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Skoki

Dlaczego Kacperek zgin¹³?

REGION. Wniedzielê 6
wrzeœnia o godz. 10.00 w podzgorzeleckim £agowie rozpoczn¹ siê zawody w skokach
przez przeszkody.
Czytaj na str. 7

Zoo

Görlitz

Awans

Rozdajemy bilety rodzinne.

str. 9

ZGORZELEC. Burmistrz
Miasta Zgorzelec – Rafa³ Gronicz wrêczy³ akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nauczycielom ze Szko³y Podstawowej
Nr 3 im. Janusza Korczaka.
Czytaj na str. 2

Za kratami
Lubañ

Morderca i sadysta.

str. 4

Bog-Tur
Bogatynia

Rezygnacja

Kolorowe Jeziorka i Skalnik.

str. 9

Wsparcie od dzieci
D³u¿yna Dolna

Odwiedzili schronisko.

Pojemnik

REGION. Prokuratura skierowa³a akt oskar¿enia przeciwko ojcu w sprawie utoniêcia syna.

Zawidów

Serce na nakrêtki.

str. 2

Niewypa³y
Lubañ

Niebezpieczne znalezisko.

str. 2

Turniej
Sport

Pla¿owa Pi³ka Siatkowa.
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Czytaj str. 3

Prowadzi³ poci¹g po narkotykach Protest przeciwko protestowi
REGION. 40-latek mia³ poprowadziæ sk³ad na trasie Wroc³aw - Zgorzelec. Po podjeŸdzie
sk³adu na peron maszynistê
poddano badaniu na obecnoœæ
œrodków odurzaj¹cych. Po przy-

byciu na miejsce Policji mê¿czyzna zosta³ zatrzymany. Maszynista wpad³, bo by³ pod obserwacj¹ dzia³u kontroli wewntrznej przewoŸnika.
Czytaj na str. 3

Koniec wraków?

reklama

BOGATYNIA. Na trójstyku
granic Polski, Czech i Niemiec
w Gminie Bogatynia, odby³ siê
protest œrodowisk protestuj¹cych przeciwko dzia³alnoœci
KWB Turów. Fundacja „Rozwój

TAK - Odkrywki NIE", Greenpeace Oberlausitz i Greenpeace Èeská Republika kopalnia
twierdz¹, ¿e kopalnia Turów
wysusza zasoby wodne naszych
s¹siadów.
Czytaj na str. 4

BOGATYNIA. Podczas
ostatniej sesji Rady Gminy Bogatynia rezygnacjê z pe³nionej funkcji z³o¿y³ burmistrz
Wojciech B³asiak.
Czytaj na str. 3

Gniazda owadów
ZGORZELEC. Komenda
Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej na terenie ca³ego
kraju wdro¿y³a zasady postêpowania w zwi¹zku ze zg³oszeniem wyst¹pienia zagro¿eñ od
rojów lub gniazd owadów
b³onkoskrzyd³ych.
Czytaj na str. 9

ZGORZELEC. W samo po³udnie o godzinie 12.00 (26.08)
na ulicy Lubañskiej mo¿na by³o
zobaczyæ niecodzienn¹ sytuacjê. Pomoc drogowa odholowywa³a wrak auta.
Czytaj na str. 2

reklama

Pow³oki ceramiczne • 12-24 m-c gwarancji • Cena od 200 z³

