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Gorlitz
Rozdajemy bilety rodzinne. 
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Świeradów Zdrój
Lokalne produkty.
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Ręczyn
Nowe budki lęgowe. 
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Piosenki Dziecięcej
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Opolno Zdrój
Wenata Stawicka-Czerska. 
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PGE Turów
Sport
Trzecie zwycięstwo. 
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Czesi szturmują polskie sklepy

region. Czesi codziennie wykupiują duże ilości spożywki, benzyny i materiałów budowlanych.  Czytaj str. 3

W pożarze stracili wszystko Jechał „slalomem”
rEGiOn. Funkcjonariusze Służ-
by Celno-Skarbowej z Dolnoślą-
skiego Urzędu Celno-Skarbowe-
go we Wrocławiu wykonywali 
czynności kontrolne na autostra-
dzie A4 w  okolicach Zgorzelca. 
Uwagę funkcjonariuszy przykuł 
„dziwnie” poruszający się po-
jazd na bolesławieckich nume-

rach rejestracyjnych. Styl jazdy 
samochodu sugerował, że kie-
rowca może znajdować się pod 
wpływem alkoholu lub innych 
środków odurzających. Funk-
cjonariusze z dolnośląskiej KAS 
skierowali podejrzany pojazd na 
parking.
 Czytaj na str. 2

SiEkiErCZyn. W  piątek 
(18.11) doszło do tragicznego 
pożaru. Stracili cały dorobek, 
a  dom jeszcze długo nie bę-
dzie nadawał się do mieszka-
nia.  Jeszcze przed przyjazdem 
służb mieszkańcy samodziel-
nie opuścili płonący budynek, 
choć senior rodziny trafił z po-

parzeniami do szpitala w  Sie-
mianowicach Śląskich i  tam 
walczy o powrót do zdrowia. 
Dom, w  którym mieszkała 
sześcioosobowa rodzina nie 
nadaje się do zamieszkania. 
Spłonął dach budynku i część 
konstrukcyjna ścian.
 Czytaj na str. 5

REKLAMA  

Psu na budę

Ofiary mrozów?

rEGiOn. Gminny Żłobek „Mu-
chomorek” oraz Przedszkole 
„Krasnoludki” w Jędrzychowi-
cach wzięły udział w charytatyw-
nej akcji „Psu na budę”. Dzieci 
wraz z rodzicami oraz pracow-
nicy żłobka i przedszkola bardzo 
aktywnie przyłączyły się do akcji 
pomocy schronisku dla bezdom-
nych zwierząt. Czytaj na str. 4

lubań. Pracownik obsługi 
technicznej lubańskiego Tretu 
powiadomił służby o zwłokach 
mężczyzny, które znalazł w po-
bliżu wejścia do budynku. 
 Czytaj na str. 3

50-lecie nysy
ZGOrZElEC. W sobotę (19.11) 
odbyły się uroczystości z okazji 
50-lecia działalności Młodzieżo-
wego Klubu Sportowego Nysa 
Zgorzelec. Czytaj na str. 7

Przygotuj auto
rEGiOn. Stan techniczny na-

szego pojazdu ma wpływ na bez-
pieczeństwo na drodze. Dlatego 
zgorzeleccy policjanci z Wydzia-
łu Ruchu Drogowego apelują do 
wszystkich użytkowników dróg 
o odpowiednie przygotowanie 
swojego samochodu przed zimą.

 Czytaj na str. 6

Paweł kownacki

- s. Marka i Anny

- ur. 17.11.2022

- waga 3100, dł. 52

- Bolesławiec

 Więcej informacji na str. 2

ELFRADENT – KLINIKA STOMATOLOGII 
I MEDYCYNY ESTETYCZNEJ
Specjalista protetyki stomatologicznej  
lek. Stom. Elżbieta Frąszczak

Zgorzelec, ul. Sienkiewicza 1/1a, wejście od ul. Kościuszki.  

Tel. 75 77 13 137, 601 060 790
Implanty, chirurgia, protetyka, narkoza, ortodoncja, aparaty stałe, medycyna estetyczna.

Przyjęcia: pon., wt., śr., od 10.00 – 18.00, czw., pt., od 9.00 – 16.00.
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