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GÖRLITZ. Trwaj¹ kolejne
wirtualne Dni Otwarte w Augu-
stum-Annen-Gymnasium w
Görlitz. Podobnie jak przed ro-
kiem, zainteresowani nauk¹ w
klasach o profilu dwunarodo-
wym dwujêzycznym, mog¹
zwiedziæ szko³ê i porozmawiaæ
z kadr¹ wirtualnie.

Czytaj na str. 13

Poznaj szko³ê

BOGATYNIA. Burmistrz
Miasta i Gminy Bogatynia
Wojciech Dobro³owicz przypo-
mina, ¿e w Bogatyni mo¿na wy-
robiæ paszport. Nie czekaj do
lata, z³ó¿ wniosek ju¿ dzi�!

Czytaj na str. 10

Wyrób paszport

STUDNISKA. W niedzielê
(9.01) dosz³o do kolejnego po¿aru
samochodu na terenie powiatu
zgorzeleckiego.

Czytaj na str. 2

Po¿ar auta

ZGORZELEC. Prezes Zgo-
rzeleckiej Spó³dzielni Mieszka-
niowej podj¹³ ostateczn¹ de-
cyzjê o likwidacji kasy. Po-
przedza³y j¹ kilkakrotne, nie-
udane próby. Dlaczego siê nie
udawa³y? Czytaj na str. 5

CyfryzacjaBOGATYNIA. O¿y³y tema-
ty zwi¹zane ze sporem wokó³ ko-
palni Turów. £atwo zauwa¿yæ,
¿e cech¹ wyró¿niaj¹c¹ nowej
ods³ony jest chaos. �Uwa¿amy,
¿e decyzja poprzedniego rz¹du
czeskiego premiera Babisza,
aby zaskar¿yæ Polskê do TSUE,

to by³ jeden z najgorszych kroków
w historii stosunków polsko-cze-
skich� - powiedzia³ w rozmowie
z portalem wPolityce.pl wice-
szef MSZ Pawe³ Jab³oñski. Za-
miast d¹¿yæ do ugody, strony
zaostrzaj¹ swoje stanowiska.

Czytaj na str. 3

O¿y³y spory o Turów
LUBAÑ. W �rodê, 12 stycz-

nia dy¿urny lubañskiej komen-
dy otrzyma³ zg³oszenie o poci-
sku najprawdopodobniej z cza-
sów II wojny �wiatowej odna-
lezionym na terenie Uniegosz-
czy. Interweniowa³ Patrol Sa-
perski z Boles³awca.

Niebezpiecznego znaleziska
dokonano w �rodê (12.01) po
14. w trakcie prac budowla-
nych na jednej z posesji w Unie-
goszczy. Na miejsce natych-
miast uda³ siê patrol policji,
celem zabezpieczenia miejsca.

Czytaj na str. 3

Pocisk w Uniegoszczy
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Jestem st¹d

Piotr Kêdzierski

- s. Paw³a i Beaty

- ur. 10.01.2022r

- waga 3300, d³. 54

- Lubañ
Wiêcej informacji na str. 2

REGION. W sobotê
(8.01) na terenie powia-
tu zgorzeleckiego dosz³o
do �miertelnego wypad-
ku, w którym zgin¹³ 42-la-
tek a druga osoba zmar-
³a w szpitalu. Do zdarze-
nia dosz³o przed godzina
6:00 na drodze krajowej
nr 94 w miejscowo�ci Jê-
drzychowice, przy wyje�-
dzie ze stacji paliw. Na
miejscu pod nadzorem
prokuratora pracowali
policjanci ze zgorzeleckiej
komendy, w tym technik
kryminalistyki.
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