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Jeœli wiesz coœ, o czym warto
napisaæ, zadzwoñ lub napisz
e-mail do naszej redakcji

tel. (75) 64 51 100

Punkty z wod¹

Taranowa³ auta na ulicach!

GÖRLITZ. W okresie tak
silnych upa³ów, z jakimi mierzymy siê obecnie niezwykle
wa¿ne jest uzupe³nianie p³ynów i dostêp do wody pitnej
Czytaj na str. 13

redakcja@gazetaregionalna.pl

ZOO

Festiwal

Görlitz

Rozdajemy bilety rodzinne.

str. 13

ZGORZELEC. W dniach
22-24 lipca odby³ siê w Zgorzelcu XXIV Miêdzynarodowy Festiwal Piosenki Greckiej. Tradycyjnie do Zgorzelca zawitali
wszyscy Ci, którzy czuj¹ siê
zwi¹zani z kultur¹ greck¹
Czytaj na str. 11

Wycieczka
Region

Do P³awnej.
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Truj¹ca roœlina

Zawody

Region

Barszcz Sosnowskiego.
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FOT.:policja dolnoœl¹ska

Krok od po¿aru
Zarêba

W porê zauwa¿yli dym.
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Kazimierz Janik
Region

Zmar³ ceniony samorz¹dowiec.
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Zamówi³ opa³
Region

Zosta³ oszukany.
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Sport

Wesprzyj i zdobywaj nagrody.

str. 19

reklama

Czytaj str. 3

Przygnieciony mê¿czyzna

Podszywa siê pod Stra¿ Miejsk¹

RUDZICA. Dosz³o do wypadku przy pracach w polu.
W jednym z gospodarstw w Rudzicy operator kombajnu zosta³ przygnieciony hederem.
Jest to zespó³ ¿niwny, który
odpowiada za œcinanie zbo¿a

REGION. Oszuœci nie daj¹
za wygran¹. Uaktywnili siê w
ostatnich dniach, powracaj¹c
do znanego ju¿ oszustwa, w którym podszywaj¹ siê pod Stra¿
Miejsk¹. Na telefon przychodzi, najczêœciej z zastrze¿onego
numeru, po³¹czenie, a kiedy

ktoœ odbiera w s³uchawce s³ychaæ g³os informuj¹cy o tym, ¿e
dzwoni do nas przedstawiciel
s³u¿b w sprawie niezap³aconego mandatu. Nagranie odtwarzane jest w taki sposób, aby w³¹czyæ ofiarê do rozmowy i uœpiæ
jej czujnoœæ. Czytaj na str. 5

Nowa dyrektor

reklama

i przenoszenie go do wnêtrza
kombajnu. Do zdarzenia dosz³o
gdy kierowca zorientowa³ siê,
¿e zespó³ ¿niwny nie zosta³
poprawnie za³o¿ony i próbowa³ to poprawiæ.
Czytaj na str. 3

Naæpany motocyklista
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REGION. 20-latek pod wp³ywem narkotyków rozbija³ samochody w centrum miasta.

PIEÑSK. Skuteczne dzia³anie policjantów ze zgorzeleckiej grupy SPEED doprowadzi³o do zatrzymania pirata
drogowego, który by³ pod
wp³ywem narkotyków. Mundurowi podczas s³u¿by na terenie gminy Pieñsk próbowa-

li zatrzymaæ do kontroli drogowej kieruj¹cego motocyklem marki Triumph wraz z pasa¿erk¹. Ten jednak pomimo
nadawanych sygna³ów do zatrzymania pojazdu przyœpieszy³ i zacz¹³ uciekaæ.
Czytaj na str. 9

PORAJÓW. W bogatyñskim
urzêdzie (27.07) Burmistrz
Miasta i Gminy Bogatynia Wojciech Dobro³owicz wrêczy³ Jolancie Medyckiej akt powierzenia stanowiska dyrektora
Czytaj na str. 4

REGION. W sobotê (23.07)
na Zalewie Klików k/I³owej
rozegrano VI sp³awikowe zawody wêdkarskie M³odzie¿owych Dru¿yn Po¿arniczych
powiatu zgorzeleckiego o Puchar Przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej w Wêgliñcu.
Czytaj na str. 9

Sp³onê³o auto
REGION. Wniedzielê (31.07)
stra¿acy interweniowali w
miejscowoœci ¯arki Œrednie.
Sp³on¹³ tam samochód osobowy.
Wezwanie, odebrano o godzinie
6:57.
Czytaj na str. 2

