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Narkotyki w chipsach!
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FOT.:KAS

Ze Zgorzelca do Görlitz.
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Policja szuka œwiadków.
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reklama

Skarby zostaj¹ w Lubaniu

Imigranci w Tirze

LUBAÑ. Depozyt srebrnych
brakteatów z okresu Œredniowiecza na pocz¹tku lipca br. zosta³ odkryty w Uniegoszczy
pod Lubaniem przez Sekcjê
Detektorystów Stowarzyszenia
Mi³oœników Górnych £u¿yc.

REGION. Coraz wiêcej ludzi szuka lepszego ¿ycia w krajach Europy Zachodniej. Powoduje to coraz bardziej wymyœlne sposoby ucieczki. Tym razem by³a to przyczepa Tira.
We czwartek (4.08) kierowca
tira w trakcie postoju w Oddzia-

le Celnym we Wroc³awiu us³ysza³ odg³osy w naczepie samochodu ciê¿arowego. Poinformowa³ o tym zdarzeniu ochronê obiektu i zawiadomili funkcjonariuszy S³u¿by Celno-Skarbowej oraz Policjê.
Czytaj na str. 9

Schody wstydu

reklama

Panowie zachowali siê bardzo profesjonalnie, niezw³ocznie zawiadamiaj¹c archeologów
z lubañskiego Muzeum Regionalnego o swoim niebywa³ym znalezisku.
Czytaj na str. 3

Zabójstwo czy wypadek?

Sport

REGION. Coraz ciekawsze sposoby na przewo¿enie narkotyków.
Marihuana zarekwirowana przez dolnoœl¹sk¹ KAS zosta³a znaleziona w paczkach po
chipsach. Nowe pomys³y przemytników zaskakuj¹ s³u¿by. Jednak
ich czujnoœæ nie zawodzi. Nietypowe skrytki na
narkotyki nie s¹ skuteczne. 825 g marihuany
oraz 100 tabletek ecstasy znaleŸli inspektorzy KAS.
Czytaj na str. 3

REGION. Do tragicznego
zdarzenia dosz³o w Gryfowie
Œlo¹skim. Wieczorem (8.08)
ojciec 50-letniego mê¿czyzny zaniepokojony d³ugim
snem syna wszed³ do jego pokoju i odkry³, ¿e ten nie ¿yje.
Wezwany na miejsce proku-

rator, zleci³ przeprowadzenie
sekcji zw³ok.
Policja pod nadzorem prokuratury wyjaœnia faktyczne okolicznoœci w jakich zmar³y dozna³ obra¿eñ skutkuj¹cych
œmierci¹.
Czytaj na str. 4

ZGORZELEC. Kilka miesiêcy temu, na zlecenie magistratu powsta³a wy³o¿ona kostk¹
brukow¹ œcie¿ka, ³¹cz¹ca mieszkañców po³udniowego Ujazdu
z marketem Dino przy ul.
Orzeszkowej. Czytaj na str. 5

Festyn
REGION. W niedzielê 14
sierpnia br. w Jerzmankach odby³ siê festyn rodzinny dla
mieszkañców. Organizatorem byli So³tys Rad¹ So³eck¹ oraz
KGW przy wsparciu Gminnego Oœrodka Kultury w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach.
Czytaj na str. 5

Modernizacja
LUBAÑ. Zmodernizowane
drogi dojazdowe, chodniki,
parkingi - nowe oblicze parku
na Kamiennej Górze staje siê
coraz bardziej widoczne.
Czytaj na str. 7

Po¿ar
ZGORZELEC. W pi¹tek
(5.08) oko³o godziny 17.00 wybuch³ po¿ar w Zgorzelcu na ulicy Idzikowskiego.
Czytaj na str. 3

Zawody
REGION. Klub JeŸdziecki
„Na Koñ” zorganizowa³ w poniedzia³ek 15 sierpnia XX edycjê zawodów w skokach przez
przeszkody pod patronatem
Trzech D¿entelmenów. Tym
razem rozegrano piêæ konkursów towarzyskich i siedem regionalnych. Czytaj na str. 11

