
CURS VALUTAR:   • EURO - 4.9214   • USD - 4.5250   • GRAMUL DE AUR - 287.9955

Abordarea partidelor 
scurte de pescuit la 
crap pe Dunăre (I parte)

Duel cu campioana în 
play-off

Concurs național de 
dans sportiv, la Pitești!

Sâmbătă spre duminică 
trecem la ora de vară!

CS Mioveni dă 3 jucători 
la loturile naționale!
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Sâmbătă 
este Buna 
Vestire

Ambasado-
rul Turciei 
în vizită la 
Pitești!
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Înfrângere 
drastică cu 
liderul cam-
pionatului

SP⚽RT2

OFER SPRE ÎNCHIRIERE 

HALĂ 600 mp, str. 
N. Bălcescu, vizavi de 

BIG. Tel. 0744.499.871. 

OFER SPRE ÎNCHIRIERE 
SPATIU 80 mp, 

vizavi  de 
PREFECTURA.
Tel. 0744.499.871.

Scandal cu un iordanian 
pe casa Olgăi Panaete

Un scandal de proporții a izbucnit între Olga 
Panete, cunoscuta florăreasă și un om de afaceri 

iordanian. Cei doi se află în litigiu pe casa din 
strada Râurilor, cumpărată în 1994 de Olga Pa-

naete. Conflictul a atins cote de neimaginat, după 
ce imobilul cu pricina a fost devastat miercuri, 

când i-au fost demontate ușile și ferestrele. 5 ANI ÎNCHISOARE după  
ce şi-a înjunghiat fratele

Un bărbat din Câmpulung, a fost condamnat la 5 ani închisoare, cu executare, după ce și-a înjunghiat 
fratele. Cei doi au băut împreună și pe fondul consumului de alcool s-au luat la ceartă. Ionuț B., a pus 

mâna pe un cuțit și l-a atacat. Bărbatul a fost plasat în arest la domiciliu după ce a săvârșit fapta.

La spital după ce au fost 
MUŞCAŢI de CĂPUŞE!
Odată cu sezonul primăverii, la Spitalul Județean de Urgență Pitești au 
apărut primii pacienți mușcați de căpușe.  Numai în ultima săptămână, 

cinci persoane au avut nevoie de ajutor medical din această cauză. PAGINA
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