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LE�NA. Od 1 stycznia dzia³a
punkt Nieodp³atnej Pomocy
Prawnej oraz punkt Nieodp³atne-
go Poradnictwa Obywatelskiego.

Czytaj na str. 8

Pomoc prawna

PIEÑSK. W Szkole Podsta-
wowej nr 2 odby³a siê (14.01)
uroczysta gala wrêczenia Sty-
pendiów dla uczniów szcze-
gólnie uzdolnionych.

Czytaj na str. 11

Stypendia

WÊGLINIEC. Trwaj¹ szko-
lenia mieszkañców gminy w ra-
mach projektu "E-aktywni
mieszkañcy Gminy Wêgliniec"
wspó³finansowanego z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Progra-
mu Operacyjnego Polska Cy-
frowa na lata 2014-2020.

Czytaj na str. 12

E-aktywni

ZGORZELEC. Urz¹d Mia-
sta postanowi³ uhonorowaæ
wszystkich, którzy dokonuj¹
wymaganej op³aty za psa i dla
ka¿dego, kto zrealizowa³ tak¹
p³atno�æ na rok 2020, przygo-
towa³ Psi Pakiet.

Czytaj na str. 8

Psi Pakiet

REGION. Do sytuacji do-
sz³o w poniedzia³ek, 16 grud-
nia, tu¿ po godz. 18.30. Poci¹g
KD mia³ w³a�nie wjechaæ na pe-
ron w Jezierzanach. Zdarzenie

nagra³a kamera z kabiny maszy-
nisty, którego zaatakowano la-
serem. Ten natychmiast zg³osi³
sprawê dyspozytorowi.

Czytaj na str. 7

Maszynista o�lepiony laserem
LUBAÑ. Do sklepu na ternie

miasta wszed³ mê¿czyzna w
wieku 26 lat mieszkaniec po-
wiatu zgorzeleckiego, który
zabra³ z pó³ki alkohol i próbo-
wa³ uciec. Ochroniarz widz¹c

kradzie¿, chcia³ zatrzymaæ
z³odzieja. 26-latek podj¹³ atak
na niego, próbuj¹c zadaæ mu
uderzenia w g³owê butelkami
z alkoholem.

Czytaj na str. 7

Zaatakowa³ butelk¹

RUSZÓW. W godzinach po-
rannych 13 stycznia br. zg³oszo-
no ¿e, w rejonie ul. Dworcowej
znajduje siê niewybuch. Na miej-
sce zosta³ zadysponowany patrol
saperski oraz policja. Po przyby-
ciu na miejsce okaza³o siê ¿e jest
to radziecki pocisk artyleryjski z

czasów II wojny �wiatowej, jest
silnie skorodowany i prawdopo-
dobnie mo¿e mieæ uszkodzony
zapalnik, co stanowi bardzo po-
wa¿ne zagro¿enie tj. mo¿liwo�æ
wybuchu w przypadku jego dal-
szego przemieszczenia.

Czytaj na str. 5

Niewybuch i ewakuacja
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r e k l a m a

REGION. Wesz³y w ¿y-
cie przepisy, na mocy
których byæ mo¿e znik-
nie proceder przekrêca-
nia liczników. Celem jest
dzia³anie na rzecz na-
bywców, których naci¹-
gaj¹ oszu�ci. Dzieje siê
tak od lat z tym, ¿e kie-
dy� przebieg auta �ma-
la³� po rêcznym zmniej-
szeniu kilometrów na
liczniku przy pomocy
�rubokrêta albo po pod-
³¹czeniu do wiertarki
linki ³¹cz¹cej skrzyniê
biegów z licznikiem. Te-
raz wystarczy laptop.
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