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LUBAÑ. To ju¿ trzeci rok z
rzêdu, kiedy funkcjonariusze
Stra¿y Miejskiej rozdawali
uczniom, rodzicom oraz opie-
kunom elementy odblaskowe. 

Czytaj na str. 13

Widoczni

REGION. Spotkania po la-
tach, wzruszenie, rado�æ, po-
dziêkowania i wspólna celebra-
cja � uroczysta premiera �Ojców
Chrzestnych� zainaugurowa³a
cykl seansów filmu dokumen-
talnego o awansie koszykarzy Tu-
rowa Zgorzelec do ekstraklasy.

Czytaj na str. 10

Ojcowie chrzestni

CZERWONA WODA. W
czwartek (15.10) nad ranem
funkcjonariusze z OSP otrzy-
mali informacjê o po¿arze sa-
mochodu przy ul. 3-go Maja.

Czytaj na str. 2

Po¿ar auta

TRÓJCA. We wtorek 13 pa�-
dziernika w Szkole Podstawo-
wej im. Osadników Wojsko-
wych w trójcy odby³o siê uro-
czyste pasowanie na ucznia
pierwszej klasy.

Czytaj na str. 4

Pasowanie

REGION. S¹d Rejonowy w
Lwówku �l¹skim wyda³ wy-
rok w sprawie by³ego ju¿ lwó-
weckiego policjanta oskar¿o-
nego o przyjêcie ³apówki po-
�wiadczenie nieprawdy w no-

tatkach urzêdowych i ¿¹danie
korzy�ci maj¹tkowej. Dziel-
nicowy Marcin S. by³ odpowie-
dzialny m.in. za kontrolowa-
nie obowi¹zku kwarantanny.

Czytaj na str. 9

By³y policjant z wyrokiem
LUBAÑ. Saperzy z 23 patro-

lu saperskiego przyjêli zg³o-
szenie o materia³ach niebez-
piecznych we wtorek 13 pa�-
dziernika br. Znalezisko mia³o
miejsce na terenie Specjali-

stycznego O�rodka Szkolenio-
wego Stra¿y Granicznej, gdzie
wcze�niej podczas prowadzenia
prac archeologicznych odkryto
pojemnik z chemikaliami.

Czytaj na str. 11

Saperzy i chemicy w akcji
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Inauguracja
Bogatynia
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Prosz¹ o pomoc
D³u¿yna Dolna

Dru¿yna Po¿arnicza.
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Kolizja
Lubañ

Przed przej�ciem dla pieszych.
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Citronex UKS
Sport

Rozgromi³ Wschowê.
str. 19

Jestem st¹d

Karolina Jakubowska

- mieszka w Zgorzelcu

- Naczelnik Wydz. Gospodarki

Przestrzennej i Architektury

- lubi ksi¹¿ki, fitness, muzykê

REGION. Zatrzymano i przedstawiono zarzuty 4 osobom zaanga¿owanym w proceder. Czytaj str. 3
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Komunikat
Szanowni Pañstwo

Informujemy, ¿e istnieje konieczno�æ z³o¿enia op³aty 
administratorowi cmentarza

za kolejne 20 lat u¿ytkowania miejsca pod grób.
Konieczno�æ uiszczenia op³at uregulowana jest w:

Dz. U. 1959, nr 11, poz. 62 z pó�n. zmianami.
Brak op³at za kolejne 20 lat u¿ytkowania grobu

mo¿e skutkowaæ przeprowadzeniem 
procedury likwidacji grobu.

Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ od poniedzia³ku
do pi¹tku w godzinach od 7.30 do 15.30
pod numerem telefonu +48 75 77 528 76
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