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Ponad tona narkotyków!
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Görlitz

Rzdajemy bilety rodzinne.
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S³awomir Zawada
Region

Z³o¿y³ rezygnacjê.
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Miasta partnerskie
Zgorzelec

Miêdzynarodowa wymiana.
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Grupa Maluszka
Sulików

Inicjatywa dla rodziców.
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E-senior 65+
Region

Kurs komputerowy.
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Frida-¿ycie i sztuka
Zgorzelec

Spektakl.
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Dym spod maski
Zgorzelec

Awaria w centrum miasta.
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Szachy
Sport

Mistrzostwa Grand Prix.
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PGE Turów
Kolejna pora¿ka.

str. 23
ISSN 1898-4010

Uczmy siê ratowaæ ¿ycie

Co siê sta³o z Adrianem?

LUBAÑ. Policjanci Komendy Powiatowej Policji przy³¹czyli siê do akcji Europejskiego
Dnia Przywracania Czynnoœci

REGION. Niedawno min¹³
rok od dnia, kiedy w pobli¿u granicy Austrii i Niemiec zagin¹³
Adrian L. Mê¿czyzna mia³ polskie i niemieckie obywatel-

Serca, której celem jest propagowanie wœród uczniów i spo³ecznoœci udzielania pierwszej
pomocy.
Czytaj na str. 8

Zatrzymano dealera
ZGORZELEC. Policjanci z
grupy NYSA wydzia³u kryminalnego zgorzeleckiej komendy zatrzymali 43-letniego mieszkañca powiatu zgorzeleckiego
podejrzanego o posiadanie narkotyków. W wyniku przeproreklama

Sport

REGION. Bezpoœrednio po przekroczeniu granicy w Jêdrzychowicach
policjanci CBŒP zatrzymali kuriera narkotykowego, cz³onka miêdzynarodowej grupy przestêpczej, który usi³owa³
przewieŸæ do Polski 10
litrów p³ynnej amfetaminy pochodz¹cej z Holandii. Funkcjonariusze
ustalili, ¿e z zatrzymanego narkotyku mo¿na by³o otrzymaæ ponad 15
tysiêcy dzia³ek dilerskich.
Grupa mog³a wprowadziæ ponad tonê narkotyków na rynek.
Czytaj na str. 3

wadzonych czynnoœci w pomieszczeniach zajmowanych
przez mê¿czyznê funkcjonariusze zabezpieczyli niemal
130 porcji marihuany i niemal
50 porcji metamfetaminy.
Czytaj na str. 6

stwo a mieszka³ w Görlitz.
Pracê w firmie znajomego hydraulika za³atwi³ mu ojciec.
Mia³ pracowaæ jako pomocnik
majstra.
Czytaj na str. 5

Niebezpieczna st³uczka
OLSZYNA. W pi¹tek 26
paŸdziernika ok. godz. 14.00
na drodze krajowej nr 30 w
Olszynie Dolnej dosz³o do niebezpiecznej kolizji. By³o to
typowe najechanie jednego

pojazdu na ty³ drugiego. Z relacji œwiadków wynika, ¿e jeden z kierowców jad¹cych w
stronê Lubania zwolni³ szukaj¹c miejsca do zjazdu.
Czytaj na str. 3

Warsztaty
REGION. Seniorzy z NowogrodŸca, Lubania i Wittichenau
spotkali siê na wspólnych, polsko-niemieckich warsztatach kulinarnych. Czytaj na str. 12

XIII Bieg
ZGORZELEC. Na starcie
pojawi³o siê blisko 200 zawodników, których wiek by³ bardzo
zró¿nicowany. Najm³odsi wygl¹dali na nie wiêcej, jak 10-12
lat. Najstarsi – sporo po szeœædziesi¹tce. Czytaj na str. 12

Wymieni¹ piece
LUBAÑ. Rada Miasta zdecydowa³a o tym, ¿e ruszy program dofinansowañ na wymianê pieców. Czytaj na str. 8

Rak to nie wyrok
ZGORZELEC.Stowarzyszenie „Amazonek” i osób z chorob¹ nowotworow¹, chce przybli¿yæ wszystkim czytelnikom problem zdrowotny, który ci¹gle
budzi strach. Czytaj na str. 4

Nagrodzony
OPOLNO ZDRÓJ. Nagroda
Ministra Edukacji Narodowej II
stopnia dla nauczyciela Szko³y
Podstawowej im. PCK w Opolnie Zdroju - Marka £abêdzia.
Czytaj na str. 13

Jubileusze
BOGATYNIA. W Urzêdzie
Stanu Cywilnego, odby³y siê
cztery uroczystoœci Z³otych i jedna Diamentowych Godów.
Czytaj na str. 13

Oszczêdzaj¹
LUBAÑ. W ramach projektu edukacyjnego: ,,Lubiê Lubañ”,
uczniowie klasy IAwraz z wychowawczyni¹ Wand¹ Czarnot¹, uczestniczyli w zajêciach
poœwiêconych oszczêdzaniu.
Czytaj na str. 2

