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Miasto dzieci

Koronawirus-jak siê chroniæ

ZGORZELEC. W drugiej
po³owie sierpnia, na terenie
ogrodu przy Stadthalle w Görlitz
swoje podwoje otworzy polsko-niemieckie „Miasto Dzieci”. To bêdzie 9. ju¿ edycja.
Czytaj na str. 11
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Görlitz

Cofniêty licznik

Rozdajemy bilety rodzinne.
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Muchomorek

LUBAÑ. Policjanci z drogówki na drodze wojewódzkiej 393 zatrzymali do kontroli drogowej kieruj¹cego pojazdem marki Man, którego licznik przejechanych kilometrów
zmniejszono prawie o po³owê.
Czytaj na str. 6

Jêdrzychowice

Otwarcie ¿³obka.
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Rekrutacja
Zgorzelec

Bogaty rok

Do szko³y muzycznej.
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Poczta Polska
FOT.:Powiat Radomski

Region

Wstrzymane przesy³ki.
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Znêca³ siê

REGION. Profilaktyka pomo¿e ustrzec siê przed zara¿eniem chorob¹ COVID-19.

Lubañ

Zakaz zbli¿ania siê do matki.
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Citronex UKS
Sport

Ostatni sprawdzian.
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PGE Turów
Sport

Szkoleniowy sezon.
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reklama

Dawa³ ³apówkê
BOGATYNIA. 4 marca 2020
roku na polecenie Prokuratury
Okrêgowej w Jeleniej Górze, we
Wroc³awiu oraz na terenie powiatu zgorzeleckiego, funkcjonariusze Policji dokonali zatrzymania dwóch osób podejrzanych o
próbê bezprawnego utrudnienia

Zamkniête granice
przetargu na zakup elementów maszyn og³oszonego przez kopalniê
w Bogatyni. Zatrzymania mia³y
zwi¹zek ze œledztwem Prokuratury Okrêgowej w Jeleniej Górze
prowadzonym z Komend¹ Miejsk¹ Policji w Jeleniej Górze.
Czytaj na str. 5

Pijany wióz³ dziecko
BOGATYNIA. Policjanci
ze zgorzeleckiej grupy SPEED zatrzymali do kontroli drogowej kieruj¹cego pojazdem
marki peugeot. Podczas kon-

Czytaj na str. 3

troli okaza³o siê, ¿e 41-letni
mê¿czyzna oraz 39-letnia pasa¿erka s¹ nietrzeŸwi i wioz¹
10-letnie dziecko.
Czytaj na str. 2

REGION. Od niedzieli 15
marca zamkniête zosta³y na 10
dni granice kraju dla cudzoziemców z mo¿liwoœci¹ w razie potrzeby przed³u¿enia o kolejne dni. Wszyscy polscy obyreklama

watele znajduj¹cy siê teraz poza granicami – mog¹ wracaæ do
Polski. S¹ oni poddani obowi¹zkowej 14-dniowej kwarantannie domowej.
Czytaj na str. 5

WÊGLINIEC. 1 marca br.
na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Ko³a PZW PKP w
Wêglincu podsumowano niezwykle bogaty w dzia³ania rok.
Czytaj na str. 15

Ruszy³ proces
RUSZÓW. W pi¹tek (13.03)
podczas ostatniej rozprawy Sêdzia wyda³ wyrok w sprawie
ksiêdza z Ruszowa, który zosta³ oskar¿ony o molestowanie
dwóch dziewczynek, które
przygotowywa³ do komunii.
Czytaj na str. 2

