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RZESZÓW

Mieszkańcy: – Smród nas zabija »
RZESZÓW. Czy władze miasta zakażą Res-Drobowi prowadzenia
działalności? Na czwartek, 28 września, ratusz zaplanował spotkanie z
mieszkańcami osiedla 1000-lecia w Rzeszowie i przedstawicielami firmy

Res-Drob. Chodzi o smród, który ma…
Brak komentarzy / Czytaj więcej »

Nadchodzi zima stulecia? »
RZESZÓW, PODKARPACIE. Według amerykańskiej prognozy serwisu
Exacta Weather tegoroczna zima ma być wyjątkowo mroźna. Temperatura
w Polsce ma przeciętnie spaść do 25 stopni poniżej zera. Czy to prawda?

Poprosiliśmy znanego…
1 komentarz / Czytaj więcej »

Naukowiec zabił podczas ataku padaczki? »
KROSNO, RZESZÓW. 60-letni Waldemar B. miał zmasakrować koledze
twarz nożem i dobić go taboretem. Czy za makabrycznym zabójstwem 63-
latka stoi atak epilepsji? Tak bynajmniej twierdzą obrońcy Waldemara B.,

byłego pracownika…
6 komentarzy / Czytaj więcej »

Plac dworcowy zostanie przebudowany »
RZESZÓW. Powstanie podziemny parking na 220 miejsc postojowych.
Miasto chce zagospodarować przestrzeń przed dworcem PKP. Miałyby w
tym miejscu powstać trzy kondygnacje z dworcem intermodalnym,

przystankami komunikacji miejskiej, autobusowej i…
7 komentarzy / Czytaj więcej »

 

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Czym charakteryzują się
kompleksowe usługi budowlane?
»

Zmiany jakie zaszły na rynku
budowlanym na przestrzeni ostatnich
kilkunastu lat, wywołane między innymi
przemianami ustrojowymi, które

przeszła Polska w latach 90, zaowocowały…
Komentowanie nie jest możliwe / Czytaj więcej »

Czy pylon reklamowy to
konieczność dla Twojej firmy? »

Pylony reklamowe, choć stosowane w
szeroko rozumianej branży reklamy,
marketingu i promocji od wielu lat,
bardzo często nie są kojarzone z

nazwy, a…
Komentowanie nie jest możliwe / Czytaj więcej »

Jak i kiedy walczyć o
odszkodowanie? »

Adwokaci bardzo często reprezentują
swoich klientów w sprawach
odszkodowawczych, czy
zadośćuczynienia. Świadczą pomoc

prawną, jak i porady prawne, każdemu kto się zgłosi z…
Komentowanie nie jest możliwe / Czytaj więcej »

JEDYNKA

Wrócą egzaminy na studia? »
PODKARPACIE. Zmienią się zasady przyjęć na uczelnie.…

MOTO BUDOWNICTWO PORADNIK EDUKACJA ZDROWIE CO, GDZIE, KIEDY PUBLICYSTYKA PATRONATY PRZETARGI OPINIE BIURO REKLAMY

START KRAJ I ŚWIAT KRONIKA POLICYJNA MIASTA REGION SPORT POGODA FORUM GALERIA ZDJĘĆ
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Baner reklamowy
Baner A: 100 x 750 px
reklamy są wyświetlane na przemian (rotacja reklam)
1000 zł  / miesiąc (30 dni)


supernowosci24.pl
baner reklamowy
Baner C: 150 x 300 px
rotacja reklam
700 zł / miesiąc (30 dni)

Wlasciciel
Pływające pole tekstowe
Artykuł promocyjny E:120 zł  / dzieńw archiwum dostępny12 miesięcyartykuły w tej sekcji umieszczamy kolejno

Wlasciciel
Pływające pole tekstowe
Baner D:
150x150px
350 zł / miesiąc

Wlasciciel
Pływające pole tekstowe
Artykuł promocyjny F:120 zł / dzieńw archiwum dostępny12 miesięcy artykuły w tej sekcji umieszczamy kolejno

supernowosci24.pl
Baner reklamowy
Baner B: 70x517 px - rotacja reklam
700 zł / miesiąc (30 dni)

Wlasciciel
Pływające pole tekstowe
Chcesz zamieścić baner reklamowy lub artykuł promocyjny? Zadzwoń pod numer 501 068 299
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Ziemia Polska – Zakłady dbające o stan polskiej gleby
»

Jesteśmy przedsiębiorstwem z branży rolniczej zajmującej
dostarczeniem wysokiej jakości kompostów dla naszych partnerów.
Dzięki naszym produktom gleba pozostaje odpowiednio przygotowana
pod uprawy, oraz bogata w materię organiczną. Nasi klienci cenią sobie

produkty z linii ProEma, przede wszystkim ze względu na wysoką jakość i szybkie efekty,
jak i naturalność…
Komentowanie nie jest możliwe / Czytaj więcej »

Stan ostrzegawczy Wisły przekroczony o metr »
TARNOBRZEG. Wisła przekroczyła stan ostrzegawczy i pnie się pod
stan alarmowy. Ostatnie deszcze mocno podbiły wskaźniki ostrzegające
przed stanem wody w Wiśle. Na jej podkarpackim odcinku, wszędzie
przekroczony został stan ostrzegawczy. Do alarmowego brakuje około

metra. Po spacerze nad Wisłę, można mieć lekkie obawy, że rzeka, która siedem…
Brak komentarzy / Czytaj więcej »

Ten obiekt zastąpi Hangar Arenę »
MIELEC. Tak ma wyglądać przyszła hala widowiskowo-sportowa w
Mielcu. Urząd Miasta opublikował wizualizacje przyszłej hali sportowo-
widowiskowej w Mielcu, informując przy tym, że ogłoszony został
przetarg na wykonawcę tej inwestycji. Otwarcie ofert zaplanowano na

27 października. Wcześniej, bo 29 bm. zainteresowane firmy wezmą udział w wizji
lokalnej na terenie…
Brak komentarzy / Czytaj więcej »

Grzybiarz znalazł w zagajniku zwłoki kobiety »
KOMARNICE. Wszystko wskazuje na to, że zaginiona w maju 39-latka
nie żyje. W sobotę, 23 września, późnym popołudniem mężczyzna
wybierający się na grzyby, w gęstym zagajniku przy łące w
Komarnicach (gm. Fredropol) znalazł zwłoki kobiety. Wszystko

wskazuje na to, że to zaginiona w maju 39-letnia mieszkanka gminy Fredropol.…
Brak komentarzy / Czytaj więcej »

Bandyci brutalnie pobili młodego jaślanina. Teraz
posiedzą »

KROSNO, JASŁO. Oprawcy Szymona K. z Jasła dobrowolnie poddali się
karze. Wyrok w sprawie skatowania jaślanina z rozbojem zapadł na
pierwszej rozprawie.  Sąd Okręgowy w Krośnie uznał oskarżonych o
znęcanie się nad 27-letnim Szymonem i rozbój z użyciem noża za

winnych. Zwyrodnialcy dostali kary bezwzględnego więzienia, zaś podżegaczka…
Brak komentarzy / Czytaj więcej »

KRAJ I ŚWIAT

Nawet dożywocie za gwałt »
KRAJ, PODKARPACIE. Ziobro zapowiada wysokie kary za najcięższe
przestępstwa. Za gwałt połączony z zabójstwem będzie grozić
dożywocie. Za gwałt na dziecku do 25 lat więzienia. Ministerstwo
Sprawiedliwości przygotowuje zmiany w kodeksie karnym – ogłosił

Zbigniew Ziobro. Jak stwierdził minister sprawiedliwości, „polskie sądy należą do
najłagodniejszych…
6 komentarzy / Czytaj więcej »

Śmierć z przepracowania »
KRAJ, JASŁO. Przypadek zmarłej podczas dyżuru lekarki z Jasła nie jest
odosobniony. Lekarze w całym kraju pracują ponad normę. 28-letnia
lekarka z Jasła zmarła podczas dyżuru w szpitalu. Przepracowała

łącznie 24 godziny z dwugodzinną przerwą. Najpierw od 8 do 18 w Krakowie, potem od
18…
27 komentarzy / Czytaj więcej »

temp. 15°C 
 wiatr 12 km/h

SONDA

Czy podobają Ci się efekty przebudowy
ulicy 3 Maja w Rzeszowie?

 Tak
 Nie
 Nie mam zdania

  Głosuj   

Wyniki

Teraz w Rzeszowie

PUBLICYSTYKA

Talerz jak płótno malarza »
SuperWywiad w Michałem Korkoszem,
blogerem kulinarnym. - Mając ledwie 9 lat

przyrządzał pan śniadania całej rodzinie. Takie dziecko
to skarb! - Każdy chciałby mieć takie…

3 komentarze / Czytaj więcej »

KOMENTARZ

Były prezydent Gruzji ponad
wszystkich? »

W niedzielę Podkarpacie odwiedził eksprezydent
Gruzji Micheil Saakaszwili. Trudno zasadniczo

powiedzieć, co było celem jego wizyty, bo na dobrą
sprawę tego nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że taż
wizyta była dość…

11 września 2017, 07:49 / 7 komentarzy / Czytaj więcej »

Bądź pierwszą osobą wśród znajomych, która to
polubi

SuperNowości24
3151 polubienia

Polub tę stronę Udostępnij

ŻUŻEL

Baraże bez Kuciapy
ŻUŻEL. BARAŻE O NICE
1.LŻ 2018. - Jeśli tylko będę
mógł, to oba mecze na
pewno obejrzę, ale z
wysokości trybun – mówi
wychowanek Stali Rzeszów,

PIŁKA NOŻNA

Lepsi przegrali
ODRA OPOLE – STAL
MIELEC. O wyniku
przesądził rzut karny. Sęk w
tym, że wcześniej należał
się naszej drużynie. To była
piłka wodna. I na tym

KOSZYKÓWKA

Trzeci raz krośnian
KOSZYKÓWKA.
MISTRZOSTWA
PODKARPACIA. Po raz trzeci
z rzędu koszykarze Miasta
Szkła Krosno wygrali
mistrzostwa Podkarpacia.

SIATKÓWKA

Sprawdzian
zaliczony, czas na
ligę (ZDJĘCIA)
Asseco Resovia w ostatnich
sprawdzianach przed
inauguracją PlusLigi
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Pływające pole tekstowe
Baner G:  140x517 px (rotacja reklam)
500 zł / miesiąc (30 dni)

Wlasciciel
Pływające pole tekstowe
Artykuł promocyjny I:100 zł / dzieńw archiwum dostępny12 miesięcy

Wlasciciel
Pływające pole tekstowe
Baner H: 
300x300 px (rotacja reklam)
700 zł / miesiąc (30 dni)

Wlasciciel
Pływające pole tekstowe
Chcesz zamieścić baner reklamowy lub artykuł promocyjny? Zadzwoń pod numer 501 068 299
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obecnie zawodnik drużyny z
Lublina. Kontuzja barku,
jakiej jeszcze w kwietniu
nabawił się Maciej Kuciapa
uniemożliwi mu występ…
Czytaj więcej »

bagnistym boisku, w
strugach ulewnego deszczu
i przy mocnym wietrze, Stal
nie poszła na łatwiznę.
Konstruowała w miarę…
Czytaj więcej »

Tegoroczny turniej
podzielona na dwie grupy.
W mocniejszej A o tytuł i
Puchar Marszałka zagrały
zespoły z PLK i I ligi, a w
grupie B drugoligowcy
rywalizowali o Puchar…
Czytaj więcej »

dwukrotnie pokonała
zdobywcę Pucharu CEV –
Tours VB. Asseco Resovia
dwumeczem z francuskim
zespołem Tours VB
zakończyła przygotowania
do nowego sezonu. W tym
okresie zespół z Rzeszowa
rozegrał osiem meczów
sparingowych, z czego
wygrał sześć. W…
Czytaj więcej »

ZAPRASZAMY DO...

„Przygoda z
Ogrodnikiem”
RZESZÓW. Przygoda z
ogrodnikiem to czarna
komedia z zaskakującą
puentą wybitnego
kanadyjskiego autora –
Norma Fostera. Znany jest
on polskiemu widzowi z
takich hitów scenicznych
jak: Premiera, Ostra Jazda,
Old Love, Randka w Ciemno
na dwie pary, Długi ŁYKend
czy Między łózkami. Para
aktorów…
Czytaj więcej »

GOSPODARKA

Kogo szukają
pracodawcy?
Tylko 17 proc.
pracodawców w minionym
roku rekrutowało
pracowników, z czego aż 76
proc. z nich miało problem z
wyborem odpowiedniego
kandydata. Najbardziej
poszukiwani byli robotnicy
wykwalifikowani, specjaliści,
sprzedawcy i pracownicy
usług osobistych.
Najszybszym sposobem na
uzupełnienie kompetencji i
poprawienie swoich szans
na tak…
Czytaj więcej »

ZDROWIE

Bezpieczeństwo
nad wodą wymaga
rozwagi wszystkich
Podczas ratowania
tonącego ważne jest
zadbanie o bezpieczeństwo
osoby ratującej. - Utonięcie
jest to śmierć na skutek
zalania górnych dróg
oddechowych. Może ono
nastąpić bez świadomości
tonącego (np. wrzucenie do
wody osoby nieprzytomnej),
jest to wtedy utonięcie
nietypowe lub w sposób
typowy, gdy tonący…
Czytaj więcej »

ROZMAITOŚCI

Wkrótce premiera
„Watahy 2”
Najchętniej oglądany w
Polsce serial HBO powraca.
Premiera drugiego sezonu
kręconej w Bieszczadach
„Watahy” odbędzie się w
niedzielę – 15 października.
Drugą odsłonę popularnego
serialu z Leszkiem Lichotą i
Aleksandrą Popławską w
rolach głównych,
zobaczymy w HBO i HBO
GO. Realizowane w
Bieszczadach zdjęcia…
Czytaj więcej »
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Wlasciciel
Pływające pole tekstowe
Baner J:
150x300 px (rotacja reklam)
400 zł / miesiąc (30 dni)

Wlasciciel
Pływające pole tekstowe
Chcesz zamieścic baner reklamowy lub artykuł promocyjny? Zadzwoń pod numer 501 068 299

Wlasciciel
Pływające pole tekstowe
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