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REGION. 62-letni Piotr
P. ugodzi³ no¿em swojego syna powoduj¹c jego zgon. Akt oskar¿enia w tej sprawie skierowa³a Prokuratura Rejonowa w Lubaniu domagaj¹c siê wymierzenia oskar¿onemu kary
15 lat pozbawienia wolnoœci. S¹d Okrêgowy w
Jeleniej Górze uzna³
oskar¿onego za winnego i wymierzy³ mu karê
pozbawienia wolnoœci
w wymiarze oœmiu lat najni¿szym przewidzianym przez kodeks karny
za zbrodniê zabójstwa.
Czytaj na str. 3

Odkrywanie tajemnic sztolni

Powiedz NIE szanta¿ystom

LUBAÑ. Burmistrz Arkadiusz S³owiñski z³o¿y wniosek
o uwzglêdnienie w bud¿ecie na
kolejny rok nastêpnego etapu eksploracji sztolni na Kamiennej Górze. Podziemne korytarze na
Kamiennej Górze poruszaj¹

POWIAT. Biuro do Walki z
Cyberprzestêpczoœci¹ uczestniczy w projekcie nomoreransom.org. To miêdzynarodowa
inicjatywa dzia³aj¹ca pod au-

wyobraŸniê nie tylko pasjonatów historii. W pierwszych
dniach sierpnia samorz¹d powróci³ do eksploracji sztolni i we
wspó³pracy z Odkrywc¹ i GEMO przeprowadzono kolejny
etap badañ. Czytaj na str. 21

Posiada³ narkotyki i broñ
ZGORZELEC. Podczas
przeprowadzonych dzia³añ, na
terenie jednej z posesji policjanci zabezpieczyli niemal 1,2

kg marihuany, olejek haszyszowy oraz substancjê psychotropow¹ w postaci kokainy i tabletek ekstazy. Czytaj na str. 6

reklama

Stacja Paliw Bogatynia

NOWE OTWARCIE!
Zatrudnimy Kierownika i pracowników do obs³ugi stacji.
Oferujemy bardzo atrakcyjne warunki pracy i p³acy.

Kontakt: 603 801 664

spicjami Europolu. Kilkadziesi¹t organów œcigania z ca³ego
œwiata po³¹czy³o si³y, by przeciwdzia³aæ wymuszeniom w
internecie. Czytaj na str. 15

Zapracowani stra¿acy
REGION. Zgorzeleccy stra¿acy mieli rêce pe³ne roboty. Najwiêcej siê dzia³o 13 sierpnia, czyli podczas d³ugiego weekendu.
Najpierw do dziwnego zdarzenia dosz³o na rondzie 1 Pu³ku

Chemicznego. Tam kieruj¹cy
Suzuki Baleno uderzy³ w znak
drogowy. Nie czeka³ na przybycie stra¿aków czy policjantów
tylko wzi¹³ nogi za pas i tyle go
widzieli.
Czytaj na str. 7

Dni Zawidowa
ZAWIDÓW. W sobotê, 11
sierpnia odby³a siê sztandarowa
miejska impreza. Nie zabrak³o
koncertów gwiazd, wystêpów lokalnych artystów i atrakcji dla
dzieci.
Czytaj na str. 12

Zdobywali góry
BOGATYNIA. Cz³onkowie
Bog-Tur wybrali siê na wycieczkê do Zakopanego w³asnym transportem.
Czytaj na str. 7

500 kleszczy
LUBAÑ. Z jednego z gospodarstw w Pisarzowicach odebrano psa, który trafi³ do Schroniska dla ma³ych zwierz¹t w
Przylasku. To co zobaczyli pracownicy przychodni weterynaryjnej by³o przera¿aj¹ce.
Czytaj na str. 5

Wspólny wystêp
ZGORZELEC. WECP, Edukacja, Kultura - STALAG VIIIA
od 24.08 do 04.09., m³odzi muzycy bêd¹ wspólnie pracowaæ nad
„Pasj¹...“
Czytaj na str. 5

Biesiada wiejska
JAGODZIN. Odby³a siê VI
Biesiada Wiejska. Organizatorami byli Rada So³ecka So³ectwa i inni. Czytaj na str. 21

Nowe parkingi
LUBAÑ. Oddano mieszkañcom nowe bezp³atne miejsca
parkingowe przy ul. Piramowicza. Parking jest zlokalizowany
za MOPS. Czytaj na str. 8

