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Uwaga - przekrêt na bon!

Zoo

Görlitz
Rozdajemy bilety rodzinne.
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Przemoc domowa
Leœna

Znêcali siê nad ¿onami.
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Jecha³ pod pr¹d
Region

Zatrzymany przez kierowców.
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W koronach drzew
Œwieradów Zdrój

Wie¿a widokowa.
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Autobusy
Bogatynia
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Pó³ miliona dla szpitala

Most na Trójstyku

str. 9

LUBAÑ. Samorz¹d województwa uruchomi³ kolejny etap
wsparcia finansowego w zwi¹zku z epidemi¹ koronawirusa.
Tym razem pomoc trafi³a do

BOGATYNIA. Nasi s¹siedzi
z Niemiec realizowali materia³
o moœcie na trójstyku. Na temat
planowanej inwestycji wypowiadali siê burmistrzowie Wojciech B³asiak i Thomas Zenker.

Drezdeñska redakcja telewizji
MDR przyjecha³a na styk trzech
granic by porozmawiaæ z burmistrzami Bogatyni i Zittau o maj¹cym tu powstaæ moœcie.
Czytaj na str. 5

Zawody

reklama

Do Zittau i Œwieradowa.

Rynek
Zawidów

Ruszy³a przebudowa.

£u¿yckiego Centrum Medycznego w Lubaniu. Maksymalna
kwota grantu dla powiatu lubañskiego to 538 848,00 z³otych.
Czytaj na str. 5

Blok energetyczny na wiosnê

Turniej
Sport

Rozgrywki szachowe.
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REGION. W internecie
pojawi³y siê oferty oszustów, którzy próbuj¹
sprzedaæ bon. - Bon turystyczny nie podlega wymianie na gotówkê ani inne œrodki p³atnicze. Skorzystaæ z niego mog¹ tylko osoby uprawnione - zapewnia Polska Organizacja Turystyczna oraz Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych. W ustawie o
bonie turystycznym wskazano, ¿e za pomoc¹ bonu dokonuje siê p³atnoœci za us³ugi hotelarskie
lub imprezy turystyczne.
Czytaj na str. 3

BOGATYNIA. Na koniec
kwietnia przysz³ego roku zaproponowano oddanie do u¿ytku
bloku energetycznego nr 7 w
Elektrowni Turów. Propozycja taka wp³ynê³a od generalnego wykonawcy bloku energetycznego
nr 7 w Elektrowni Turów kon-

reklama

Pow³oki ceramiczne • 12-24 m-c gwarancji • Cena od 200 z³

sorcjum firm Mitsubishi Hitachi Power System GmbH, Tecnicas Reunidas S.A. oraz Budimex S.A. Informacjê tak¹ potwierdzi³ Zarz¹d PGE SA. Propozycja obejmuje zmianê harmonogramu realizacji inwestycji.
Czytaj na str. 7

CZERWONAWODA. Nad
Balatonem odby³ siê ju¿ II wêdkarski Memoria³ im. Zbigniewa Kucharczyka Prezesa Ko³a PZW PKP Wêgliniec. Udzia³
wziê³o 30 uczestników.
Czytaj na str. 4

Nowy chodnik
JÊDRZYCHOWICE. Zakoñczy³a siê budowa chodnika wraz z zatokami autobusowymi w ci¹gu drogi nr 351.
Czytaj na str. 2

Automaty
BOGATYNIA. Kolejny ju¿
raz wspólne dzia³ania Policji z
funkcjonariuszami Urzêdu Celno-Skarbowego doprowadzi³y do zarekwirowania 3 nielegalnych automatów do gier hazardowych. Czytaj na str. 6

Zalew
ZGORZELEC. W ramach V
etapu projektu "Przygoda z Nys¹ - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego" ma powstaæ prawie
2 km œcie¿ek pieszo-rowerowych
i pieszych. Czytaj na str. 2

Z³odziej
SULIKÓW. Policjanci ze
zgorzeleckiej grupy „Nysa” w
jednej z miejscowoœci w gminie Sulików zauwa¿yli zaparkowany w zaroœlach pojazd.
Po sprawdzeniu w policyjnych
systemach okaza³o siê, ¿e znaleziony seat, po wczeœniejszym
w³amaniu zosta³ skradziony z
Niemiec.
Czytaj na str. 6

