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ZGORZELEC/GÖRLITZ.
�wiêto Starego Miasta - Jaku-
by to jedno z najwiêkszych
wydarzeñ kulturalno-rozrywko-
wych w regionie. Organizo-
wane jest na historycznym
Przedmie�ciu Nyskim w Zgo-
rzelcu, zawsze w ostatni week-
end sierpnia.

Czytaj na str. 8

Jakuby

JERZMANKI. So³tys i Rada
So³ecka przy wspó³udziale Gmin-
nego O�rodka Kultury w Zgorzel-
cu z/s w Radomierzycach, przy-
gotowa³a (17.08) Festyn Rodzin-
ny, a z tej okazji wiele atrakcji dla
przyby³ych na plac zabaw miesz-
kañców. Czytaj na str. 11

Zabawa

�WIERADÓW ZDRÓJ.
Placówka specjalizuj¹ca siê w
organizacji wypoczynku dzie-
ci i m³odzie¿y. Do�wiadcze-
nie w tym zakresie pozwoli³o
na wypracowanie atrakcyjnej
oferty. Czytaj na str. 2

Dom Wczasów

BOGATYNIA.Grupa 19
osób z BOG-TUR wybra³a siê
(10.08) na wycieczkê z cyklu
�Nahoru na horu�. 

Czytaj na str. 12

Nahoru na horu

ZAWIDÓW. Przez dwa dni
mieszkañcy Zawidowa bawili
siê na najwiêkszej miejskiej
imprezie plenerowej, pn. ��wiê-
to Miasta, Zawidów 2019.�

Czytaj na str. 13

�wiêto Miasta

ZGORZELEC. Kobieta na
terenie ro¿nych sklepów w Zgo-
rzelcu 7- krotnie p³aci³a za za-

kupy skradzion¹ w po³owie lip-
ca br. kart¹ p³atnicz¹.

Czytaj na str. 6

P³aci³a nie swoj¹ kart¹

REGION.Od 1 stycznia 2018
r. ka¿dy obcokrajowiec miesz-
kaj¹cy w Polsce musi mieæ PE-
SEL. I tak, cudzoziemiec, któ-
ry zamelduje siê w Polsce na po-

byt sta³y lub czasowy, PESEL
dostaje z urzêdu. Cudzoziemiec,
który nie dope³nia obowi¹zku za-
meldowania, podlega karze
grzywny. Czytaj na str. 5

Obowi¹zkowy PESEL

ZGORZELEC. Z³e wspo-
mnienia bêd¹ wracaæ do Pana
Krzysztofa Z., gdy jad¹c drog¹

A4 bêdzie mijaæ Zgorzelec.
Mê¿czyzna zrazi³ siê do tutejszej
Policji. Czytaj na str. 9

Kto mu spali³ auto?

PIEÑSK. We wtorek (13.08)
dosz³o do tragicznego wypadku.
37-latek kieruj¹c ci¹gnikiem z
przyczep¹ na której znajdowa³ siê

zbiornik z wod¹ i jego 10-letni syn,
chc¹c skrêciæ zjecha³ na teren
zielony. Przyczepa przewróci³a siê.

Czytaj na str. 3

Rodzinna tragedia

LUBAÑ. Funkcjonariusze
Komendy Powiatowej Policji w
Lubaniu zatrzymali po krót-
kim po�cigu mê¿czyznê, który

przewozi³ kontrabandê o war-
to�ci oko³o miliona trzystu ty-
siêcy z³otych.

Czytaj na str. 5

Papierosy warte milion z³otych

ZGORZELEC. Trzeba by³o
tragicznego wypadku na trasie To-
ur de Pologne, aby zainteresowa-
no siê powa¿nym problemem

polskich dróg. Betonowe prze-
pusty w obecnej formie stanowi¹
�miertelne niebezpieczeñstwo.

Czytaj na str. 5

�miertelnie gro�ne przepusty
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REGION. Kolejna afe-
ra w Bogatyni. Chocia¿
¿adna z prokuratur od re-
jonowej, poprzez okrê-
gow¹, regionaln¹ po
krajow¹ w³¹cznie nie
chc¹ siê na ten temat
wypowiadaæ, to lokalna
spo³eczno�æ wie swoje.
Otó¿ w tych dniach zo-
sta³ aresztowany To-
masz R., by³y komen-
dant Komisariatu w Bo-
gatyni, który bêd¹c na
emeryturze pe³ni³ po-
tem obowi¹zki Komen-
danta Stra¿y Miejskiej.

Czytaj na str. 3

r e k l a m a

FO
T.:

KP
P

Najtañsze
ubezpieczenia
w mie�cie!
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