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BOGATYNIA.Do 30 czerw-
ca 2022 r. Prokuratura Regional-
na we Wroc³awiu przed³u¿y³a
�ledztwo w sprawie �mierci pol-
skiej turystki Magdaleny ¯uk

Czytaj na str. 9

�ledztwo

LUBAÑ. Uczniowie klas
sportowych, czyli klasy: I a, II
a i IV a, o profilu p³ywackim
oficjalnie zostali sportowcami

Czytaj na str. 2

Pasowanie

D£U¯YNAGÓRNA.Schro-
nisko dla zwierz¹t w D³u¿ynie wy-
budowane przez Zwi¹zek Gmin
Ziemi Zgorzeleckiej ma ju¿ 22 la-
ta. Przez ten czas wiele zmieni-
³o siê w kwestii poczucia bezpie-
czeñstwa mieszkañców nasze-
go regionów. Na ulicach i polach
nie widaæ hord zdzicza³ych psów
rzucaj¹cych siê na ludzi i zagry-
zaj¹cych le�n¹ zwierzynê. Wtym
czasie obiekt powoli siê zu¿ywa³. 

Czytaj na str. 7

Schronisko

TRÓJCA.Do gro�nie wygl¹-
daj¹cego zdarzenia dosz³o w
Trójcy. By³o to zderzenie samo-
chodu osobowego z ciê¿arowym.

Czytaj na str. 2

Mia³a szczê�cie

LUBAÑ. W niedzielê (19.12)
oko³o godziny 21.00 lubañscy
policjanci otrzymali zg³osze-
nie o po¿arze mieszkania w
Lubaniu. Na miejsce dotar³y
pierwsze zastêpy stra¿aków
oraz policjanci, którzy ewaku-
owali mieszkañców bloku. Po

si³owym wej�ciu do mieszka-
nia znaleziono zw³oki 53-letnie-
go samotnie mieszkaj¹cego
mê¿czyzny. Policjanci z udzia-
³em bieg³ego z zakresu po¿ar-
nictwa wykonali oglêdziny
miejsca zdarzenia.

Czytaj na str. 2

Zgin¹³ w po¿arze
�WIERADÓW ZDRÓJ.

W sobotê (25.12) dosz³o do kra-
dzie¿y samochodu w �wie-
radowie Zdroju. Nieznany
sprawca najpierw pojecha³ do
miejsca zamieszkania po-
krzywdzonego sk¹d ukrad³
kluczyki do samochodu, któ-

re nastêpnie przekaza³ innej
osobie, aby to ona ukrad³a
pojazd. W poje�dzie tym po-
zostawiony zosta³ miêdzy in-
nymi portfel wraz z dokumen-
tami osobistymi oraz kart¹
bankomatow¹ znajomego.

Czytaj na str. 6

Opel wróci³ do w³a�ciciela
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Wygrana i awans.
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Sport

W�ród najlepszych.
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Jestem st¹d

Bo¿ena Konarzewska 

- Mieszka w Zgorzelcu 

- Naczelnik Wydz. Edukacji

UM Zgorzelec, rozwi¹zywa-

nie spr. spo³ecznych

- Lubi turystykê i ksi¹¿ki

REGION. Ukaza³a siê
nowela rozporz¹dzenia
ws. wysoko�ci mandatów
drogowych. Wed³ug no-
wego taryfikatora mandat
za przekroczenie prêdko-
�ci o 71 km/h wyniesie
2500 tys. z³, a w warun-
kach recydywy kwota ta
wzro�nie do 5 tys. z³. Za
rozmowê przez telefon w
czasie jazd zap³acimy 500
z³. Wesz³a w ¿ycie nowe-
lizacja Prawa o ruchu
drogowym zaostrzaj¹ca
kary dla sprawców wykro-
czeñ drogowych.
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