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ZAWIDÓW. W czwartek
(1.10) w zawidowskim przed-
szkolu odby³a siê niezwykle
wa¿na uroczysto�æ � pasowa-
nie na starszaka. 

Czytaj na str. 7

Pasowanie

ZGORZELEC. W ZSPtrwa
realizacja projektu �Praktyk
dzi�, zawodowiec jutro�. Szko-
³a otrzyma³a nowoczesne do-
posa¿enie, a uczniowie mog¹
ju¿ korzystaæ z praktycznej
wiedzy �mistrzów zawodu�.

Czytaj na str. 7

Szko³a fryzjerów

LUBAÑ. Ogólnopolski Dzieñ
G³o�nego Czytania obchodzi-
my 29 wrze�nia. Zosta³ on usta-
nowiony przez Polsk¹ Izbê
Ksi¹¿ki w 2001 roku.

Czytaj na str. 10

G³o�ne czytanie

GOZDANIN. W Gozdani-
nie i Tylicach powsta³y pierw-
sze w Gminie Zgorzelec Klu-
by Seniora realizowane w ramach
projektu pn. �Gmina Zgorzelec
wspiera Seniorów!� Kluby s¹
doskona³ym miejscem spotkañ
i integracji osób starszych.

Czytaj na str. 10

Kluby seniora

REGION.Tlenek wêgla, zwa-
ny czadem to tzw. cichy zabój-
ca. Gaz ten w temperaturze po-
kojowej nie ma zapachu ani ko-
loru. Potencjalne �ród³a czadu

w pomieszczeniach mieszkalnych
to kominki, gazowe podgrze-
wacze wody, piece wêglowe,
gazowe lub olejowe i kuchnie.

Czytaj na str. 5

Cichy zabójca

REGION. Wkrótce powiêk-
szy siê liczba bezpo�rednich po-
³¹czeñ kolejowych pomiêdzy
Zgorzelcem a Dreznem. W
czwartek 8 pa�dziernika w Zgo-
rzelcu odby³a siê dwuczê�ciowa

impreza promuj¹ca to wydarze-
nie. Najpierw osoby zaproszo-
ne spotka³y siê na Dworcu G³ów-
nym w Görlitz, gdzie zaprezen-
towano odnowiony poci¹g.

Czytaj na str. 7

Autobus promuje poci¹gi
BOGATYNIA. Elektrownia

Turów, nale¿¹ca do spó³ki PGE
Górnictwo i Energetyka Kon-
wencjonalna z Grupy Kapita³o-
wej PGE, podpisa³a umowê
(30.09) z SEEN Technologie na
rozbudowê przemys³owej oczysz-
czalni �cieków. Inwestycja zo-

stanie zrealizowana z ramach do-
stosowania Elektrowni Turów
do wymogów �rodowiskowych
zapisanych m.in. w konkluzjach
BAT. Warto�æ kontraktu to ponad
120 mln z³ netto. Inwestycja zo-
stanie zrealizowana w ci¹gu 30
miesiêcy. Czytaj na str. 5

Nowoczesna oczyszczalnia
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Jestem st¹d

Anna Demuth-Majda

- mieszka w Zgorzelcu

- Sekretarz Gminy Zgorzelec

- interesuje siê sprawami

spo³ecznymi

REGION. Kolejny raz rachunek ekonomiczny wygra³ z ludzkim zdrowiem. Czytaj str. 3
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