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Gorlitz
Rozdajemy bilety rodzinne. 
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Rada Seniorów
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Będą doradzać magistratowi .
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Szukają oszczędności. 

str. 2
Zgłaszaj kradzież!
Lubań
Odzyskane mienie.
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Nabór do szkoły muzycznej.
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PGE Turów
Sport
Przegrali pierwszą kwartą. 
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Znowu uderzają w Turów!

region. Organizacje ekologiczne znowu chcą zablokować funkcjonowanie kopalni „Turów”. Czytaj str. 3

Makabryczne odkrycie!  Na szczęście to fałszywy alarm
ZGORZElEc.  We czwartek 
(9.03) około godziny 12.00 służ-
by zostały postawione na równe 
nogi z powodu informacji jaka 
dotarła od jednego z sąsiadów, z 
ulicy Orzeszkowej. Utrudniony 
był kontakt z jednym z sąsiadów i 
czujni sąsiedzi zawiadomili służ-
by. Na miejsce przyjechała jako 

pierwsza Straż Pożarna a za nią 
Policja. Strażacy ściągnęli drabi-
nę i chcieli dostać się do wnętrza 
mieszkania. W tym momencie z 
klatki wybiegł mężczyzna i po-
wiedział, że udało się skontak-
tować z sąsiadem, który był pod 
wpływem alkoholu. 
 czytaj na str. 3

REGiON. W poniedziałek 
(13.03) rano w zalanym wodą 
pokopalnianym wyrobisku w Ra-
ciborowicach Dolnych koło Bole-
sławca dokonano makabryczne-
go odkrycia. W wodzie pływały 
dwa ciała, nieoficjalnie mówi się, 
że to matka i córka. Na miejscu 
pod nadzorem prokuratora pra-

cowali policyjni technicy. 
Operator numeru alarmowego 
112 o makabrycznym odkryciu 
został powiadomiony w niedziel-
ny poranek, 12 marca. Na miejsce 
natychmiast skierowano policję i 
zespoły ratowników. Są przypusz-
czenia, że to rozszerzone sabój-
stwo. czytaj na str. 3

REKLAMA  

REKLAMA  

Pożar 

To nie Policja!

Zimowisko

Demolka

RUSZÓW. We czwartek (2.03) 
dyżurny przyjął zgłoszenie o 
pożarze budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego
 czytaj na str. 2

ŚWiERaDÓW ZDRÓj.  
35-letni mieszkaniec miasta,  
zdemolował wynajęty pokój ho-
telowy. O pomoc prosili sąsiedzi, 
którym groził agresor. 
 czytaj na str. 9

REGiON. W ostatnich dniach 
do wielu osób rozsyłana jest wia-
domość e-mailowa pochodząca 
rzekomo od Policji, z treści której 
możemy dowiedzieć się o istnie-
jącym wysokim poziomie zagro-
żenia terrorystycznego na terenie 
Polski...   czytaj na str. 7

BOGaTYNia. Podczas fe-
rii dzieci, pod czujnym okiem 
kierowników i wychowawców 
zimowiska, uczestniczyły w 
różnych zabawach, grach i do-
świadczeniach. Wśród atrakcji 
były: wyjścia do pizzeri, na ba-
sen, animacje z Gabarką. Dzięki 
strażakom dzieci  zdobywały 
także wiedzę z zakresu pierwszej 
pomocy. czytaj na str. 13       

Paulina Nowacka

- c. Tomasza i Anny 

- ur. 01.03.2023r.

- waga 2900, dł. 53

- 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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