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Kradli drzewo

Dominik H. w rêkach policji!

LEŒNA. W sobotni poranek
(03.07) do leœnieñskiej jednostki policji zadzwoni³ telefon z informacj¹ o znalezieniu na terenie uprawianego pola sterty desek, które mog¹ pochodziæ z
kradzie¿y.
Czytaj na str. 6

Zoo

Görlitz

Rozdajemy bilety rodzinne.

str. 13

Œwiêto koniarzy

Darowizna

REGION. Na terenie Zamku
Kliczków oraz lasów go okalaj¹cych rozegrano Miêdzynarodowe Zawody w Sportowych
Rajdach Konnych.
Czytaj na str. 9

Bogatynia

Dla szpitala.
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Remont œwietlicy
S³awnikowice

E-oszuœci

Zakoñczone prace.
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Jubileusz
FOT.:KP PSP Zgorzelec

Region

Z³ote Gody trzech par.

str. 11

Kolejny po¿ar

REGION. Poszukiwany 25-latek zosta³ zatrzymany w pi¹tek 16 lipca na terenie Niemiec. Czytaj str. 3

Bogatynia

Wysypisko œmieci.
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Jagodowy weekend
Ruszów

Pracowita m³odzie¿.
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Wystawa
Region

Rêkodzie³o S. Lege¿yñskiej.
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Saksonia
Görlitz

Z³agodzone obostrzenia.
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Sukces MKS OSA
Sport

Mistrzostwa Polski U20.
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Co siê dzieje z moim dzieckiem? Z³oto w podziemiach?
REGION. W sierpniu grupa
dla rodziców dzieci uzale¿nionych przerywa swoj¹ ca³oroczn¹ pracê. Po miesiêcznej przerwie wakacyjnej, z pocz¹tkiem
wrzeœnia, wznowi dzia³alnoœæ
ju¿ bez dotychczasowych ograniczeñ zwi¹zanych z pande-

mi¹. Od lat, w ka¿d¹ œrodê o godzinie 16.00, w poradni przy ul.
Maratoñskiej w Zgorzelcu spotykaj¹ siê rodzice dzieci uzale¿nionych. Poradnia oferuje pomoc nie tylko osobom uzale¿nionym i ich opiekunom.
Czytaj na str. 5

Tragiczny fina³ poszukiwañ
GÖRLITZ. Po dramatycznym
zdarzeniu w sobotê (10.07), we
wtorek (13.07) po po³udniu patrol policji u¿ywaj¹c pontonu
odnalaz³ w Nysie zw³oki mê¿reklama

czyzny. Cia³o ujawniono w pobli¿u miejsca sobotniego wypadku i wszystko wskazuje na
to, ¿e jest nim poszukiwany 34latek.
Czytaj na str. 2

LUBAÑ. Od lat kr¹¿¹ o nich
legendy, od dekady s¹ tematem
eksploracji, a one nadal niechêtnie ods³aniaj¹ swoje tajemnice.
Choæ ju¿ wiemy, ¿e lubañskie
sztolnie istniej¹, to nadal sta-

nowi¹ jedn¹ z najwiêkszych zagadek miasta. Cz³onkowie
SMG£ od 10 lat próbuj¹ zweryfikowaæ opowieœci, którymi
przez wiele lat ¿yli lubanianie.
Czytaj na str. 4

Wiara jednoczy

reklama

REGION. Œwiadkowie Jehowy organizuj¹ wirtualne wydarzenie w skali globalnej - w
240 krajach i ponad 500 jêzykach. „Silni dziêki wierze!” - to
has³o tegorocznego kongresu.
Czytaj na str. 5

REGION. Wostatnich dniach
znowu aktywowali siê elektroniczni oszuœci. W ci¹gu jednego dnia nasz czytelnik otrzyma³
mms-a i sms-a, które od razu oka
wzbudzi³y jego nieufnoœæ.
Czytaj na str. 4

Muzyczne pi¹tki
ZGORZELEC. Burmistrz
Miasta Zgorzelec i Miejski Dom
Kultury, jak co roku w wakacje,
zapraszaj¹ na skwer ks. J. Popie³uszki, gdzie przez lipiec i sierpieñ bêdzie mo¿na pos³uchaæ
piêknej muzyki.
Czytaj na str. 13

