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ZGORZELEC.Od 15 grud-
nia bêdzie obowi¹zywa³ no-
wy rozk³ad jazdy poci¹gów.
Dziêki zakoñczonej elektryfi-
kacji linii Zgorzelec-Wêgli-
niec podró¿ni bêd¹ mogli po-
dró¿owaæ do Wroc³awia nowo-
czesnymi poci¹gami.

Czytaj na str. 4

Rozk³ad PKP

GÖRLITZ. Na Górnym
Rynku, po niemieckiej stronie
Europa-Miasta Görlitz/ Zgo-
rzelec ruszy³o ju¿ lodowisko pod
go³ym niebem, które bêdzie
czynne do 5. stycznia 2020.

Czytaj na str. 15

Lodowisko

LUBAÑ. O fakcie znêcania
siê, policjê powiadomi³a po-
krzywdzona. 36- letni mieszka-
niec Lubania, pijany ju¿ po raz
kolejny wszcz¹³ awanturê, w cza-
sie której znêca³ siê nad ¿on¹.
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Znêca³ siê

BOGATYNIA. Pierwsze miej-
sce w mie�cie, gdzie mo¿na po-
dzieliæ siê posi³kiem, dzia³a ju¿
od 15 listopada 2017 r. na tere-
nie GS "SCH" przy ul. Ko�ciusz-
ki 26. Czytaj na str. 2

Podziel siê

BOGATYNIA. Do zuchwa-
³ego napadu dosz³o na terenie
miasta. Do 29-letniej miesz-
kanki powiatu zgorzeleckiego
podbieg³a kobieta i uderzy³a j¹

pa³k¹ teleskopow¹. Zabra³a jej
pieni¹dze i telefon komórko-
wy. Warto�æ strat pokrzywdzo-
na wyceni³a na kwotê ponad
1,5 tys. z³. Czytaj na str. 3

Zaatakowa³a j¹ pa³k¹

REGION. Nowe obowi¹zki
i uprawnienia kierowców aut
oraz kontroluj¹cych zawarto w
rozporz¹dzeniu Ministra Spraw
Wewnêtrznych i Administra-
cji w sprawie kontroli ruchu

drogowego - przekaza³o biuro
prasowe MSWiA. Przepisy
wesz³y w ¿ycie od listopada. Ce-
lem zmian jest doprecyzowanie
procedur dzia³ania np. Policji.
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Nowe zasady kontroli
ZGORZELEC. Policjanci

z Wydzia³u Kryminalnego zgo-
rzeleckiej komendy wracaj¹c
ze s³u¿by zauwa¿yli mê¿czy-
znê le¿¹cego na torach. W
zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹
policjanci, wspólnie z jednym
z przeje¿d¿aj¹cych kierow-

ców, podjêli dzia³ania, które byæ
mo¿e uratowa³y ludzkie ¿y-
cie. Gdy jeden z policjantów
oraz kierowca biegli, aby po-
móc le¿¹cemu cz³owiekowi,
rogatki przejazdu kolejowego
zaczê³y siê zamykaæ...
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Chory le¿a³ na torach
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REGION. Marsza³ek Li-
bereckiego Kraju Mar-
tin Puta odwiedzi³ pol-
sk¹ ambasadê w Pra-
dze, by poinformowaæ
o próbach podwa¿enia
dokumentów planistycz-
nych gminy Bogatynia,
zezwalaj¹cych na roz-
szerzenie odkrywki kopal-
ni wêgla brunatnego Tu-
rów.Wkwietniu ekolodzy
zCzech, Niemiec i Polski
protestowali w rejonie
trójstyku granic pod ha-
s³em, ¿e powiêkszenie
odkrywki w Turowie za-
grozi wodom gruntowym.
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Najtañsze
ubezpieczenia
w mie�cie!
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