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REGION. W poniedzia³ek
(5.09) w Gronowie od rana
trwa³a ewakuacja mieszkañ-
ców przez Policjê.

Czytaj na str. 2

Niewybuch

ZGORZELEC. Czytelnicy
wskazali nam miejsce, w które
jest ogromnym, dzikiem wy-
sypiskiem �mieci. To teren, któ-
ry okalaj¹ ulice ks. Kozaka i
Darwina. 

Czytaj na str. 3

Dzikie wysypisko

REGION. Policjanci podczas
s³u¿by na terenie gminy Pieñsk
zauwa¿yli kieruj¹cego pojaz-
dem marki Honda, który ³ama³
przepisy ruchu drogowego.
Mê¿czyzna znacznie przekracza³
dopuszczaln¹ prêdko�æ, jad¹c od
krawêdzi do krawêdzi jezdni.

Czytaj na str. 6

Zatrzymany

REGION.Wsobotê 3 wrze�nia
br. na Stadionie Sportowym przy
ul. Maratoñskiej w Zgorzelcu ro-
zegrano IVPowiatowe Zawody
M³odzie¿owych Dru¿yn Po¿ar-
niczych wg miêdzynarodowego
regulaminu CTIF.

Czytaj na str. 11

Zawody

REGION. W Opolnie Zdro-
ju odby³a siê kolejna edycja nie-
samowitego wydarzenia, podczas
której by³a okazja przenie�æ siê
w czasie. 

Czytaj na str. 2

Wehiku³ czasu

ZAWIDÓW. W sali wido-
wiskowej O�rodka Kultury  od-
by³o siê Narodowe Czytanie
�Ballad i romansów� Adama
Mickiewicza w dwusetn¹ rocz-
nicê wileñskiego wydania dzie-
³a. W Zawidowie wydarzenie
po raz pierwszy zorganizowa-

³y dwie instytucje � Miejska
Biblioteka Publiczna oraz O�ro-
dek Kultury w Zawidowie. Te-
go dnia sala widowiskowa by-
³a inna niezwykle. Za spraw¹
o�wietlenia i dekoracji przy-
bra³a i�cie romantyczny klimat.

Czytaj na str. 9

Wspólne Czytanie 

GÖRLITZ. Wpi¹tek, 9 wrze-
�nia odby³o siê otwarcie drugiej
czê�ci wystawy czasowej
��l¹sk: kraina porcelany�. Mu-
zeum zaprezentowa³o wyroby
najwiêkszej niegdy� fabryki
porcelany w Niemczech, fir-

my Carl Tielsch w Wa³brzy-
chu - Starym Zdroju. Kolekcjo-
nerka Adelheid Schmitz-Bro-
dam przez 50 lat gromadzi³a por-
celanê tego producenta. Swo-
j¹ kolekcjê przekaza³a Muzeum
�l¹skiemu. Czytaj na str. 13

�l¹sk: kraina porcelany

REGION. Od 1 wrze�nia
2022 r. �wiadkowie Jehowy
wznowili formê dzia³alno�ci,
z której s¹ najbardziej znani na
ca³ym �wiecie � g³oszenie od
domu do domu. Tego samego

dnia rozpoczynaj¹ te¿ kam-
paniê, w czasie której bêd¹
proponowaæ wszystkim chêt-
nym bezp³atny interaktywny
kurs biblijny.

Czytaj na str. 5

Znów g³osz¹ od domu do domu

BOGATYNIA.Narastaj¹cy
chaos na europejskim rynku
energetycznym bêd¹cy skut-
kiem wojny w Ukrainie powo-
duje, ¿e pojawia siê coraz wiê-
cej koncepcji, jak zapewniæ
ciep³o i �wiat³o dla ludzi. Wspo-
sób szczególny problem doty-
czy Zag³êbia Turoszowskiego,

gdy¿ od kilku lat s³yszy o ko-
nieczno�ci odej�cia od paliw
kopalnych. Nieuchronne za-
mkniêcie kopalni bêdzie ozna-
cza³o, ¿e prawie wszyscy pra-
cownicy - czêsto wysokiej kla-
sy specjali�ci � bêd¹ potrzebo-
wali innego zatrudnienia.

Czytaj na str. 5

Magazyn energii w Bogatyni?
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Jestem st¹d

Paulina K¹cka

- c. Andrzeja i Ewy

- ur. 6.09.2022r.

- waga 3600, d³. 53

- Lubañ
Wiêcej informacji na str. 2

REGION. Zajmowali siê nielegalnymi grami hazardowymi w powiecie zgorzeleckim. Czytaj str. 3
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