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BOGATYNIA. W �rodê
(21.09) w Domu Weselnym w
Bogatyni, odby³o siê spotkanie
z okazji Dnia Seniora, zorga-
nizowane przez Klub Seniora
�Serbinów� dzia³aj¹cy przy
Radzie Osiedla nr 7. 

Czytaj na str. 2

Spotkanie

REGION. Wniedzielê (25.09)
na zbiorniku ̄ wirownia ̄ arka
n/Nys¹ po raz kolejny odby³y siê
zawody wêdkarskie o Puchar Sta-
rosty Powiatu Zgorzeleckiego,
organizowane przez Zarz¹d Ko-
³o PZW Zgorzelec.

Czytaj na str. 5

Zawody

REGION. Poszukujesz pra-
cy w Polsce? Jeste� polskim
pracodawc¹, który poszukuje
wykwalifikowanych pracow-
ników z krajów UE/EOG?

Czytaj na str. 13

Dni Pracy

PIEÑSK. Wniedzielê (18.09)
o 8:20 stra¿acy zostali powia-
domieni o po¿arze altanki na
dzia³ce przy ul. D¹browskiego.

Czytaj na str. 9

Po¿ar altanki

ZGORZELEC. Od czwartku
16 wrze�nia wroc³awskie uczel-
nie otworzy³y swoje drzwi dla
ka¿dego, kto jest zainteresowa-
ny poszerzaniem swojej wie-
dzy. Zgorzelecka czê�æ Festi-
walu przewidziana jest na 12-13
pa�dziernika.

Czytaj na str. 4

Festiwa nauki

LE�NA. Do dy¿urnego KPP
w Lubaniu dotar³o zg³oszenie
dotycz¹ce podejrzanego zacho-
wania dwóch osób przebywa-
j¹cych w okolicach zapory wod-
nej Czocha na Jeziorze Le-
�niañski. Osoby te pod³o¿y³y ³a-
dunek wybuchowy� Na szczê-
�cie to tylko za³o¿enia æwiczeñ

obronnych zorganizowanych
przez Starostwo Powiatowe w
Lubaniu. Dzia³ania pod kryp-
tonimem �Zapora 2022� zreali-
zowane zosta³y przy wspó³pra-
cy z Komend¹ Powiatow¹ Po-
licji w Lubaniu, innymi s³u¿ba-
mi mundurowymi.

Czytaj na str. 9

Zaminowana Zapora

RUSZÓW.By³y ju¿ proboszcz
parafii w Ruszowie zosta³ pra-
womocnie skazany na cztery la-
ta bezwzglêdnego wiêzienia za
czyny pedofilskie wobec dwóch
niepe³nosprawnych dziewczynek.

Wyrok zapad³ niemal rok temu,
jednak duchowny nie trafi³ za kra-
ty. Powo³uj¹c siê na z³y stan
zdrowia zawnioskowa³ o odro-
czenie wykonania kary. 

Czytaj na str. 5

Czy ksi¹dz trafi do wiêzienia?BOGATYNIA. W niedzielê
21 wrze�nia po po³udniu s³o-
waccy ratownicy górscy zosta-
li wezwani do poszukiwañ
polskiej turystki i jej mê¿a,
których porwa³a lawina �nie¿-
na spadaj¹ca z Szatana, szczy-

tu w Tatrach s³owackich. Od-
nale�li ich w okolicach Doli-
ny S³awkowskiej. W czasie
wypadku w Tatrach panowa-
³a gêsta mg³a ograniczaj¹ca
widoczno�æ i intensywnie pa-
da³ �nieg. Czytaj na str. 5

Zginê³a w s³owackich Tatrach

REGION. Na wniosek Pro-
kuratury Rejonowej w Bole-
s³awcu, miejscowy S¹d aresz-
towa³ tymczasowo na dwa mie-
si¹ce Rafa³a J. podejrzanego o
przewóz oraz sk³adowanie nie-
bezpiecznych odpadów na te-
renie Boles³awca. 19 sierpnia

2022 roku mê¿czyzna dokona³
transportu niebezpiecznych od-
padów z Opola do Boles³awca
(chodzi³o m.in. o rozpuszczal-
niki, farby i lakiery znajduj¹ce
siê w 24 pojemnikach o po-
jemno�ci 1000 litrów ka¿dy).

Czytaj na str. 7

Niebezpieczne odpady
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Wjecha³ na drzewo
�wieradów Zdrój

Dachowanie.
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Wspomnienia
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Pêdzlem malowane.
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UKS Basket
Sport

Wygrywa turniej.
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PGE Turów
Sport

Kiepski pocz¹tek sezonu.
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Jestem st¹d

Kuba Kordecki

- s. Mateusza i Pauliny

- ur. 10.09.2022r.

- Waga 3240, d³. 53cm, 

- Lubañ
Wiêcej informacji na str. 2

REGION. Dramat ojca rozpocz¹³ siê w 2017 roku, gdy syn wyjecha³ do pracy w Austrii. Czytaj str. 3
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