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PORAJÓW. W SP odby³o
siê (18.10) uroczyste pasowa-
nie pierwszaków na uczniów.
Aktu tego na uczniów dwóch
klas pierwszych dokona³a dy-
rektor szko³y Gra¿yna Jarosz.

Czytaj na str. 7

Pasowanie

BOGATYNIA. Burmistrz
W. B³asiak by³ gospodarzem spo-
tkania, na którym zaprezento-
wano wyniki audytu i propono-
wany program restrukturyzacji
SP ZOZ-u. Czytaj na str. 13

Co ze szpitalem?

LUBAÑ. W Szkole Podsta-
wowej Nr 1, odby³o siê (4-
6.10) szkolenie przygotowu-
j¹ce nauczycieli z regionu do
pracy z uczniami przy tego-
rocznej edycji miêdzynarodo-
wego konkursu edukacyjnego
Odyseja Umys³u.

Czytaj na str. 11

Odyseja Umys³u

RADZIMÓW. Wponiedzia-
³ek (21.10) o 4 nad ranem Dy-
¿urny KPP w Zgorzelcu zosta³
powiadomiony o po¿arze w Ra-
dzimowie, w którym na szczê-
�cie nikt nie ucierpia³.

Czytaj na str. 3

Po¿ar �mieci

REGION. Ruszy³ w Zgorzel-
cu proces ksiêdza oskar¿onego
o molestowanie dwóch dziew-
czynek, które przygotowywa³
do komunii. Do wykorzystywa-

nia seksualnego mia³o docho-
dziæ w 2019 r. S¹d zastosowa³
trzymiesiêczny areszt wzglê-
dem proboszcza z Ruszowa ks.
Piotra M. Czytaj na str. 7

Ruszy³ proces ksiêdza

ZGORZELEC. 71-letnia
mieszkanka miasta otrzyma³a
telefon od mê¿czyzny podaj¹ce-
go siê za policjanta. Rozmów-
ca poinformowa³ seniorkê, ¿e

pad³a ofiar¹ oszustów, jej pieni¹-
dze s¹ zagro¿one, a on chce ura-
towaæ jej oszczêdno�ci. Spraw-
ca wykorzysta³ zdenerwowanie
kobiety. Czytaj na str. 7

�Policjant� oszustem
ZAWIDÓW. Sezon grzewczy

zacz¹³ siê na dobre, a wraz z nim
interwencje mieszkañców, któ-
rym dokucza czarny, gryz¹cy
dym unosz¹cy siê z komina s¹-
siada. Zaradziæ temu maj¹
urzêdnicy, który rusz¹ w teren
i sprawdz¹ czym mieszkañcy pa-

l¹ w piecu. Zapukaj¹ do drzwi
tych osób, co do których zacho-
dzi podejrzenie, ¿e pal¹ s³abej
jako�ci paliwami lub odpada-
mi komunalnymi. Prawo takie
daje im min. ustawa dotycz¹-
c¹ ochrony �rodowiska.

Czytaj na str. 3

Sprawdz¹ czym palimy

ZGORZELEC. O tej bul-
wersuj¹cej sprawie pisali�my ju¿
ponad rok temu. W nocy 8 lip-
ca 2018 roku na terenie Zgorzel-
ca dosz³o do konfliktu miêdzy
dwoma s¹siadami. Tego dnia na
osiedlu domków jednorodzin-
nych trwa³a impreza. Miesz-

kaj¹ce tam ma³¿eñstwo lekarzy
�wiêtowa³o sukces zawodowy
pana domu. Zez³oszczony g³o-
�nym zachowaniem s¹siadów
Mariusz D. przyszed³ na ich
posesjê. Tam wywo³a³ awantu-
rê, grozi³  pozbawieniem ¿ycia.

Czytaj na str. 5

Napad³ z mieczem na lekarza

ISSN 1898-4010

Mogli wypraæ 37 mln z³
Je�li wiesz co�, o czym warto
napisaæ, zadzwoñ lub napisz 
e-mail do naszej redakcji

tel. (75) 64 51 100
redakcja@gazetaregionalna.pl

Wypu�cili ba¿anty
Zgorzelec

Odbudowa populacji.
str. 12

Szczególny dzieñ
Trójca

�wiêto Szko³y.
str. 11

Potrafi¹ ratowaæ
Lubañ

Pobity rekord!
str. 12

Akcja
Bogatynia

Sterylizacja kotów.
str. 12

York na ³añcuchu
Pisarzowice

Uratowane zwierzêta.
str. 2

Citronex UKS
Sport

Wygrana ró¿nic¹ 100 pkt.
str. 21

PGE Turów
Sport

Wróci³y zapomniane emocje.
str. 22

Jestem st¹d

Wojciech B³asiak

- mieszka w Bogatyni

- Burmistrz Bogatyni

- interesuje siê sprawami

spo³ecznymi

r e k l a m a

REGION. Jacek B. ps. �Lelek� by³ �g³ow¹ zarz¹du� i finansowa³ ca³y proceder. Czytaj na str. 3
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