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Rajd Dakar

Aresztowany Wiceburmistrz?

OLSZYNA. Burmistrz Olszyny Leszek Leœko oraz prezes
najwiêkszego w Europie Centrum
Sportów Motorowych Motopark Olszyna Jacek Liszkowski, zapraszaj¹ na kolejn¹ edycjê offroadowego wyœcigu
GORM 24, zwanego popularnie
“Polskim Dakarem”.
Czytaj na str. 22
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Zoo
Görlitz
Rozdajemy bilety rodzinne.

str. 15

Akcja sprz¹tania

Rodzina 500+

Przesieczany

Pracowite dzieci.

ZAWIDÓW. Od czwartku,
1. sierpnia ruszy³o sk³adanie
wniosków o œwiadczenie 500
plus" tak¿e w formie papierowej. Œwiadczenie przys³uguje
na wszystkie dzieci, bez wzglêdu na dochody w rodzinie.
Czytaj na str. 15
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Wycieczka
Lubañ

Zwiedzali Muzeum Ceramiki.
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Nowy Rynek
Zawidów

Prace rusz¹ w tym roku.
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Cerkarie
Görlitz

Berzdorfer See.
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Obóz
Integracja i nauka.
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Turniej
Sport

Siatkówka Pla¿owa.
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Mandaty na jeziorze

ZGORZELEC. Policjant z
Komendy Powiatowej Policji w
Zgorzelcu przebywaj¹c na urlopie z rodzin¹ wyci¹gn¹³ z mo-

REGION. Stra¿nicy z Posterunku PSR w Jeleniej Górze
wspólnie z policjantami z Komisariatu Wodnego Policji we Wroc³awiu oraz przy udziale stra¿ników SSR w dniach 27 i 28.07.

STUDNISKA. W niedzielne popo³udnie (28.07) na boisku
sportowym odby³ siê piknik
rodzinny. Na przyby³ych goœci
czeka³o moc atrakcji i pysz-

rza nieprzytomnego 3-latka.
Wszyscy szukali ch³opca na
pla¿y.
Czytaj na str. 2

nych smako³yków. Panie z miejscowego Ko³a Gospodyñ Wiejskich oraz mieszkanki so³ectwa
przygotowa³y domowe ciasto.
Czytaj na str. 11

Duet z narkotykami
PIEÑSK. Funkcjonariusze z
Komisariatu w Pieñsku podczas
realizacji zadañ zwi¹zanych z
przestêpczoœci¹ narkotykow¹

reklama

Czytaj na str. 3

Uratowa³ ton¹ce dziecko
Piknik rodzinny

Sport
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REGION. Dominik M. zosta³ zatrzymany przez Centralne Biuro Œledcze.

zatrzymali 40-letniego mê¿czyznê i 33-letni¹ kobietê, którzy posiadali przy sobie narkotyki.
Czytaj na str. 6

2019 roku, przeprowadzili dzia³ania prewencyjne na zbiornikach
zaporowych: jeziorze Bukówka, jeziorze Pilchowickim, jeziorze Z³otnickim i Leœniañskim.
Czytaj na str. 9

Czujny policjant
ZGORZELEC. Policjant w
czasie wolnym od pracy zauwa¿y³ jak kieruj¹cy Oplem Astr¹
porusza³ siê z nadmiern¹ prêdko-

œci¹ i nie stosowa³ siê do zakazu
ruchu. Policjant zatrzyma³ agresywnego i pijanego kierowcê.
Czytaj na str. 5

Modernizacja przychodni
OLSZYNA. Po ponad 3 latach od podpisania porozumienia oraz oczekiwania na utwo-

rzenie nowej przychodni coœ
zaczê³o siê w koñcu w tej sprawie dziaæ. Czytaj na str. 13

Zwrot podatku
ZGORZELEC. Wójt Gminy
informuje, ¿e do 2 wrzeœnia br.
mo¿na z³o¿yæ wniosek o zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napêdowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej.
Czytaj na str. 15

Festyn
MIEDZIANA.Na placu zabaw
(27.07) odby³ siê rodzinny festyn z udzia³em mieszkañców
so³ectwa.
Czytaj na str. 12

Odzyskane auto
BOGATYNIA. Policjanci z
Komendy Powiatowej Policji
w Zgorzelcu na terenie kompleksu leœnego w gminie Bogatynia odnaleŸli pojazd marki Audi A8 o wartoœci 100 tys. z³.
Czytaj na str. 6

