Pompierii au intervenit duminică în alte
cinci localități
Un incendiu a fost stins cu
operativitate luni, la o clădire dezafectată a fostei fabrici
Zahărul, de pe Calea Borşului. Duminică și în cursul
nopții spre luni, pompierii au
intervenit în cinci localități,
unde au desfășurat opt misiuni pentru salvarea bunurilor cetățenilor ale căror
gospodării au fost afectate de
inundații.
În incendiul de luni, de pe
zi, au ars mocnit deșeuri, pe
100 de metri pătrați. Din fericire, incendiul a fost localizat și
stins rapid, fără a exista niciun

pericol de extindere. În seara
zilei de duminică, respectiv
în cursul nopții de duminică
spre luni, pompierii militari
bihoreni au intervenit în cinci
localități, unde au desfășurat
opt misiuni pentru salvare a
bunurilor cetățenilor ale căror gospodării au fost afectate
de inundații. Astfel, în intervalul orar 19.05 – 01.10, echipajele de pompieri militari
ale Detașamentului Marghita
și Stației Valea lui Mihai au
acționat în localitățile afectate
de fenomenele meteorologice
periculoase, evacuând apa acumulată în locuințe și curți situa-

te în localitățile Bistra (comuna
Popești), Marghita, Margine
(comuna Abram), Suplacu de

Barcău, Valea Cerului (comuna
Suplacu de Barcău) și Voivozi
(comuna Șimian). 

Pompierii au desfășurat duminică opt misiuni de salvare

Vehicul fără stăpân

Agenţii Poliției Locale Oradea au întocmit
proces-verbal de constatare și somație, aﬁșat
sub ștergătorul unui autovehicul presupus a
ﬁ abandonat sau fără stăpân, aﬂat pe domeniul public.
Maşina, identiﬁcată pe strada Adevărului
12/A, este o Dacia de culoare gri, fără număr de
înmatriculare.
„Fiind necesară eliberarea domeniului public,
vehiculul va ﬁ ridicat, transportat și depozitat în
spațiul special destinat depozitării vehiculelor
abandonate sau fără stăpân.
În situația în care vehiculul nu va ﬁ revendicat de proprietari sau de deținătorii legali,
după expirarea unui termen de 5 zile de la data
anunțului, acesta va trece în proprietatea Municipiului Oradea și va ﬁ valoriﬁcat în condiţiile
legii”, precizează Poliţia Locală.
Informații suplimentare se pot obţine la sediul
Direcției Poliția Locală Oradea, Piaţa Unirii nr.
1, tel: 0259/408.839. 

