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BOGATYNIA.Grupa BOG-
-TUR wybra³a siê (20.06) na ko-
lejn¹ wyprawê, tym razem na
górê Borow¹ (853 m n.p.m.),
która od 2017 roku posiada
piêkn¹ wie¿ê widokow¹ z 90 me-
talowymi schodami.

Czytaj na str. 13

Wyprawa

SULIKÓW. M³odzie¿owe
Dru¿yny Po¿arnicze OSPMie-
dziana i OSP Studniska Dolne
na polsko-niemieckich zawodach
OSP. Czytaj na str. 13

Zawody OSP

ZGORZELEC.Policja ostrze-
ga przed kradzie¿ami metod¹
"na ko³o". Z³odzieje wymy�laj¹
nowe metody aby nas okra�æ,
ale te¿ korzystaj¹ ze starych.

Czytaj na str. 6

Metoda na ko³o

REGION. Kilka minut przed
17:00 w czwartek 20 czerwca
w jednym z mieszkañ w Mir-
sku dosz³o do wybuchu nagro-
madzonego w powietrzu ga-
zu. Wybuch wybi³ wszystkie
okna w znajduj¹cym siê na par-
terze mieszkaniu. 

Czytaj na str. 2

Wybuch gazu

JERZMANKI. WSPim. Sy-
biraków odby³a siê (18.06) I
Gala Sportu. Swoj¹ obecno-
�ci¹ galê u�wietni³ wicemistrz
Polski, Mistrz Europy w rzucie
dyskiem osób niepe³nospraw-
nych Piotr Kosewicz.

Czytaj na str. 15

I Gala Sportu

REGION.Wesz³a w ¿ycie usta-
wa znosz¹ca op³aty za pobyt przy
³ó¿ku szpitalnym ma³ego pacjen-
ta. Koszty pokryje NFZ. Szpita-
le nie bêd¹ mia³y prawa do po-
bierania op³at od rodziców, któ-
rzy towarzysz¹ swoim dzieciom

w szpitalu. To samo dotyczy opie-
kunów osób niepe³nosprawnych.
Placówki medyczne nie bêd¹
wiêc mog³y ¿¹daæ op³aty za udo-
stêpnienie miejsca do spania, po-
�cieli czy korzystanie z mediów.

Czytaj na str. 3

Koniec z p³aceniem

REGION.Wzwi¹zku z tocz¹-
cym siê postêpowaniem prze-
ciwko by³emu proboszczowi
Parafii Rzymskokatolickiej
Zmartwychwstania Pañskiego
w Ruszowie Piotrowi M. podej-
rzanemu o dopuszczenie siê in-
nych czynno�ci seksualnych w

stosunku do ma³oletnich poli-
cja wraz z prokuratur¹ prosz¹ oso-
by, które by³y pokrzywdzony-
mi b¹d� �wiadkami podobnych
zachowañ tego mê¿czyzny o
kontakt z Komend¹ Powiatow¹
Policji w Zgorzelcu.

Czytaj na str. 5

Prokuratura poszukuje ofiar
OLSZYNA. Oko³o godz. 11.

(09.07) na ul. Curie Sk³odow-
skiej dosz³o do wypadku w
trakcie prac przy u¿yciu d�wi-
gu. Do zdarzenia dosz³o kiedy

wysiêgnik uniós³ kilkutonow¹
betonow¹ p³ytê, wtedy ta prze-
mieszczaj¹c siê przygniot³a do
podpory d�wigu mê¿czyznê.

Czytaj na str. 3

Przygnieciony metalow¹ p³yt¹

JÊDRZYCHOWICE.Funk-
cjonariusze zatrzymali na przej-
�ciu granicznym do kontroli Ra-
fa³a K. jad¹cego samochodem

marki �Mercedes�. Waucie zna-
leziono narkotyki w postaci 14
litrów p³ynnej amfetaminy.

Czytaj na str. 5

Mercedes pe³en narkotykówISSN 1898-4010

Makabryczna zbrodnia!
Je�li wiesz co�, o czym warto
napisaæ, zadzwoñ lub napisz 
e-mail do naszej redakcji

tel. (75) 64 51 100
redakcja@gazetaregionalna.pl
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Nie szczêdzili si³.
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REGION. Do wyj¹tko-
wo brutalnego zabójstwa
dosz³o 28 czerwca w jed-
nej z kamienic w Lubaniu.
Dy¿urny Komendy Po-
wiatowej Policji ok.
godz. 20.00 otrzyma³ in-
formacjê o 23-letniej ko-
biecie ranionej ostrym
narzêdziem. Na miejsce
skierowano patrol Poli-
cji, który oprócz kobie-
ty znalaz³ ciê¿ko ranne-
go mê¿czyznê. Funkcjo-
nariusze na miejscu za-
trzymali 22- letniego
mê¿czyznê mieszkañca
powiatu lubañskiego,
którego podejrzewano o
dokonanie tej zbrodni.

Czytaj na str. 3

Jestem st¹d

Szymon Surmacz

- mieszka w Le�nej

- Burmistrz Le�nej

- interesuje siê sprawami

spo³ecznymi
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