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Campanie
de colectare
a deşeurilor
voluminoase,
în Piteşti!

Fotbaliștii de la Școala
Gimnazială Traian, vicecampioni
naționali!
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■ Alt tronson dat în folosință pe

drumul expres Pitești-Craiova
(pag.2)

■ PSD îndreaptă erorile din
PNNR
(pag.2)
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■ Alegerea cârligului de

feeder

(pag.5)

■ Cum se prinde crapul pe

Dunăre

(pag.5)

■ Lixandru de la CS Mioveni,

în lotul României U 2 (pag.7)

■ Traficul greu va fi inter-

zis pe DN7! 

(pag.12)

■ Parada Cavalerilor Vinului are

loc în centrul Piteştiului! (pag.12)

Horoscopul zilei
Dificultăți și emoții mari!

Este o zi foarte importantă pentru nativii din zodia
Scorpion. Nativii zodiei Capricorn vor fi puși în situația
de a face mai multe alegeri
importante astăzi.  (pag.4)

asociază cu Nissan?
PAGINA
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De câteva zile s-a vehiculat în mass-media din Argeș informaţia că Uzina Dacia se vinde, sau mai precis că va vinde fabrica unde se produc motoarele. Liderul de sindicat spune că de fapt este vorba de noua strategie a Dacia, că nu se pune problema vânzării ci a asocierii.

Acuzat de tâlhărie,
pentru o oaie!
O pedeapsă de la 2 la 7 ani riscă un tânăr în vârstă de 29 de ani
din Ştefăneşti. Tânărul este acuzat de tâlhărie, după ce a furat...o
oaie! Imediat după comiterea faptei a sacrificat animalul aşa că, în
timpul percheziţiilor efectuate de oamenii legii nu a mai fost găsită
nici măcar blana mioarei, doar câteva pungi cu carne aşezate în
congelator. Tânărul se afla ieri în arest, fiind reţinut! PAGINA
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incredibile au fost surprinse în cartierul piteştean
Tânăr bătut în trafic Scene
de un trecător care a
de un şofer nervos! Găvana
filmat o bătaie în trafic.

Un şofer furios a lovit un alt participant la trafic.
Imaginile au ajuns în spațiul public iar poliţitii
s-au autosesizat. Agresorul a fost reţinut, ieri fiind
plasat sub control judiciar. Motivul pentru care s-a
PAGINA
supărat acesta, este unul de râs!
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