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Noœ odblaski

Boj¹ siê utraty miejsc pracy

REGION. Piesi, którzy poruszaj¹ siê po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym s¹ obowi¹zani u¿ywaæ elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.
Czytaj na str. 11

Zoo

Görlitz
Rozdajemy bilety rodzinne.

str. 13

Recydywista

Wypadek

ZGORZELEC. Policjanci
odnaleŸli pojazd marki Suzuki skradziony w jednej z miejscowoœci w gminie Zgorzelec.
Czytaj na str. 6

Lubañ

Jedna osoba nie ¿yje.
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Rozk³ad PKP

Zamów jedzenie

Region

Zawieszone po³¹czenia.

str. 9

Granty
Lubañ

FOT.:PGE GIEK

Na wymianê Ÿróde³ ciep³a.
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Fikcyjne firmy
Zgorzelec

Æwicz¹ przedsiêbiorczoœæ.
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Serwis jw.org
Region

Najpopularniejszy w sieci.
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Citronex UKS
Sport

Pokona³ CCC Polkowice.
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REGION. Grupa PGE stawia na energiê odnawialn¹ zamiast na wêgiel kamienny i brunatny. Czytaj str. 3

Ruch graniczny z Niemcami

Nowe zasady wjazdu do Czech

REGION. Przyje¿d¿aj¹cy do
Niemiec z regionów ryzyka czyli m.in. z Polski - musz¹ udaæ
siê na minimum piêciodniow¹
kwarantannê. Dopiero po tym
czasie mo¿na wykonaæ test na ko-

REGION. Z powodu pogarszaj¹cej siê sytuacji epidemiologicznej od 5. paŸdziernika w
Czechach zacz¹³ obowi¹zywaæ
stan wyj¹tkowy. Ma to prze³o¿enie na nowe zasady wjazdu na
terytorium Czech z Polski. Od
9.11. podró¿ni z Polski co do za-

ronawirusa, który mo¿e zwolniæ
z dalszej piêciodniowej kwarantanny. Takie zasady wprowadzili nasi zachodni s¹siedzi w zwi¹zku z rosn¹cym zagro¿eniem.
Czytaj na str. 3

Tir wbi³ siê w ty³ ci¹gnika
REGION. Na drodze pomiêdzy Lubaniem a Zgorzelcem
kierowca ci¹gnika siod³owego
najecha³ na ty³ ci¹gnika rolniczego. Do zdarzenia dosz³o oko³o
godziny 18.00 za Wyrêb¹ w kierunku Zgorzelca. Kierowca TIR-

-a jad¹c w stronê granicy uderzy³ w ty³ ci¹gnika rolniczego,
który mia³ zamontowany kultywator uprawowy. W wyniku
zderzenia przód ci¹gnika siod³owego zosta³ doszczêtnie
zniszczony. Czytaj na str. 5

sady nie mog¹ wjechaæ na terytorium Czech. System oznakowania pañstw europejskich pod
k¹tem bezpieczeñstwa podró¿owania tzw. „Semafor” umieœci³
Polskê na liœcie krajów wysokiego ryzyka zachorowania.
Czytaj na str. 7

Zabezpiecz altankê
REGION. Jesieñ to czas, kiedy w³aœciciele ogródków dzia³kowych coraz rzadziej odwiedzaj¹ swoje altanki, w których
niejednokrotnie zostawiaj¹ war-

toœciowe przedmioty, narzêdzia i sprzêt ogrodniczy. Niestety brak gospodarza na dzia³ce wykorzystuj¹ przestêpcy.
Czytaj na str. 4

REGION. Lista lokali gastronomicznych, w których
mo¿na zamawiaæ jedzenie na
wynos, z odbiorem osobistym
lub dowozem.
Czytaj na str. 10

Wiêcej ³ó¿ek
LUBAÑ. Zapad³a decyzja o
zwiêkszeniu liczby ³ó¿ek „covidowych” w lubañskim szpitalu.
Jest to wynikiem zwiêkszonej iloœci zachorowañ na koronawirusa w powiecie. Pilnie poszukiwane s¹ równie¿ osoby o umiejêtnoœciach medycznych do obs³ugi chorych.
Czytaj na str. 9
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