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REGION. Na polecenie Prokuratury Okrêgowej funkcjonariusze
Placówki Stra¿y Granicznej w Zgorzelcu zatrzymali dwóch mieszkañców powiatu lubañskiego, podejrzanych o
udzia³ w zorganizowanej grupie przestêpczej
zajmuj¹cej siê przemytem wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy, a tak¿e o
przestêpstwa powi¹zane
z tym procederem. Podejrzana 28-letnia kobieta
us³ysza³a zarzuty.
Czytaj na str. 3

Kolejne pieni¹dze

Ruszy³ proces Tulipana

ZGORZELEC. Powiat wspó³realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeñstwa i opieki pacjentom oraz personelowi
zak³adów opiekuñczo-leczniczych, domów pomocy spo³ecz-

REGION. Ruszy³ proces Tomasza K. okrzykniêtego „Tulipanem z Dolnego Œl¹ska”.
Mê¿czyzna prowadzi³ poczwórne ¿ycie. Ze swoimi partnerka-

nej, zak³adów pielêgnacyjno-opiekuñczych i hospicjów na czas
Covid-19”. Projekt zak³ada wyp³atê dodatków do wynagrodzeñ dla pielêgniarek zatrudnionych w ww. instytucjach.
Czytaj na str. 11

Zaostrzone przepisy
GÖRLITZ. Od wtorku 7 listopada w Saksonii obowi¹zuj¹ zmiany w „ma³ym ruchu granicznym”. Saksonia zaostrza
przepisy d¹¿¹c do opanowania
coraz wiêkszej liczby zachoro-

wañ na covid 19. Trzeba wiêc
zrezygnowaæ z wypadów na
szybkie zakupy, czy rowerowych wycieczek wokó³ Berzdorfer See.
Czytaj na str. 4

mi mia³ dzieci. Dziœ jest oskar¿ony o oszustwa matrymonialne. Od kobiet wy³udzi³ blisko
10 milionów z³otych.
Czytaj na str. 5

Napad³ na Leœnika
REGION. 6 listopada br. patrol Stra¿y Leœnej zosta³ powiadomiony, ¿e w rejonie miejscowoœci Antoniów znajduje siê
mê¿czyzna, który pobi³ inn¹
osobê. Po dotarciu na miejsce,
funkcjonariusz ze ujawnili
sprawcê, który trzyma³ w rêku

metalowy prêt. Pomimo wezwania do jego odrzucenia, mê¿czyzna nie wykona³ polecenia
i zaatakowa³ funkcjonariuszy
usi³uj¹c zadaæ im ciosy trzymanym narzêdziem oraz uderzaj¹c
jednego ze Stra¿ników Leœnych
w rêkê.
Czytaj na str. 3

Muzeum
REGION. Od kilku lat w
Spytkowie funkcjonuje Muzeum Rolnicze Wsi, powsta³e
z inicjatywy Mieszkañców, prowadzone przez Stowarzyszenie Pracy Samarytañskiej dla
Mieszkañców Wsi Rêczyn,
Spytków, Kostrzyna i Niedów.
Czytaj na str. 13

Wandalizm
BOGATYNIA. Skradziono
kwiaty spod pomnika i zniszczono gazony pod urzêdem
miasta.
Czytaj na str. 2

Po¿arpustostanu
CZERNIAWA ZDRÓJ. W
pi¹tek (20.11) oko³o pó³nocy
stra¿acy otrzymali wezwania
do po¿aru dwukondygnacyjnego obiektu przy ul. Izerskiej.
Czytaj na str. 9

Czyste powietrze
REGION. Walka o czyste
powietrze nabiera na znaczeniu
zw³aszcza w czasie pandemii.
Zdaniem badaczy smog u³atwia rozprzestrzenianie siê koronawirusa. Samorz¹d województwa od lat konsekwentnie
realizuje program poprawy jakoœci powietrza w regionie.
Czytaj na str. 11
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