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REGION. Wiemy, ¿e w
lutym tego roku Czechy
z³o¿y³y w Trybunale
Sprawiedliwoœci Unii
Europejskiej wniosek
Czech o wstrzymanie
wydobycia w kopalni
wêgla brunatnego Turów. Czeski rz¹d, sk³adaj¹c skargê na dzia³alnoœæ Turowa, wyst¹pi³ o natychmiastowe
wstrzymanie wydobycia
do czasu wydania wyroku. Wnioskodawcy argumentowali, ¿e nierzetelnie przygotowano opracowania œrodowiskowe.
Czytaj na str. 3

Dzieñ Aktywnej Rodziny.

Rynek
ZAWIDÓW. Powoli koñcz¹
siê prace budowlane na zawidowskim rynku. Firma po³o¿y³a ju¿ ostatni¹ warstwê asfaltu. Budowlañcom pozosta³y
jeszcze do zrobienia g³ównie prace wykoñczeniowe.
Czytaj na str. 10

Redukcja smogu
BOGATYNIA. Trzciniec,
dzielnica Bogatyni, w s¹siedztwie której funkcjonuje kopalnia i elektrownia w Turowie, zostanie pod³¹czona do miejskiej
sieci ciep³owniczej. Dziêki inwestycji poprawie ulegnie jakoœæ powietrza.
Czytaj na str. 10

Pomost
REGION. W Spytkowie widaæ ju¿ zarys pomostu widokowo-rekreacyjnego. Najtrudniejsze prace zwi¹zane z zakotwiczeniem podtrzymania konstrukcji zosta³y ju¿ zakoñczone.
Czytaj na str. 13

CBŒP rozbi³o grupê przestêpcz¹ Rozbudowa oddzia³u covidowego Dachowanie
Przejêli po- no za granicê. Funkcjonariusze
ZGORZELEC. W szpitalu, dy Dolnoœl¹skiego zobligowaNietypowe paczki nadZGORZELEC.
18 kg marihuany i inne nar- CBŒP rozbili grupê przestêp- funkcjonuje ju¿ nowy oddzia³ ³a zgorzeleck¹ placówkê do
OLSZYNA. Wsobotê (10.07.)
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kotyki, zlikwidowali dwie plantacje konopi oraz laboratoria
produkuj¹ce metamfetaminê,
nazywan¹ "piko", któr¹ wprowadzano do obrotu i przemyca-

cz¹ m.in. ze Zgorzelca, zajmuj¹c¹ siê tym procederem. cz³onkowie gangu zajmowali siê przemytem narkotyków z Holandii.
Czytaj na str. 5

Ukradli ponad 130 tysiêcy z³
BOGATYNIA. Dwóch mê¿czyzn z auta zaparkowanego
na terenie Bogatyni ukradli
sprzêt elektroniczny. By³y to:
urz¹dzenie pomiarowe do zbierania danych, laptop oraz dokureklama

menty, karty p³atnicze i pieni¹dze. 18-latek i jego 29-letni kolega us³yszeli ju¿ zarzuty kradzie¿y mienia. Ich wartoœæ to
ponad 130 000 z³.
Czytaj na str. 6

covidowy utworzony w rekordowym tempie 1,5 tygodnia
na bazie budynku D – by³ej
radioterapii. Decyzja Wojewo-

pilnego zapewnienia mo¿liwoœci opieki dla pacjentów z
potwierdzonym Covid-19.
Czytaj na str. 9

Spadli ze skarpy

reklama

ŒWIERADÓW ZDRÓJ. Do
tradicznego wypadku dosz³o
w sobotê (10.04). Suzuki spad³o z ponad dwudziestometrowej skarpy, w wyniku odniesionych obra¿eñ na miejscu zginê³a kobieta. Czytaj na str. 4

18-latka na prostej drodze straci³a kontrolê nad pojazdem, wypad³a z drogi i dachowa³a.
Czytaj na str. 9

