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ZGORZELEC. Odej�cie od
przewo¿enia mieszkañców z
terenu Zwi¹zku Gmin Ziemi
Zgorzeleckiej autobusami z
silnikami diesla wydaje siê byæ
spraw¹ przes¹dzon¹. Alternatyw¹
mog¹ byæ pojazdy napêdzane
silnikami elektrycznymi lub tzw.
hybrydy. Czytaj na str. 9

Elektrobusy

REGION. E-dowód bêdzie
plastikow¹ kart¹, ale wyposa-
¿on¹ w elektroniczny czip, na
którym zostan¹ zapisane dane
w³a�ciciela. Czytaj na str. 2

Nowe dowody

LE�NA. Szokuj¹ce sceny w
Mi³oszowie. Jak donosz¹ inspek-
torzy, zwierzêta tygodniami
wy³y tam z bólu i g³odu, a wo-
kó³ roznosi³ siê smród rozk³a-
daj¹cych siê pad³ych cia³.

Czytaj na str. 3

Zw³oki zwierz¹t

GÖRLITZ. Ogieñ pojawi³
siê w fabryce szyb samocho-
dowych Autoglass przy Re-
ichenbacher Str. K³êby gêste-
go dymu unosi³y siê nad ca-
³ym miastem. Czytaj na str. 2

Po¿ar

RUSZÓW. Niedziela 22 lu-
tego by³a szczê�liwa dla ma³ych
mieszkañców szko³y podsta-
wowej.  Zosta³a uroczy�cie
otwarta nowa pracownia kom-
puterowa. Wuroczysto�ci wziê-
li udzia³ przedstawiciele w³adz
oraz sami zainteresowani.

Czytaj na str. 13

Pracownia

ZGORZELEC. Zgodnie z
wcze�niejszymi zapowiedziami
ruszy³a przebudowa ulicy Bo-
haterów Getta od skrzy¿owania
z ul. Langiewicza, E. Plater do

skrzy¿owania z ul. Warszawsk¹,
Staszica, Daszyñskiego i Okrzei.
Ruch pieszy odbywa siê wyzna-
czonymi odcinkami.

Czytaj na str. 3

Co z postojem Taxi?

REGION. W pi¹tek (22.02)
w godzinach nocnych w jed-
nym z mieszkañ na terenie Bo-
les³awca dosz³o do awantury
domowej, w trakcie której 32-
letni Sebastian R. przy u¿y-
ciu no¿a zaatakowa³ swoj¹
konkubinê oraz ich 3,5 letnie
dziecko. Mê¿czyzna zadawa³

swoim ofiarom ciosy no¿em.
W trakcie zdarzenia kobiecie
uda³o siê wyj�æ z mieszkania
na klatkê schodow¹, gdzie da-
lej by³a atakowana przez
sprawcê. Zauwa¿y³ to jeden z
mieszkañców budynku, który
wyszed³ na klatkê schodow¹.

Czytaj na str. 5

Zamordowa³ konkubinê i dziecko
LUBAÑ. Krok od tragedii

byli uczestnicy kolizji drogowej,
jaka wydarzy³a siê w niedzie-
lê 3 marca ok. godz. 19.00 na
drodze nr 30 w Pisarzowicach.
Dosz³o tam do czo³owego zde-
rzenia Audi z Ki¹ Spectra.

Sprawc¹ by³a m³oda kobieta, któ-
ra jad¹c Audi od strony Zgorzel-
ca, w pewnym momencie zje-
cha³a na przeciwleg³y pas ru-
chu i uderzy³a czo³owo w nad-
je¿d¿aj¹c¹ od strony Lubania Kiê
Spectra. Czytaj na str. 5

Pijana czy zdesperowana?
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Jestem st¹d

Janusz Dro�

- mieszka w Ruszowie

- Prezes OSP Ruszów 

- lubi turystykê rowerow¹

REGION. Przed S¹-
dem Okrêgowym w Je-
leniej Górze zapad³ wy-
rok w sprawie Artura K.
oskar¿onego przez Pro-
kuraturê Rejonow¹ w
Lubaniu o zabójstwo
oraz zgwa³cenie swo-
jej partnerki Kamili K.
do jakiego dosz³o w no-
cy z 2 na 3 lutego 2018
roku w Lubaniu. S¹d
wymierzy³ oskar¿one-
mu karê do¿ywotniego
pozbawienia wolno�ci.
Artura K. oskar¿ono o
pope³nienie zbrodni za-
bójstwa ze szczególnym
okrucieñstwem.

Czytaj na str. 3FO
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