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CSM GALAŢI,
FOARTE APROAPE
DE PLAY-OFF

INCENDIU. O bucătărie

BASCHET. Echipa de

a fost distrusă din cauza unei
improvizaţii. Incendiul a avut loc pe
strada Gheorghe Doja din Galaţi,
într-un apartament de la etajul trei.
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baschet a Clubului Sportiv Municipal
Galaţi este la un pas de a obţine
o clasare în faza de play-off
a Ligii Naţionale de Baschet
Masculin. > pag. 08
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ESTE POSIBILĂ ŞI EFECTUAREA RAPELULUI , IMUNIZARE

Centru
de vaccinare
din maşină, în
parcare la mall
GEORGE MARINESCU

george.marinescu @viata-libera.ro

Începând de ieri-dimineață,
în
organizarea
municipalității, la Galați a devenit operațional centrul de vaccinare
drive-through anti-COVID din
parcarea mall-ului Shopping City.
Numeroși gălățeni s-au prezentat
de la prima oră pentru a se vaccina, iar până la orele prânzului,
aproape 500 de persoane primiseră deja doza de imunizare. Ceva

aglomerație am constatat doar în
zona post-vaccinare, unde se aşteaptă adeverința ce atestă efectuarea vaccinului. Acest document
poate ﬁ însă obținut și în format
electronic, direct din platforma
ROVACCINARE. În cadrul centrului, ce are patru ﬂuxuri de vaccinare, se utilizează serul Pﬁzer/BioNTech. Programul de funcționare
este între orele 8,00 și 20,00 și este
posibilă inclusiv efectuarea dozei
de rapel. , foto Primăria Galaţi
și Marian Calestru

sărbătoare
Ziua Europei, la Grădiniţa“Iosif“
Copiii de la Grădiniţa cu Program Normal „Iosif“, coordonaţi
de educatoarele Alexandra Nechita, Diana Iacob, Jenica Cojocaru şi
de studenta Patricia Boingeanu, au
sărbătorit Ziua Europei prin cântec, dans şi arte vizuale. Au realizat
o expoziţie cu aﬁşe, colaje şi desene dedicate Europei şi ţărilor care o

Bani GREI cu

18

luni

100 de lei
pentru învăţăcei

300
lei
pe săptămână!
Premiile se revendică până la
data următoarei extrageri.

alcătuiesc, familiarizându-se astfel
cu câteva simboluri, printre care şi
steagul Uniunii Europene. Partea
cea mai distractivă a fost realizarea unui puzzle cu harta Europei,
după care au localizat câteva ţări
pe care au lipit steagurile aferente
şi au cântat imnul Uniunii Europene. . R.A.P.

CARNET DE NOTE VIAŢA LIBERĂ

u Ce notă îi dai ziarului tău astăzi?

săptămâna 10 - 15 mai 2021

Temă pentru acasă: completează, decupează şi
trimite într-un singur plic, pe adresa redacţiei (str.
Domnească nr.68) sau vino şi depune personal,
6 carnete de note “Viaţa liberă”, publicate de luni
până sâmbătă inclusiv. Tragerea la sorţi pentru
desemnarea premiantului săptămânii va avea loc
în holul redacţiei, în fiecare vineri, ora 13:00, după
extragerile concursului “Bani grei cu Viaţa liberă”.
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Economiseşti

37 lei/lună!
Un ziar total.
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la chioşcurile „Viaţa liberă”,
până pe data de 28 a fiecărei
luni, sau la factorii poştali.

cu doar

35 de lei/lună!

