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REGION. Policja we
wschodniej Saksonii odnotowa³a (31.08) znacz¹cy sukces w prowadzonym œledztwie. Patrol z
komisariatu w Zittau-Oberland na drodze federalnej nr 6 zatrzyma³
w miejscowoœci Plotzen podczas szeroko zakrojonej akcji poszukiwawczej uciekaj¹cego
mê¿czyznê. Przez ujêcie obywatela Polski i zabezpieczenie dowodów
mo¿liwe bêdzie wyjaœnienie dalszych rozbojów w Powiatach Bautzen i Görlitz.
Czytaj na str. 3

Œmieræ rowerzysty

Zatrzymany po poœcigu

BOGATYNIA. Kolejny wypadek zdarzy³ siê 4 wrzeœnia ok.
5.00 rano na drodze nr 352
Zgorzelec – Bogatnia w okolicy Rêczyna. Tam 37-letni kie-

ZGORZELEC. Policjanci z
wydzia³u ruchu drogowego zatrzymali po poœcigu kierowcê audi, który nie zatrzyma³ siê do kontroli. Autem kierowa³ 38-letni
mieszkaniec powiatu zgorzeleckiego, który jak siê okaza³o

rowca autobusu marki Mercedes najecha³ od ty³u w jad¹cego rowerzystê. W wyniku uderzenia mê¿czyzna wpad³ do
rowu.
Czytaj na str. 3

Wymusi³a pierwszeñstwo
LUBAÑ. Do zdarzenia dosz³o
na skrzy¿owaniu ulic Jana Paw³a oraz Kopernika. Mieszkanka
powiatu lubañskiego jecha³a od
ulicy Cmentarnej w Kopernika
natomiast drog¹ K 30 z Lubania

do Zgorzelca jecha³ motorem
mê¿czyzna z dzieckiem z powiatu zgorzeleckiego. Kobieta najprawdopodobniej nie ust¹pi³a
pierwszeñstwa przejazdu.
Czytaj na str. 5

reklama

Stacja Paliw Bogatynia

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

Kontakt: 603 801 664

mia³ s¹dowy zakaz prowadzenia pojazdów. Ponadto kierowca przewozi³ narkotyki i by³ pod
ich wp³ywem. Mê¿czyzna podejrzewany jest równie¿ o kradzie¿ perfum o wartoœci ponad
2 tys. z³.
Czytaj na str. 6

Nadzwyczajna sesja
BOGATYNIA. Odby³a siê
nadzwyczjna sesja Rady Miasta i Gminy w zwi¹zku z budow¹ bogatyñskiego k¹pieliska.

Burmistrz Andrzej Grzmielewicz szczegó³owo przedstawi³
historiê budowy tej inwestycji.
Czytaj na str. 7

Na rowerach
RADOMIERZYCE. Oficjalnie mo¿emy ju¿ jeŸdziæ po
nowych trasach rowerowych ³¹cz¹cych Most Jana Paw³a II z CRS.
Czytaj na str. 21

Wspólny festyn
SIEKIERCZYN. W ubieg³¹
niedzielê odby³ siê coroczny
festyn koñcz¹cy porê ¿niw.
Czytaj na str. 8

Jakuby 2018
ZGORZELEC. To ju¿ czternasty raz mieszkañcy przygranicznych miast koñczyli lato
œwiêtuj¹c Dni Starego Miasta.
Czytaj na str. 13

W³amywacz
LUBAÑ. Policjanci zatrzymali mê¿czyznê podejrzanego
o kradzie¿e z w³amaniem do
domów. Skradzione mienie
oszacowano na ³¹czn¹ kwotê
33 tys. z³.
Czytaj na str. 6

Krad³ paliwo
REGION. 29-letni mieszkaniec powiatu zgorzeleckiego
us³ysza³ zarzuty kradzie¿y paliwa o ³¹cznej wartoœci ponad
2,5 tys. z³. Czytaj na str. 6

I dzieñ szko³y
ZGORZELEC. Otwarcie
nowego roku szkolnego 2018/
2019 w Zgorzelcu mia³o szczególn¹ oprawê, gdy¿ do Zgorzelca przyby³a Marzena Macha³ek - sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
Czytaj na str. 5

