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ZAWIDÓW.Grupa naukow-
ców z Drezna oraz Katedry
Antropologii Uniwersytetu Przy-
rodniczego we Wroc³awiu pro-
wadzi badania wykopaliskowe
na obszarze s³owiañskiego gro-
dziska. Czytaj na str. 9

Pod lup¹

BOGATYNIA. Policjanci za-
trzymali do kontroli drogowej
pojazd marki Ford Focus. Wpo-
je�dzie znajdowa³o siê dwóch
mê¿czyzn. W wyniku podjê-
tych czynno�ci u 30-latka zabez-
pieczyli woreczek foliowy z
zawarto�ci¹ suszu ro�linnego.

Czytaj na str. 6

LE�NA. Ruszy³ nabór wnio-
sków Ministerstwa Klimatu
oraz Narodowego Fundusuz
Ochrony �rodowiska i Gospo-
darki Wodnej. Planuje ono za-
inwestowaæ 100 mln z³ w ³ago-
dzenie skutków suszy w Polsce

Czytaj na str. 2

Moja woda

Narkotyki

WÊGLINIEC. Na terenie
�cie¿ki edukacyjnej ,,Szlakiem
G³uszca� przy Nadle�nictwie
Ruszów cz³onkowie M³odzie-
¿owej Dru¿yny Po¿arniczej
przy OSP Ruszów zorganizo-
wali (10.07) szkoleniowy biwak
terenowy. Czytaj na str. 4

Biwak

LUBAÑ. Zbadano pocz¹tko-
wy odcinek kompleksu zlokali-
zowanego pod Kamienn¹ Gór¹
w Lubaniu. Czytaj na str. 5

Tajemnice sztolni

ZGORZELEC. W czwartek
(16.07) CBAzatrzyma³o dwóch
prezesów Metropolitan Inve-
stment, który jest miêdzy inny-
mi w³a�cicielem zgorzeleckie-
go dworca. S¹ oni podejrzani o

stworzenie piramidy finansowej,
poprzez któr¹ blisko 1000 osób
mia³o straciæ oko³o 250 mln z³.
Tak wiêc inwestycja po by³ym
dworcu PKPMiasto spe³znie na
niczym. Czytaj na str. 3

Co z dworcem PKP?
REGION. Kradzie¿ metod¹

"na walizkê" dotyczy aut z do-
stêpem bezkluczykowym. Z³o-
dziejom wystarczy kilka se-
kund, by przechwyciæ sygna³ z
klucza zbli¿eniowego do po-
jazdu. Warto wiêc pomy�leæ o

tym, jak skutecznie zabezpieczyæ
go przed sczytaniem informacji.
Posiadaj¹c samochód z dostêpem
bezkluczykowym powinni�my
posiadaæ pe³n¹ �wiadomo�æ na
temat metod dzia³ania sprawców.

Czytaj na str. 2

Nowa metoda kradzie¿y aut

ZGORZELEC.Funkcjonariu-
sze polsko-niemieckiego patro-
lu ze Wspólnej Polsko-Niemiec-
kiej Placówki w Ludwigsdorfie
otrzymali oko³o godz. 10.00
(08.07) informacjê od niemiec-

kich s³u¿b, ¿e w Zgorzelcu na mo-
�cie kolejowym stoi mê¿czy-
zna, który prawdopodobnie chce
z niego skoczyæ lub rzuciæ siê
pod nadje¿d¿aj¹cy poci¹g.

Czytaj na str. 5

Chcia³ skoczyæ z mostu
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REGION. Funkcjonariusze Stra¿y Granicznej i Policji w Zgorzelcu rozbili grupê przemytników. Czytaj str. 3
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