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Bajkowy koncert

REGION. Kolejny napad
na market. Tym razem w
Porajowie. W ubieg³ym
tygodniu (21.11) wieczorem Dy¿urny Komisariatu Policji w Bogatyni zosta³ powiadomiony o napadzie, gdzie mê¿czyzna w kominiarce z
„broni¹“, wszed³ do
sklepu i krzycz¹c do
sprzedawcy, ¿e „to napad” zabra³ kasetkê kasy fiskalnej.
Czytaj na str. 3

Areszt dla przemocowca

Wróci³y kontrole graniczne

REGION. S¹d Rejonowy w
Lwówku Œl¹skim na wniosek
policji i prokuratury zastosowa³
œrodek zapobiegawczy w po-

ZGORZELEC. W dniach od
22 listopada do 16 grudnia br. w
zwi¹zku ze szczytem klimatycznym ONZ COP 2018 na granicy wewnêtrznej zosta³a tymczasowo przywrócona kontrola graniczna. W tym czasie granicê z

staci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesiêcy wobec sprawcy przemocy.
Czytaj na str. 6

Uszkodzi³a sygnalizacjê
ZGORZELEC. Na skrzy¿owaniu ulic Armii Krajowej i
Langiewicza (16.11) o godzinie 2.20 w nocy dosz³o do zdarzenia drogowego. Kobieta kieruj¹ca samochodem osobowym

marki Opel z niewiadomych
przyczyn uderzy³a w sygnalizacjê œwietln¹ powa¿nie j¹
uszkadzaj¹c. Policja ukara³a
kobietê mandatem karnym.
Czytaj na str. 3

Nowe w³adze
BOGATYNIA. W sali konferencyjnej Urzêdu Miasta i Gminy w Bogatyni odby³a siê pierwsza Sesja VIII Kadencji Bogatyñskiego Samorz¹du. Otwo-

rzy³ j¹ radny senior Eugeniusz
Kubica, witaj¹c wszystkich przyby³ych goœci. Nastêpnie odby³o siê œlubowanie radnych.
Czytaj na str. 5

Niemcami, Litw¹, Czechami i S³owacj¹ mo¿na przekraczaæ tylko
w wyznaczonych miejscach. Takich miejsc jest w sumie 264. Kontrole s¹ równie¿ prowadzone w
portach morskich i na lotniskach.
Czytaj na str. 5

Nie b¹dŸ obojêtny
REGION. W zwi¹zku z okresem jesienno - zimowym i
niskimi temperaturami, istotnym
jest zwrócenie uwagi na proble-

my osób, które s¹ szczególnie
nara¿one na dzia³anie takich w³aœnie warunków pogodowych.
Czytaj na str. 8

Ulica Orzeszkowej na finiszu
ZGORZELEC. Ju¿ tylko
godziny dziel¹ mieszkañców ul.
Elizy Orzeszkowej od chwili,
kiedy bêd¹ mogli dojechaæ do

swoich mieszkañ nie przeciskaj¹c siê w¹skimi uliczkami czy
osiedlowymi dró¿kami.
Czytaj na str. 3

Jubileusz
ZGORZELEC. Stowarzyszenie Kobiet „Interclub Femina” (13.11) mia³o swoje wielkie œwiêto – jubileusz 20-lecia.
Czytaj na str. 2

Przebudowa
¯ARSKAWIEŒ. Przekazano
plac budowy Wykonawcy Konsorcjum dwóch firm realizuj¹cych inwestycjê zwi¹zan¹ z przebudow¹ Szko³y Podstawowej.
Czytaj na str. 2

Przegl¹d
BOGATYNIA. Odby³ siê XII
Miêdzynarodowy Przegl¹d
Twórczoœci Osób Niepe³nosprawnych. Czytaj na str. 12

Rzuæ palenie
LUBAÑ. SP2 realizuje program edukacji antytytoniowej
wœród uczniów klas 1-3, pod
has³em „Nie pal przy mnie
proszê!”
Czytaj na str. 9

Nowy Starosta
ZGORZELEC. Odby³a siê
(23.11) pierwsza w nowej kadencji sesja Rady Powiatu Zgorzeleckiego. Najwa¿niejszymi
punktami porz¹dku obrad by³o wy³onienie w³adz powiatu.
Czytaj na str. 9

Korytarz ¿ycia
REGION. Pamiêtajmy, ¿e
mo¿emy przys³u¿yæ siê osobom, które potrzebuj¹ pomocy.
Wystarczy, ¿e zrobimy jedn¹ prost¹ rzecz - korytarz ¿ycia.
Czytaj na str. 11

