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REGION. Do dramatycznego zdarzenia dosz³o w niedzielê 29 sierpnia. Tego dnia na spacer
po miejskim parku wybra³a siê 7-osobowa rodzina. Gdy zacz¹³ kropiæ
deszcz, schronili siê pod
drzewem aby go przeczekaæ. Po chwili niestety
w³aœnie w to drzewo
uderzy³ piorun. Na miejscu okaza³o siê, ¿e piorun razi³ 7 osób: 3 osoby doros³e i 4 dzieci w tym
jedno niemowlê. By³a
to jedna rodzina.
Czytaj na str. 3

Zgin¹³ w p³omieniach

Pomoc dla najm³odszych

RUSZÓW. Do ogromnej tragedii dosz³o w nocy z 20 na 21
sierpnia. Jak nas informuje druh
Janusz Droœ – dowódca miejscowej OSP, o godzinie 2:38 ruszowscy stra¿acy zostali zaalarmowani do po¿aru mieszkania

REGION. Od lat, w ka¿d¹
œrodê o godzinie 16.00, w poradni przy ul. Maratoñskiej w Zgorzelcu spotykaj¹ siê rodzice dzieci uzale¿nionych. Poradnia Terapii Uzale¿nienia od Œrodków
Psychoaktywnych oferuje pomoc nie tylko osobom uzale¿nionym, ale tak¿e ich opiekunom –

w budynku przy ul. Borowskiej
w Ruszowie. Po przybyciu na
miejsce zastano silnie rozwiniêty po¿ar mieszkania na piêtrze
oraz czêœci strychu. P³omienie by³y ju¿ na zewn¹trz i obejmowa³y dach.
Czytaj na str. 5

Zatrzymany po poœcigu
PIEÑSK. Policjanci podczas
s³u¿by na terenie gminy Pieñsk
próbowali zatrzymaæ do kontroli drogowej kierowcê Volkswagena w³¹czaj¹c sygna³y
œwietlne i dŸwiêkowe. Kieruj¹cy jednak przyœpieszy³ i zareklama

cz¹³ uciekaæ. Po kilki kilometrach wjecha³ na drogê gruntow¹ i straci³ panowanie nad pojazdem. Próbowa³ uciekaæ pieszo, ale zosta³ zatrzymany przez
funkcjonariuszy.
Czytaj na str. 7

najczêœciej rodzicom. To zupe³nie inna forma pracy, ni¿ terapia
uzale¿nieñ. Zazwyczaj rodzice trafiaj¹ tu w desperacji. W poczuciu, ¿e wszystkie ich wysi³ki id¹
na marne, a kontakt z chorym
dzieckiem staje siê przede wszystkim Ÿród³em bólu i cierpienia.
Czytaj na str. 9

Znaleziono groby ¿o³nierzy
SIEKIERCZYN. Pracownia
Badañ Historycznychi Archeologicznych “Pomost” w trakcie
kontynuacji prac w Siekierczynie, natrafi³a na szcz¹tki nie-

mieckich ¿o³nierzy, którzy zginêli w trakcie walk z Armi¹
Czerwon¹ w czasie trwania “Bitwy o Lubañ”.
Czytaj na str. 3

Awanturnik
LUBAÑ. Policjanci Ogniwa
Patrolowego lubañskiej jednostki Policji bezpoœrednio po otrzymanym zg³oszeniu zatrzymali
31 – letniego mieszkañca Lubania podejrzanego o zranienie
no¿em 30 – letniego mê¿czyzny.
Czytaj na str. 6

Festyn
REGION. W sobotnie popo³udnie 21 sierpnia odby³ siê Festyn Sportowy dla dzieci z Radomierzyc i okolic.
Czytaj na str. 13

Kolej wróci
BOGATYNIA. Marsza³ek
Województwa Dolnoœl¹skiego
Cezary Przybylski razem z Burmistrzem Wojciechem Dobro³owiczem podpisali umowê dotycz¹c¹ rewitalizacji linii kolejowej z Bogatyni do Zgorzelca.
Czytaj na str. 7

Nowe zasady
REGION. WSaksonii wesz³o
w ¿ycie nowe rozporz¹dzenie o
ochronie przed koronawirusem.
Nowe przepisy obowi¹zuj¹ do 22
wrzeœnia.
Czytaj na str. 5

Po¿arw Tylicach
REGION. Wponiedzia³ek 23
sierpnia oko³o godz. 12.00 dy¿urny Komendy Powiatowej
PSP w Zgorzelcu zosta³ powiadomiony o po¿arze w Tylicach.
Do gaszenia skierowano trzy
jednostki ratowniczo-gaœnicze i
wóz z drabin¹. P³on¹³ spory budynek gospodarczy.
Czytaj na str. 9

