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Gorlitz
Rozdajemy bilety rodzinne. 
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Rubinowe Gody
Bogatynia
Intrygujący spektakl.
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Walne zebranie
Zgorzelec
Będzie elektryfikacja. 
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Zderzenie
Świeradów Zdrój
Nie ustąpiła pierwszeństwa.
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Młody Duch
Bogatynia
Ruszyły warsztaty.
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PGE Turów
Sport
Wypadli z I ligi. 
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Rozbita fabryka papierosów

region. Zatrzymali mieszkańców powiatów zgorzeleckiego i bolesławieckiego. Czytaj str. 3

Wojna, inflacja - czy będzie lepiej  Kiedy pociągiem do Bogatyni?
BOGaTynia. Mieszkańcy 
miasta po latach znów skorzysta-
ją z kolei. PKP Polskie Linie Ko-
lejowe S.A. podpisały z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa 
Dolnośląskiego trzy umowy na 
projekty w ramach Programu 
Kolej Plus.
Po prawie 30 latach kolej powró-

ci. Mieszkańcy zyskają dogodne 
połączenia kolejowe. Jednoto-
rowa trasa między Bogatynią a 
Zgorzelcem, na ok. 30 km od-
cinku zostanie przystosowana do 
przejazdów pociągów z prędko-
ścią nawet do 120 km/h. Obecnie 
korzystają z drogich  przewoźni-
ków. Czytaj na str. 7

REGiOn. Pandemie, wojny, 
kryzysy gospodarcze, zmiany kli-
matyczne i tym podobne rzeczy 
spowodowały, że wiele osób oba-
wia się o przyszłość. W związku z 
tym Świadkowie Jehowy w 2023 
roku zapraszają 1 lub 2 kwietnia  
na specjalny wykład publiczny 
pod tytułem „Patrz w przyszłość 

z ufnością!”. 
Będzie on miał formę 30-minu-
towego przemówienia które zo-
stanie wygłoszone w miejscowej 
Sali Królestwa Świadków Jehowy 
w Zgorzelcu, Bogatyni, Lubaniu i 
Bolesławcu. Wstęp jest bezpłatny 
i nie ma żadnych zbiórek pienię-
dzy. Czytaj na str. 5

REKLAMA  

REKLAMA  

Pomóżmy! 

Zatrzymany!

Opieka WOT

30 tysięcy

ZaRęBa. Samochód Pana 
Edwarda spłoną doszczętnie, 
pozbawiając go możliwości co-
dziennego zarobkowania. 
 Czytaj na str. 5

ZGORZElEC.  Na ręce Marce-
la, Huberta i Jakuba, których film 
pokonał ponad 900 konkuren-
tów sponsorzy wręczyli voucher 
na sprzęt sportowy. 
 Czytaj na str. 2

ZaWiDóW. Za kierownicą 
Nissana siedział 32-letni miesz-
kaniec powiatu zgorzeleckie-
go, który nie miał prawa jazdy. 
Dodatkowo badanie testerem 
narkotykowym wykazało, że jest 
pod wpływem metamfetaminy.
 Czytaj na str. 6

BOGaTynia. Elektrownia Tu-
rów, oddział spółki PGE GiEK 
SA podpisała porozumienie z 16. 
Dolnośląską Brygadą Obrony 
Terytorialnej. Żołnierze obrony 
terytorialnej będą mieli możli-
wość poznać obiekt infrastruk-
tury energetycznej, a także odbyć 
szkolenie w zakresie reagowania 
na skutki ewentualnych klęsk ży-
wiołowych. Czytaj na str. 5      
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- waga 3700, dł. 56

- Lubań
 Więcej informacji na str. 2

ELFRADENT – KLINIKA STOMATOLOGII 
I MEDYCYNY ESTETYCZNEJ
Specjalista protetyki stomatologicznej  
lek. Stom. Elżbieta Frąszczak

Zgorzelec, ul. Sienkiewicza 1/1a, wejście od ul. Kościuszki.  

Tel. 75 77 13 137, 601 060 790
Implanty, chirurgia, protetyka, narkoza, ortodoncja, aparaty stałe, medycyna estetyczna.

Przyjęcia: pon., wt., śr., od 10.00 – 18.00, czw., pt., od 9.00 – 16.00.
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