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TRÓJCA. Nieuwaga i trud-
ne warunki atmosferyczne spo-
wodowa³y, ¿e w �rodê ok. godz.
22.00 na wysoko�ci nieczynnej
stacji paliw w Trójcy do rowu
przewróci³ siê samochód ciê-
¿arowy. To by³ TIR wioz¹cy 40
ton torfu. Prowadzi³ go estoñski
kierowca. Czytaj na str. 5

Tir w rowie

LUBAÑ. Policjanci wraz z
funkcjonariuszami Urzêdu Cel-
no-Skarbowego ustalili, ¿e w
jednym z lokali s¹ organizowa-
ne gry na automatach hazardo-
wych bez wymaganego ze-
zwolenia. Czytaj na str. 6

Automaty

LUBAÑ.Podejrzany wszed³ w
sposób nieuprawniony w posia-
danie karty p³atniczej nale¿¹cej
do innej osoby. Wprzeci¹gu kil-
ku dniu pos³u¿y³ siê ni¹ robi¹c
zakupy, transakcj¹ zbli¿eniow¹.

Czytaj na str. 6

27 zarzutów

RADZIMÓW. Do wielkiej
tragedii dosz³o we wtorek 12
marca. Dy¿urny KP PSP zo-
sta³ powiadomiony o po¿arze
w domu jednorodzinnym.

Czytaj na str. 5

Spali³ siê we �nie?

POWIAT. WZgorzelcu prêd-
ko�æ wiatru w porywach prze-
kracza³a 90 km/h. Spektakular-
nie wygl¹da³o powalone ogro-
dzenie zas³aniaj¹ce inwesty-
cje ko³o marketu Carrefour. 

Czytaj na str. 3

Efekty wichur

ZGORZELEC. Niedawno
informowali�my o zakresie ro-
bót maj¹cych na celu rewitali-
zacjê ul. Bohaterów Getta w
Zgorzelcu. Przypomnijmy, ¿e po
przebudowie miejsce to ma

przyci¹gaæ mieszkañców i tu-
rystów funkcjonaln¹, estetycz-
n¹ i przyjazn¹ przestrzeni¹,
przyjmuj¹c rolê miejsca spo-
tkañ i ¿ycia spo³ecznego.

Czytaj na str. 13

Jak bêdzie wygl¹daæ Boh. Getta?

BOGATYNIA. W czwarek
7 marca przed wroc³awskim
s¹dem odby³o siê posiedzenie
w sprawie za¿alenia jakie z³o-
¿yli pe³nomocnicy S³awomira
Z. i Stelli G. na zastosowany �ro-
dek zapobiegawczy.  �rodkiem
tym by³ trzymiesiêczny areszt

zatrzymanych. S¹d podtrzyma³
decyzje o areszcie. Przypomnij-
my: w  lutym pisali�my o afe-
rze jaka wybuch³a w Bogatyni
w�ród lokalnych samorz¹dow-
ców na czele z by³ym burmi-
strzem miasta Andrzejem G. 

Czytaj na str. 5

Samorz¹dowcy nadal w areszcie

LUBAÑ. Fa³szerstwo na nie-
spotykan¹ skalê. Taka informa-
cja w grudniu ubieg³ego roku
wstrz¹snê³a Zgorzelcem i oko-
lic¹. Przypomnijmy: Grzegorz Cz.
jest podejrzany o wprowadzenie
1,5 mln fa³szywych euro do ob-

rotu. Jak ustali³a prokuratura,
papier i maszyny do druku fa³-
szywych banknotów dostarczy³
jego syn Adrian. To na jego po-
lecenie banknoty drukowa³ dru-
karz ze Zgorzelca Tomasz Z.

Czytaj na str. 3

Wolno�æ za 50 tys. z³otych
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REGION. Przy wje�dzie na autostradê A4 straci³o ¿ycie dwóch m³odych ludzi. Czytaj na str. 3

Jestem st¹d

Agnieszka Cichoñ

- mieszka w Pisarzowicach

- Powiatowy Recznik

Konsumentów w Lubaniu

- lubi sport
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