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Rozdajemy bilety rodzinne.
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Hodowla w szafie
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„Plantator“ marihuany.
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Agresywny kierowca quada.

str. 5

Konsulatacje
Bogatynia

Dla ofiar przemocy.
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Sp³onê³y dwa budynki.
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Co ze szpitalem w Bogatyni?

Opiesza³y prokurator?

BOGATYNIA. Ju¿ drugie posiedzenie Zespo³u ds. opracowania koncepcji funkcjonowania i
rozwoju opieki zdrowotnej na terenie miasta i gminy Bogatynia
odby³o siê we czwartek 4 kwietnia. Ewa Szczepkowska, p.o.

ZGORZELEC. Historia mia³a swój pocz¹tek latem ubieg³ego roku. Z okazji osi¹gniêcia kolejnego sukcesu zawodowego
ma³¿onkowie C. postanowili
w ogrodzie wyprawiæ ma³e
przyjêcie dla znajomych. Impre-

reklama

Zgorzelec

REGION. Dwie kobiety w wieku 65 i 47 lat
oraz 51-letni mê¿czyzna zmarli wskutek spo¿ycia substancji niewiadomego pochodzenia.
Prawdopodobnie by³o
to glikol etylenowy. Do
tragedii dosz³o w pi¹tek
12 kwietnia oko³o godz.
13.00 w jednym z bloków przy ul. Warszawskiej (tasiemiec) w Zgorzelcu. W chwili wejœcia do mieszkania s³u¿b
ratunkowych dwie osoby: 65 letnia kobieta i
51 letni mê¿czyzna ju¿
nie ¿yli. W ³azience znaleziono drug¹ kobietê,
która jeszcze dawa³a
oznaki ¿ycia.
Czytaj na str. 3

Dyrektor SP ZOZ w Bogatyni,
przedstawi³a szczegó³ow¹ ofertê medyczn¹ placówki w zakresie mo¿liwoœci wykonywania
us³ug medycznych dla mieszkañców miasta i gminy Bogatynia.
Czytaj na str. 7

za rozkrêca³a siê w najlepsze,
by³o chyba trochê za g³oœno. W
pewnym momencie od strony
wejœcia do domu da³o siê s³yszeæ krzyki i dziwne ³omoty.
Okaza³o siê ¿e to s¹siad.
Czytaj na str. 5

Rondo
ZGORZELEC. W zwi¹zku
z rozpoczêciem budowy ronda
skrzy¿owanie zosta³o ca³kowicie wy³¹czone z ruchu, a w
rewitalizowanym obszarze obowi¹zuje zmieniona organizacja ruchu. Czytaj na str. 4

Inwestycja
WÊGLINIEC. Remont dworca kolejowego w Wêgliñcu by³
tematem spotkania 03 kwietnia
w miejskim magistracie.
Czytaj na str. 4

Sp³onê³o auto
ŒWIERADÓWZDRÓJ. Po¿ar wybuch³ na jednym z parkingów w mieœcie. Kierowc¹
okaza³ siê mê¿czyzna, który
przyjecha³ na narty.
Czytaj na str. 9

Gonili bandytê?
ZGORZELEC. Sceny jak z
sensacyjnego filmu rozegra³y
siê we wtorek pomiêdzy godz.
10.00 a 10.30. Ulicami œródmieœcia odbywa³ siê poœcig
oznakowanych radiowozów i
nieoznakowanego BMW za leciwym fordem focusem na numerach z Zittau. Samochody
œciga³y siê z wielk¹ prêdkoœci¹.
Czytaj na str. 8

