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JAGODZIN. W sobotni po-
ranek (2.10) blisko piêædziesiê-
cioosobowa grupa m³odzie¿y
i doros³ych stra¿aków z OSPJa-
godzin, Parowa i Ruszów wy-
ruszy³a do Le�nictwa G³uszec.

Czytaj na str. 5

Sto drzew

GÖRLITZ. Plastik jest aktu-
alnie na ustach wszystkich, i to
w dwojakim znaczeniu. W dzi-
siejszych czasach ka¿dy z nas
co tydzieñ zjada mikroplastik
w ilo�ci, która odpowiada wiel-
ko�ci karty kredytowej! 

Czytaj na str. 13

H2Plastik

REGION. Do zdarzenia do-
sz³o na przystanku autobusowym
w Mirsku (30.09). 23-letni mê¿-
czyzna, gro¿¹c 17-latkowi bro-
ni¹ za¿¹da³ od niego papiero-
sa, a nastêpnie uderzy³ go w
twarz. Ch³opak uciek³ i zdo³a³
zawiadomiæ s³u¿by.

Czytaj na str. 7

Grozi³ broni¹

ZGORZELEC. Na zje�dzie
z autostrady A4 w Jêdrzycho-
wicach dosz³o do gro�nego
zdarzenia drogowego.

Czytaj na str. 2

Karambol

ZGORZELEC. Policjanci z
komendy powiatowej Policji za-
trzymali mê¿czyznê podejrzane-
go o zabójstwo, do jakiego do-
sz³o na terenie powiatu dzier¿o-
niowskiego. 34-latek najbli¿sze
miesi¹ce spêdzi w tymczaso-

wym areszcie. Do zdarzenia do-
sz³o w miejscowo�ci Niemcza,
gdzie sprawca �miertelnie postrze-
li³ innego mê¿czyznê, a nastêp-
nie oddali³ siê. Po kilkunastu
godzinach zosta³ namierzony.

Czytaj na str. 5

Podejrzany o zabójstwo
ZAWIDÓW. Wca³ej Polsce ob-

chodzony by³ Dzieñ G³o�nego
Czytania. Z tej okazji najm³od-
si uczniowie SPw Zawidowie wy-
s³uchali opowiastki pt. �Dzieci z
ulicy Ksiê¿ycowej�, któr¹ od-
czyta³ im burmistrz Robert £ê¿-

ny. Wiecie, dlaczego czytanie
ksi¹¿ek jest fajne? � pyta³ ma³ych
s³uchaczy gospodarz miasta. -
Dlatego, ¿e poprawia wasz¹ pa-
miêæ i koncentracjê, dziêki temu
lepiej siê uczycie i poznajcie no-
we s³owa. Czytaj na str. 7

Dzieñ G³o�nego Czytania
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Jestem st¹d

Lena Binkowska

- c. Paw³a i Marty,

- ur. 04.10.2021r., 

- waga 2790, d³. 50, Brunów

Wiêcej informacji na str. 2

REGION. Zatrzymano kolejne osoby zamieszane w kupowanie g³osów w Bogatyni. 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


