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ZGORZELEC. Ju¿ zosta³o
otwarte rondo wybudowane
na skrzy¿owaniu ulic: Boh.
Getta, Warszawskiej, Staszica,
Daszyñskiego i Okrzei.

Czytaj na str. 2

Otwarte rondo

JÊDRZYCHOWICE. Pod-
czas prac budowlanych (16.12)
pracownicy wykopali niewybuch
i o niebezpiecznym znalezisku
od razu powiadomili Policjê. Po-
licja zabezpieczy³a teren wokó³
niewybuchu. Powiadomiono
tak¿e Patrol Rozminowania.

Czytaj na str. 9

Niewybuch

WÊGLINIEC. Gmina Wêgli-
niec zosta³a zakwalifikowana
do ¿ó³tej strefy bezpieczeñ-
stwa zwi¹zanej z wystêpowa-
niem wirusa ASF � afrykañskie-
go pomoru �wiñ. Strefa ochron-
na obejmuje teren ca³ej gminy.

Czytaj na str. 5

Wirus ASF

REGION. Jedn¹ z ciekaw-
szych pracowni Laboratorium
Kryminalistycznego KWP we
Wroc³awiu jest Pracownia Ba-
dañ Broni i Balistyki.

Czytaj na str. 7

Labolatorium

LUBAÑ. Oko³o godz. 13.45
awantura miêdzy rodzicami do-
prowadzi³a (18.12.2019) do po-
stawienia w stan gotowo�ci po-
licjantów, którzy szukali ojca i

dziecka, którzy oddalili siê po
rodzinnej k³ótni. Zaniepokojo-
na matka powiadomi³a policjê
i rozpoczê³o siê poszukiwanie
37-latka. Czytaj na str. 3

Uprowadzi³ w³asne dziecko?

PIEÑSK. Na prze³omie sta-
rego i nowego roku 58-letni
mê¿czyzna zakatowa³ siekier¹
swoj¹ suczkê rasy owczarek
niemiecki. W tej sprawie to je-
den z nielicznych pewnych fak-

tów gdy¿ to, co siê potem zda-
rzy³o ma dwa scenariusze.
Pierwszy jest autorstwa przed-
stawiciela Dolno�l¹skiego In-
spektoratu Ochrony Zwierz¹t.

Czytaj na str. 5

Zakatowa³ psa
REGION. Kara za nieprzere-

jestrowanie pojazdów � nowe za-
sady wesz³y w ¿ycie 1 stycznia
2020 r. Jakich zmian mo¿emy
siê spodziewaæ? Z dniem 1 stycz-
nia 2020 roku wchodzi w ¿ycie
zmiana w ustawie Prawo o ru-
chu drogowym. Oznacza to, ¿e

od stycznia bêdzie wprowadzo-
ny obowi¹zek rejestracji zaku-
pionego samochodu (u¿ywane-
go oraz nieu¿ywanego) w termi-
nie do 30 dni od dnia nabycia.
W³a�ciciela pojazdu, który nie
zrobi tego w terminie, bêdzie cze-
ka³a kara. Czytaj na str. 5

Obowi¹zek rejestracji
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Jestem st¹d

Aneta Dziurd�

- nuczycielka geografii w SP3

w Bogatyni i cz³onek PTTK

- mieszka w Bogatyni

- interesuje siê turystyk¹
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REGION. Kolejne zatrzymania czterech samorz¹dowców w sprawie narkotyków. Czytaj na str. 3
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