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OLSZYNA. W �rodê (8.09)
odby³o siê otwarcie nowej sie-
dziby Posterunku Policji w Ol-
szynie podlegaj¹cej bezpo�red-
nio pod Komendê Powiatow¹
Policji w Lubaniu.

Czytaj na str. 5

Posterunek

ZGORZELEC. Po rocznej
przerwie mieszkañcy powiatu
zgorzeleckiego mogli znowu
nacieszyæ swoje uszy s³uchaj¹c
muzyki podczas 23 Miêdzyna-
rodowego Festiwalu Piosenki
Greckiej. Czytaj na str. 10

Festiwal Grecki

BOGATYNIA. 5 wrze�nia
w parku im. Jana Paw³a II z ini-
cjatywy Burmistrza Miasta i
Gminy Bogatynia zorganizowa-
ny zosta³ �Piknik zdrowia�.

Czytaj na str. 7

Piknik zdrowia

ZGORZELEC. 4 wrze�nia
br. podczas pokazu plenerowe-
go nast¹pi³o przekazanie na rê-
ce Zastêpcy Burmistrza Mia-
sta Zgorzelec � Rados³awa Ba-
ranowskiego oraz oficjalne uru-
chomienie Automatycznego Ze-
wnêtrznego Defibrylatora.

Czytaj na str. 5

Defibrylator

GÖRLITZ.Wska�nik zaka¿eñ
przekroczy³ wskazan¹ w rozpo-
rz¹dzeniu warto�æ, wiêc od �ro-
dy 8 wrze�nia powróci³ obowi¹-
zek stosowania maseczek m.in.
w zamkniêtych pomieszczeniach.

Czytaj na str. 9

Maseczki

REGION. W �rodê 8 wrze-
�nia ok. godz. 4.00 nad ranem
dy¿urny KP PSP w Zgorzelcu
otrzyma³ informacjê, ¿e w przy
drodze nr 352 kilkaset metrów

za Ko�minem w kierunku Bo-
gatyni w przydro¿nym rowie le-
¿y na boku TIR.  Okaza³o siê,
¿e przyczyn¹ wywrotki by³o
u�niêcie. Czytaj na str. 2

Usn¹³ za kierownic¹

RUSZÓW. Ksi¹dz z Ruszo-
wa zosta³ oskar¿ony o molesto-
wanie seksualne dwóch nie-
pe³nosprawnych intelektual-
nie dziewczynek. S¹d Rejono-
wy skaza³ go na 5 lat wiêzie-
nia. Adwokat oskar¿onego od-
wo³a³ siê od wyroku i odby³y
siê kolejne rozprawy apelacyj-

ne, w trakcie których przes³u-
chiwano �wiadków. Rozpra-
wa z 31 marca mia³a byæ ostat-
ni¹, po której Piotr M. us³ysza³-
by wyrok. Jednak sprawa ma
ci¹g dalszy. 6 pa�dziernika ma-
my us³yszeæ mowy koñcowe
prokuratora i obroñcy. 

Czytaj na str. 3

Ostatnia rozprawa?

KUNÓW. W miesi¹cu sierp-
niu m³odzie¿ z Kunowa, pomi-
mo wakacyjnej aury sprzyja-
j¹cej nic nierobieniu i s³odkie-
mu leniuchowaniu � pomalowa-
³a swoj¹ wiejsk¹ �wietlicê w
Kunowie. Ze wzglêdu na to, ¿e

jest tam si³ownia z której korzy-
staj¹, razi³y ich dotkniête zêbem
czasu �ciany, st¹d sami wyszli
z inicjatyw¹ pomalowania �wie-
tlicy. By³a to po¿yteczna inicja-
tywa m³odych mieszkañców.

Czytaj na str. 13

Remont �wietlicy

ISSN 1898-4010

Co z Kopalni¹ i Elektrowni¹?
Je�li wiesz co�, o czym warto
napisaæ, zadzwoñ lub napisz 
e-mail do naszej redakcji

tel. (75) 64 51 100
redakcja@gazetaregionalna.pl

ZOO
Görlitz

Rozdajemy bilety rodzinne.
str. 13

Wehiku³
Bogatynia

Wyj¹tkowe przedsiêwziêcie.
str. 7

Nietrze�wy
Zawidów

Uderzy³ w ogrodzenie.
str. 6

Dzieñ sportu
Zgorzelec

Go�æ specjalny.
str. 5

Jubileusz
Spytków

10-lecie Stworzyszenia.
str. 7

Ogród �Nysa�
Zgorzelec

Obchody 75-lecia
str. 11

XXIV Impreza
Region

Marsz na orientacjê.
str. 19

Igrzyska LZS
Sport

Koszykarze w natarciu.
str. 19

UKS Citronex
Sport

Przedsezonowy turniej.
str. 7

Jestem st¹d

Ma³gorzata Soko³owska

- Przewodnicz¹ca Rady Powiatu

- mieszka w Pieñsku

- lubi czytaæ ksi¹¿ki

REGION. Czesi maj¹ poparcie UE w sprawie zamkniêcia Kopalni i Elektrowni Turów. Czytaj str. 3
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