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ZAWIDÓW. Miêdzynaro-
dowy przewo�nik autokarowy
FlixBus uruchamia przystanek
w Zawidowie. Z tego miasta bê-
dzie mo¿na dojechaæ autobu-
sem m.in. do Wroc³awia, Byd-
goszczy, Gdañska, Torunia czy
Sopotu. Czytaj na str. 2

Flixbus

ZGORZELEC. Na skrzy-
¿owaniu ulicy D¹browskiego
i Emilii Plater dosz³o do zde-
rzenia Mercedesa i busa nale-
¿acego do Komendy Powito-
wej Stra¿y Po¿arnej. 

Czytaj na str. 2

Uderzy³ w busa

LUBAÑ. Dolno�l¹ska Grupa
Literacka NURT we wspó³pra-
cy z lubañskim Klubem Lide-
rów M³odzie¿owych, og³asza
2 otwarte konkursy: LITE-
RACKI dla dzieci, m³odzie¿y
i osób doros³ych oraz NAKO-
LA¯ (pracê plastyczn¹/grafiê)
dla dzieci i m³odzie¿y. 

Czytaj na str. 9

SULIKÓW. W poniedzia³ek
(15.06) ok godziny 11:40 dosz³o
do zderzenia dwóch aut marki
Audi. Czytaj na str. 5

Kolizja

Konkursy

ZGORZELEC. Po d³u¿szej
przerwie, spowodowanej Koro-
nawirusem COVID-19, SWG �
Biuro Obs³ugi Klienta przy uli-
cy Warszawskiej 29 w Zgorzel-
cu zosta³o ponownie otwarte.

Czytaj na str. 4

Wypo¿ycz rower
REGION. Wbrew ostrze¿e-

niom przed kataklizmem, jaki mo-
g³y spowodowaæ ulewne desz-
cze w naszym regionie, wszyst-
ko skoñczy³o siê na strachu i drob-
nych incydentach, nikt nie ucier-

pia³. Jak informuje asp. Woj-
ciech Piechowicz z KP PSP w
Zgorzelcu, najgro�niejsze sy-
tuacje zdarzy³y siê w sobotê i tyl-
ko na terenie Gminy Bogatynia.

Czytaj na str. 3

Nysa znowu by³a gro�na
PIEÑSK.Czujno�æ po s³u¿bie

funkcjonariusza z Placówki Stra-
¿y Granicznej byæ mo¿e urata-
wa³a komu� ¿ycie. W niedzielê
(14.06) o godz. 14:45 uwagê
funkcjonariusza zwróci³ samochód
osobowy marki Citroen C4, któ-

ry wymusi³ na nim nag³e hamo-
wanie wje¿d¿aj¹c na s¹siedni
pas ruchu. Funkcjonariusz za-
wróci³ i pojecha³ za Citroenem,
który porusza³ siê �wê¿ykiem�
ulicami Pieñska.

Czytaj na str. 6

O krok od tragedii

BOGATYNIA. Instytut Me-
teorologii i Gospodarki Wod-
nej Pañstwowy Instytut Ba-
dawczy przygotowa³ niezale¿-
ne opracowanie naukowe, w któ-
rym wskazano, ¿e g³ówny

wp³yw na zasoby wodne przy
czeskiej granicy maj¹ warun-
ki meteorologiczne, a nie dzia-
³alno�æ Kopalni Wêgla Bru-
natnego Turów.

Czytaj na str. 7

Kopalnia a poziom wód
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Sanepid bez laboratorium?
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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Tenis
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Jestem st¹d

Krzysztof Burbo

- mieszka w Bogatyni

- trener tenisa ziemnego

- interesuje siê sportem

REGION. Planowane jest zlikwidowanie laboratorium Sanepidu w Zgorzelcu. Czytaj na str. 3
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