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Gazony

Czy to bogatyñska oœmiornica?

LUBAÑ. "Zaadoptuj Donicê"
to inicjatywa polegaj¹ca na odnajdywaniu niezagospodarowanych donic miejskich na terenie miasta, a nastêpnie sadzeniu czy sianiu w nich roœlin.
Czytaj na str. 10
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Görlitz
Rozdajemy bilety rodzinne.

Dofinansowanie

str. 13

Odnaleziona

REGION. Tylko do koñca
wrzeœnia ko³a gospodyñ wiejskich mog¹ ubiegaæ siê w
ARiMR o dotacjê na swoj¹
dzia³alnoœæ. Czytaj na str. 9

Region

14-latka by³a w lesie.
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P.O. Burmistrza

Zawody konne

Bogatynia

Wojciech Dobro³owicz.
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Stra¿ Miejska
Region

Nowe uprawnienia.

Karambol

REGION. Nie ustaj¹ kolejne zatrzymania by³ych samorz¹dowców w Bogatyni.

Zgorzelec

Jedna osoba zginê³a.
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Premia dla rolnika
Region

Przeka¿ gospodarstwo.
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Turniej
Sport

Koszykówka seniorek.
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Czytaj str. 3

Dzieci w szko³ach bêd¹ chronione Energia z bloku nr 7
ZGORZELEC. Za nami
pierwsze lekcje nowego roku
szkolnego. W³adze miasta w
szczególny sposób bêd¹ chroniæ dzieci przed zaka¿eniem
koronawirusem. Na czym bêdzie

polegaæ ta ochrona? Czego dzieci i ich rodzice siê mog¹ spodziewaæ? Zapytaliœmy o to Rados³awa Baranowskiego, zastêpcê
Burmistrza Zgorzelca.
Czytaj na str. 7

Po¿ar

reklama

DZIA£OSZYN. Rodzina
straci³a ca³y dobytek i dach
nad g³ow¹ w wyniku po¿aru w
Dzia³oszynie. Podczas wybuchu ognia wewn¹trz budynku
znajdowa³y siê cztery osoby.
Czytaj na str. 3

reklama

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

BOGATYNIA. W sobotê
(5.09) w Elektrowni Turów, nast¹pi³o zakoñczone sukcesem
pierwsze rozpalenie kot³a parowego bloku nr 7 na oleju lekkim.
Tym samym rozpocz¹³ siê gor¹-

cy rozruch bloku energetycznego o mocy 496 MW. Ju¿ wkrótce nast¹pi pierwsza synchronizacja bloku z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym.
Czytaj na str. 5

£AGÓW. W niedzielê 6
wrzeœnia rozegrano zaleg³e
zawody jeŸdzieckie w skokach przez przeszkody. Po raz
pierwszy przeprowadzono je
na terenie parku przylegaj¹cego do Pa³acu £agów.
Czytaj na str. 11

Skradzione ule
LUBAÑ. Dwóch mê¿czyzn z
powiatu lubañskiego odpowie za
kradzie¿ uli wraz z pszczo³ami
z pasieki na terenie Ja³owca.
Mê¿czyzn zatrzymali policjanci z wydzia³u kryminalnego lubañskiej komendy. 34 i 36-latek
us³yszeli ju¿ zarzut kradzie¿y.
Czytaj na str. 6

