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BOGATYNIA. Prokuratura
Okrêgowa w Jeleniej Górze skie-
rowa³a do Prokuratury Regio-
nalnej we Wroc³awiu wniosek
o przed³u¿enie �ledztwa w spra-
wie zabójstwa Magdaleny ¯.

Czytaj na str. 5

�ledztwo

NOWOGRODZIEC. Poli-
cjanci w Nowogrod�cu za-
trzymali 19-latka w zwi¹zku
z podejrzeniem u¿ycia fa³szy-
wych banknotów. Sprawca
p³aci³ podrobionymi pieniêdz-
mi w sklepach na terenie gmi-
ny Nowogrodziec.

Czytaj na str. 6

ZGORZELEC. Na odrestau-
rowanym Placu Pocztowym w
Görlitz, burmistrzowie Ursu i
Gronicz otworzyli przedpre-
mierow¹ edycjê pierwszego
polsko-niemieckiego festiwalu
Smaku Coolinaria.

Czytaj na str. 9

Festiwal smaku

Fa³szywki

LUBAÑ. Wramach IVetapu
odmra¿ania sportu, przy zacho-
waniu re¿imu sanitarnego, ba-
seny i p³ywalnie otrzyma³y zgo-
dê na ponowne otwarcie.

Czytaj na str. 15

Wodne atrakcje

REGION. Boles³awiecki szpi-
tal przestaje przyjmowaæ tylko
chorych z koronawirusem � de-
cyzjê tak¹ podj¹³ wojewoda. Od
1 lipca wznowi³y dzia³alno�æ in-
ne oddzia³y. Czytaj na str. 2

Szpital

CZERWONAWODA. Przy
ul. 3-go Maja dosz³o (19.06)
do po¿aru pomieszczenia gospo-
darczego i domu. OSP Czer-
wona Woda podjê³a dzia³ania
zwi¹zane z opanowaniem obu

tych po¿arów. Pierwsza rota
skupi³a siê na opanowaniu po-
¿aru budynku gospodarczego i
zapobiegniêciu jego rozprze-
strzeniania siê na budynek
mieszkalny. Czytaj na str. 5

Zbieraj¹ na odbudowê domu
REGION. W nocy 21 czerw-

ca br. na stacji paliw w Bole-
s³awcu dosz³o do konfliktu po-
miêdzy 6 mê¿czyznami, w wy-
niku, którego piêciu z nich po-
bi³o jednego, bij¹c go po ca³ym
ciele. W trakcie zdarzenia, je-

den z napastników trzykrotnie
kopn¹³ le¿¹cego na betonowym
pod³o¿u pokrzywdzonego w
g³owê, w efekcie czego straci³
on przytomno�æ i dozna³ m.in.
wstrz¹�nienia mózgu.

Czytaj na str. 7

Pobicie na stacji paliw

KUNÓW. We wtorek (23.06)
oko³o godziny 22:40 dosz³o
do wypadku drogowego. 46-let-
nia kobieta mieszkanka powia-
tu zgorzeleckiego kieruj¹ca au-
tem marki Peugeot nie ust¹pi-

³a pierwszeñstwa prawid³owo
jad¹cemu motocykli�cie. Mo-
tocykl kierowany by³ przez 34-
letniego mieszkañca powiatu
zgorzeleckiego.

Czytaj na str. 4

Kolejny wypadek motocyklisty
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Uwaga!
Region

Barszcz Sosnowskiego.
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Wakacje
Zawidów

Z O�rodkiem Kultury.
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Pomoc prawna
Region

Wznowiona obs³uga.
str. 7

Domowa plantacja
Lubañ

Konopii indyjskich.
str. 6

Zoo
Görlitz

Rozdajemy bilety rodzinne.
str. 9

Styropian
Zawidów

Gdzie oddaæ?
str. 3

UKS Basket
Sport

Pozostaje w II lidze.
str. 15

Jestem st¹d

Natanek Zió³kowski

- s. Krzysztofa i Alicji

- ur. 30.06.2020r.,

- waga 3020, d³. 54, Lubañ

Wiêcej informacji na str. 2

REGION. Kontrola przeprowadzona w Gminie Bogatynia wykaza³a milionowe oszustwa. Czytaj na str. 3
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Pow³oki ceramiczne   �   12-24 m-c gwarancji   �   Cena od 200 z³
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