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Wyszła na zakupy,
zginęła na pasach

Tygodnik powiatów ostrowieckiego, opatowskiego, kieleckiego i lipskiego
Baćkowice, Bałtów, Bodzechów, Ćmielów, Iwaniska, Kunów,
Lipnik, Łagów, Nowa Słupia, Opatów, Ożarów, Sadowie,
Sienno, Rzeczniów, Tarłów, Waśniów, Wojciechowice
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Wielka chwila dla Ostrowca
Świętokrzyskiego

Starosta Zbigniew Duda:
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Rusza rekrutacja do klas
pierwszych

Powiat rozwija się
harmonijnie
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Rewitalizacja zmieni miasto.
Trafia do nas kolejne 23 mln zł z UE

W 2019 roku placówka
gazownicza
i pogotowie w Ostrowcu
Świętokrzyskim

Po naszej publikacji:
Grypa szaleje
- nadzieja w minusowej Sprawca dewastacji
temperaturze i feriach ujęty!
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Miasto
bez
skazy
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„GO”
w Kenii
Wszystkie przychodnie, zarówno dla dorosłych, jak i dziecięce, przeżywają prawdziwe oblężenie. Chorzy już od wczesnych godzin porannych ustawiają się w kolejkach, aby się zarejestrować do lekarza. Telefony w przychodniach urywają się.
Dorośli i dzieci trafiają na ogół do lekarza z wysoką gorączką,
niejednokrotnie utrzymującą się kilka dni, bólami głowy, gardła, kostno -stawowymi, katarem, dreszczami,
ogólnym rozbiciem.
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W-F z Anitą
Włodarczyk

Zaledwie dwa tygodnie po nagłośnieniu na naszych łamach
faktu serii dewastacji samochodów na parkingu przed Celsą
Hutą Ostrowiec, niemal na gorącym uczynku udało się złapać
mężczyznę, który zniszczył zaparkowane auto.
-Kiedy tylko ujawniono fakt dewastacji samochodów na
parkingu przed zakładem, zadeklarowaliśmy swą gotowość w
rozwiązaniu problemu - mówi Radosław Rzechowicz, szef
ochrony „Konsalnet” w Ostrowcu Świętokrzyskim. W minionym tygodniu zgłosił się do nas pracownik huty, który zauważył, jak jeden z mężczyzn dewastuje zaparkowany samochód. Zainterweniowaliśmy i ujęliśmy
sprawcę.
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Nietrzeźwy
kierowca
w parku
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Usługi minikoparką
Tel. 783 499 566
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POMOC DROGOWA 24 h
tel. 0 501 707 600

