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Dzieñ Stra¿aka

Œmieræ pod ciê¿arówk¹!

REGION. Walcz¹ z ¿ywio³em, ratuj¹ ludzkie ¿ycie, zdrowie i mienie, obdarzani najwy¿szym zaufaniem spo³ecznym – Stra¿acy.
Czytaj na str. 4

Sky Walk

Œwieradów Zdrój

Kapsu³a czasu

Ceny biletów.

str. 5

ZGORZELEC. Remont budynku Miejskiego Domu Kultury powoli, ale systematycznie, zbli¿a siê do fina³u. Jednym
z elementów, o który wzbogaci siê bry³a naszego odnowionego gmachu jest korona na
szczycie zielonej kopu³y.
Czytaj na str. 10

Marihuana
Region

Ukryta z kalafiorami.
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Wkrótce Aldi
Zgorzelec

Krad³ paliwo

Nowy sklep.

str. 2

Zdolny Œl¹zak
Jerzmanki

Marcin Brodniak.

Rehabilitacja

REGION. Si³a uderzenia by³a tak du¿a ¿e Forda Mondeo Kombi rozerwa³o na pó³.

Bogatynia

Po Covid-19.
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Pomys³owy z³odziej
Region

Znaleziony w kryjówce.
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Ekologicznie
Bogatynia

Pokaz mody.
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Kopalnia z docelow¹ koncesj¹

Chcia³ zabiæ matkê?

BOGATYNIA. Jak po wideokonferencji z minister Marzen¹ Macha³ek poinformowa³ Wojciech Dobro³owicz, pe³ni¹cy
funkcjê Burmistrza Gim Bogatynia, PGE GiEK uzyska³a koncesjê docelow¹, pozwalaj¹c¹ zapewniæ dostawy wêgla do pro-

LUBAÑ. Policjanci prewencji z lubañskiej komendy powiatowej zatrzymali 34-latka podejrzewanego o usi³owanie zabójstwa. Do zatrzymania dosz³o
w mieszkaniu na jednym z osie-

dukcji energii elektrycznej w
Elektrowni Turów do 2044 r., czyli do momentu wyczerpania z³o¿a i zakoñczenia pracy elektrowni. - To bardzo wa¿ny dzieñ dla
kompleksu Turów, naszej gminy,
ale tak¿e dla ca³ego kraju.
Czytaj na str. 5

Nowe zasady
GÖRLITZ. Od niedzieli 9 maja 2021 Polska zosta³a zaklasyfikowana w Niemczech jako
zwyk³y obszar ryzyka zaka¿enia
koronawirusem, a nie jako obszar

wysokiego ryzyka, jak do tej pory - poinformowa³ Instytut Roberta Kocha (RKI). Oznacza to
u³atwienia w podró¿owaniu.
Czytaj na str. 3

Czytaj str. 3

dli. Zatrzymany mê¿czyzna
próbowa³ pozbawiæ ¿ycia swoj¹ matkê, któr¹ dusi³ i przy u¿yciu drewnianego przedmiotu
kilkukrotnie rani³ w okolice
g³owy.
Czytaj na str. 9

Sprz¹tanie Zawidowa
ZAWIDÓW. W wielkim
sprz¹taniu Miasta uczestniczyli radni i w³adze miasta, urzêdnicy, lokalne stowarzyszenia,
uczniowie i przedszkolaki wraz
z wychowawcami, pracownicy
Oœrodka Kultury i Przedsiê-

biorstwa Us³ug Komunalnych.
Do akcji w³¹czyli siê tak¿e
mieszkañcy, którzy aktywie
wspierali porz¹dkuj¹cych w
trakcie porannej i popo³udniowej zmiany.
Czytaj na str. 7

BOGATYNIA. 29-letni
mieszkaniec powiatu zgorzeleckiego us³ysza³ zarzuty za w³amania do zbiorników paliwa i
kradzie¿ oleju napêdowego.
Czytaj na str. 6

Droga bez dziur
SULIKÓW. Gmina Sulików
otrzyma³a dofinansowanie na
przebudowê drogi w Ma³ej Wsi
Dolnej w kierunku Kunowa w
kwocie 100 800 z³. Droga zostanie przebudowana w ramach
dojazdu do gruntów rolnych
na odcinku 480 mb.
Czytaj na str. 10
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