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REGION. Przed S¹dem Okrêgowym w Jeleniej Górze zapad³ wyrok w sprawie Artura K.
oskar¿onego przez Prokuraturê Rejonow¹ w
Lubaniu o zabójstwo
oraz zgwa³cenie swojej partnerki Kamili K.
do jakiego dosz³o w nocy z 2 na 3 lutego 2018
roku w Lubaniu. S¹d
wymierzy³ oskar¿onemu karê do¿ywotniego
pozbawienia wolnoœci.
Artura K. oskar¿ono o
pope³nienie zbrodni zabójstwa ze szczególnym
okrucieñstwem.
Czytaj na str. 3

Zamordowa³ konkubinê i dziecko Pijana czy zdesperowana?
REGION. W pi¹tek (22.02)
w godzinach nocnych w jednym z mieszkañ na terenie Boles³awca dosz³o do awantury
domowej, w trakcie której 32letni Sebastian R. przy u¿yciu 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 wyjœæ z mieszkania
na klatkê schodow¹, gdzie dalej by³a atakowana przez
sprawcê. Zauwa¿y³ to jeden z
mieszkañców budynku, który
wyszed³ na klatkê schodow¹.
Czytaj na str. 5

Co z postojem Taxi?
ZGORZELEC. Zgodnie z
wczeœniejszymi zapowiedziami
ruszy³a przebudowa ulicy Bohaterów Getta od skrzy¿owania
z ul. Langiewicza, E. Plater do

skrzy¿owania z ul. Warszawsk¹,
Staszica, Daszyñskiego i Okrzei.
Ruch pieszy odbywa siê wyznaczonymi odcinkami.
Czytaj na str. 3

LUBAÑ. Krok od tragedii
byli uczestnicy kolizji drogowej,
jaka wydarzy³a siê w niedzielê 3 marca ok. godz. 19.00 na
drodze nr 30 w Pisarzowicach.
Dosz³o tam do czo³owego zderzenia Audi z Ki¹ Spectra.

Sprawc¹ by³a m³oda kobieta, która jad¹c Audi od strony Zgorzelca, w pewnym momencie zjecha³a na przeciwleg³y pas ruchu i uderzy³a czo³owo w nadje¿d¿aj¹c¹ od strony Lubania Kiê
Spectra.
Czytaj na str. 5

Zw³oki zwierz¹t

reklama

LEŒNA. Szokuj¹ce sceny w
Mi³oszowie. Jak donosz¹ inspektorzy, zwierzêta tygodniami
wy³y tam z bólu i g³odu, a wokó³ roznosi³ siê smród rozk³adaj¹cych siê pad³ych cia³.
Czytaj na str. 3

Po¿ar
GÖRLITZ. Ogieñ pojawi³
siê w fabryce szyb samochodowych Autoglass przy Reichenbacher Str. K³êby gêstego dymu unosi³y siê nad ca³ym miastem. Czytaj na str. 2

Nowe dowody
REGION. E-dowód bêdzie
plastikow¹ kart¹, ale wyposa¿on¹ w elektroniczny czip, na
którym zostan¹ zapisane dane
w³aœciciela. Czytaj na str. 2

Elektrobusy
ZGORZELEC. Odejœcie 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

Pracownia
RUSZÓW. Niedziela 22 lutego by³a szczêœliwa dla ma³ych
mieszkañców szko³y podstawowej. Zosta³a uroczyœcie
otwarta nowa pracownia komputerowa. W uroczystoœci wziêli udzia³ przedstawiciele w³adz
oraz sami zainteresowani.
Czytaj na str. 13

