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LUBAÑ. Kolejny ju¿ rok
uczniowie klasy m³odszej z
Szko³y Podstawowej nr 2 w
Lubaniu, realizuj¹ program za-
jêæ regionalnych pod has³em:
,,Lubiê Lubañ�.

Czytaj na str. 2

Praca w grupie

REGION. SMS-y od przestêp-
ców podaj¹cych siê za komor-
nika to kolejna metoda oszustów,
wykorzystuj¹cych podstêp z
fa³szywymi panelami p³atno�ci
internetowych.

Czytaj na str. 6

Fa³szywe sms-y

WÊGLINIEC. Oprócz wystê-
pów artystycznych, wystaw,
konkursów i rywalizacji w za-
wodach sportowych, g³ównym
punktem imprezy s¹ coroczne
Mistrzostwa Europy w Zbiera-
niu Grzybów, w których uczest-
nicz¹ grzybiarze z Polski i z za-
granicy. Czytaj na str. 5

�wiêto Grzybów

PLATERÓWKA. �Dram�
to piêkny, 12-letni owczarek
niemiecki. Na pozór to zwyk³y
pies ale to tylko pozory. Jego
niezwyk³e cechy pierwszy raz
siê ujawni³y 24 grudnia ubie-
g³ego roku. Czytaj na str. 9

Uratowa³ konia

ZGORZELEC. Ju¿ nieba-
wem rozpocznie siê Dolno�l¹-
ski Festiwal Nauki. Dwudzie-
sta druga edycja wydarzenia
popularyzuj¹cego naukê.

Czytaj na str. 9

Festiwal Nauki

ZGORZELEC. Policjanci z
wydzia³u kryminalnego zgo-
rzeleckiej komendy wspólnie z
policjantami z komendy wo-
jewódzkiej we Wroc³awiu za-
trzymali 54-letni¹ mieszkankê

powiatu zgorzeleckiego podej-
rzewan¹ o zabójstwo swojego
mê¿a. Do zbrodni dosz³o w
jednym z mieszkañ na terenie
Zgorzelca 20 lat temu.

Czytaj na str. 3

Zbrodnia z archiwum X

BOGATYNIA. Sekcja tury-
styczna Bog-Tur wybra³a siê  na
wycieczkê do Jonsdorf. Grupa
21 osób z Bogatyni oraz 9 osób
z PTSM Boles³awiec, która do-

jecha³a swoimi samochodami
do Zittau. Wspólnie pojechali
najpierw na Breiterberg, na któ-
rej jest wie¿a widokowa.

Czytaj na str. 8

Wycieczka do Jonsdorf

REGION.Prokuratura Rejono-
wa w Boles³awcu skierowa³a do
S¹du Okrêgowego w Jeleniej
Górze akt oskar¿enia przeciwko
czterem osobom podejrzanym o
dokonanie w okresie od grudnia
2018 roku do marca 2019 roku
w³amañ do bankomatów oraz

szeregu innych przestêpstw.
Pierwsze z w³amañ mia³o miej-
sce 1 grudnia 2018 roku w jed-
nym z marketów w Boles³awcu.
Sprawcy przy u¿yciu pojazdu
staranowali drzwi do sklepu i do-
stali siê od jego przedsionka...

Czytaj na str. 5

Uzbrojony przestêpca

£AGÓW. W niedzielê 15
wrze�nia odby³a siê XVI edy-
cja Zawodów Je�dzieckich, w
skokach przez przeszkody pod
Patronatem Trzech D¿entel-
menów. G³ównym organizato-
rem tradycyjnie by³o £u¿yc-

kie Stowarzyszenie Rekreacyj-
no-Sportowe �Na Koñ� W £a-
gowie. Uczestniczyli w nich
je�d�cy i amazonki z Polski,
Czech i Niemiec. Rozegrano
³¹cznie dziewiêæ konkurencji.
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Zawody Je�dzieckie
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Jestem st¹d

Zbigniew Zdanowicz

- mieszka w Zgorzelcu

- Wiceprezes Zarz¹du PWiK

Zgorzelec

- pasjonuje siê sportem
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REGION. Nowe fakty w sprawie tragicznej �mierci w Egipcie Magdy ¯uk. Czytaj na str. 3
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Najtañsze
ubezpieczenia
w mie�cie!
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