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WÊGLINIEC. Remont dwor-
ca kolejowego w Wêgliñcu by³
tematem spotkania 03 kwietnia
w miejskim magistracie.

Czytaj na str. 4

Inwestycja

ZGORZELEC. Sceny jak z
sensacyjnego filmu rozegra³y
siê we wtorek pomiêdzy godz.
10.00 a 10.30. Ulicami �ród-
mie�cia odbywa³ siê po�cig
oznakowanych radiowozów i
nieoznakowanego BMWza le-
ciwym fordem focusem na nu-
merach z Zittau. Samochody
�ciga³y siê z wielk¹ prêdko�ci¹.

Czytaj na str. 8

Gonili bandytê?

ZGORZELEC. W zwi¹zku
z rozpoczêciem budowy ronda
skrzy¿owanie zosta³o ca³ko-
wicie wy³¹czone z ruchu, a w
rewitalizowanym obszarze obo-
wi¹zuje zmieniona organiza-
cja ruchu. Czytaj na str. 4

Rondo

�WIERADÓWZDRÓJ.Po-
¿ar wybuch³ na jednym z par-
kingów w mie�cie. Kierowc¹
okaza³ siê mê¿czyzna, który
przyjecha³ na narty.

Czytaj na str. 9

Sp³onê³o auto

BOGATYNIA. Ju¿ drugie po-
siedzenie Zespo³u ds. opracowa-
nia koncepcji funkcjonowania i
rozwoju opieki zdrowotnej na te-
renie miasta i gminy Bogatynia
odby³o siê we czwartek 4 kwiet-
nia. Ewa Szczepkowska, p.o.

Dyrektor SP ZOZ w Bogatyni,
przedstawi³a szczegó³ow¹ ofer-
tê medyczn¹ placówki w zakre-
sie mo¿liwo�ci wykonywania
us³ug medycznych dla mieszkañ-
ców miasta i gminy Bogatynia.

Czytaj na str. 7

Co ze szpitalem w Bogatyni?
ZGORZELEC. Historia mia-

³a swój pocz¹tek latem ubieg³e-
go roku. Z okazji osi¹gniêcia ko-
lejnego sukcesu zawodowego
ma³¿onkowie C. postanowili
w ogrodzie wyprawiæ ma³e
przyjêcie dla znajomych. Impre-

za rozkrêca³a siê w najlepsze,
by³o chyba trochê za g³o�no. W
pewnym momencie od strony
wej�cia do domu da³o siê s³y-
szeæ krzyki i dziwne ³omoty.
Okaza³o siê ¿e to s¹siad.

Czytaj na str. 5

Opiesza³y prokurator?
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- lubi pracowaæ na rzecz ludzi

REGION. Dwie kobie-
ty w wieku 65 i 47 lat
oraz 51-letni mê¿czy-
zna zmarli wskutek spo-
¿ycia substancji niewia-
domego pochodzenia.
Prawdopodobnie by³o
to glikol etylenowy. Do
tragedii dosz³o w pi¹tek
12 kwietnia oko³o godz.
13.00 w jednym z blo-
ków przy ul. Warszaw-
skiej (tasiemiec) w Zgo-
rzelcu. W chwili wej-
�cia do mieszkania s³u¿b
ratunkowych dwie oso-
by: 65 letnia kobieta i
51 letni mê¿czyzna ju¿
nie ¿yli. W ³azience zna-
leziono drug¹ kobietê,
która jeszcze dawa³a
oznaki ¿ycia.

Czytaj na str. 3FO
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