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ZAWIDÓW. Od 18 maja br.
powróci³ ruch na przej�ciu gra-
nicznym Zawidów � Habarti-
ce. Przej�cie funkcjonuje w
sposób ograniczony czasowo tj.
tylko w wyznaczonych dniach
i godzinach. Czytaj na str. 4

Przej�cie

RADOSTÓW. Kierowca au-
ta marki Audi 22-letni mê¿-
czyzna na ³uku drogi nie dosto-
sowa³ prêdko�ci w wyniku cze-
go wjecha³ w p³ot.

Czytaj na str. 6

ZGORZELEC. Czy firmy
po�rednicz¹ce w zdobyciu za-
trudnienia za granic¹ s¹ rzetel-
ne? Zazwyczaj tak, mimo ¿e
czêsto spó�niaj¹ siê z wyp³atami
czy potr¹caj¹ pieni¹dze za za-
³atwienie noclegów. Do�wiad-
czenie p. Krzysztofa, dowodzi,
¿e s¹ te¿ takie, które nie powin-
ny funkcjonowaæ na rynku.

Czytaj na str. 7

Oszukani?

Wjecha³ w p³ot

REGION. Miejsca u¿ytecz-
no�ci publicznej we wszyst-
kich miejscowo�ciach Gminy
Zgorzelec zosta³y poddane de-
zynfekcji. Czytaj na str. 8

DeyznfekcjaLUBAÑ. Krzysztof S. i Ma³-
gorzata C. od miesiêcy znêca-
li siê psychicznie i fizycznie
nad mieszañcem amstafem.
Prócz bicia i kopania zwierzê-
cia, w³a�ciciele mieli równie¿

- wed³ug �wiadków - przypa-
laæ go papierosami, dotkliwie
karciæ za chodzenie po miesz-
kaniu, podduszaæ i uczyæ agre-
sji na oczach dzieci.

Czytaj na str. 5

Sadystyczni w³a�ciciele psa
BOGATYNIA. Na ostatniej

sesji nast¹pi³y zmiany osób na
kilku stanowiskach w Urzêdzie
Miasta i Gminy Bogatynia.
Od dwóch miesiêcy Izabela Fi-
tuch jest zastêpc¹ burmistrza
ds. inwestycji. Nast¹pi³y rów-

nie¿ zmiany w kolejnej komi-
sji Rady Miejskiej - z prac
w Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji zrezygnowali radni
Jakub Biniasz i Eugeniusz
Kubica.

Czytaj na str. 5

Zmiany w urzêdzie

REGION. Znany w Bole-
s³awcu doktor Hubert Czer-
niak straci³ na dwa lata prawo
do wykonywania zawodu leka-
rza za porównywanie szcze-
pieñ do ludobójstw. Naczelny

S¹d Lekarski zdecydowa³ w
czwartek o pozbawieniu prawa
do wykonywania zawodu leka-
rza publicznie kwestionuj¹ce-
go sens szczepieñ ochronnych.

Czytaj na str. 5
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£apówki za brak kwarantanny
Je�li wiesz co�, o czym warto
napisaæ, zadzwoñ lub napisz 
e-mail do naszej redakcji
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Jestem st¹d

Dorota Marek

- mieszka w �wieradowie Zdroju

- Dyr. Miejskiego Centrum

Kultury, Aktywno�ci I

Promocji Gminy 

- lubi turystykê

REGION. Zatrzymano dzielnicowego który kontrolowa³ przestrzeganie kwarantanny. Czytaj na str. 3
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