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Kolejna powieœæ

Obostrzenia przed³u¿one!

BOGATYNIA. Ptaki Ojczystych Wzgórz - Jest to kolejna
powieœæ Haliny Barañ, która
podejmuje tematykê regionaln¹. Czytelnicy znajd¹ w niej
nie tylko Zgorzelec - czyli powieœciowy Grerliszków i jego
okolice, ale te¿ Dolne £u¿yce.
Czytaj na str. 11

Zoo

Görlitz
Roczny spis.

str. 13

Zwrot akcyzy

Zofia Barczyk
Zgorzelec

REGION. Mo¿na z³o¿yæ
wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napêdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Czytaj na str. 9

Wraca na stanowisko.
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Kierowca
Pieñsk

Poœcig Policji

Po narkotykach.
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Dachowanie
Czerwona Woda
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Trudne warunki drogowe.
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Dop³aty do czynszu
Zgorzelec

Pomoc w czasie pandemii.
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Hotele

Œwieradów Zdrój
Sprawdzane przez policjê.

str. 4

Citronex UKS
Sport

Wci¹¿ bez pora¿ki.
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reklama

REGION. Zadecydowano o przed³u¿eniu obowi¹zuj¹cych obostrzeñ do 31 stycznia br.

Restrykcje w Niemczech

B³¹kaj¹ce siê krowy

GÖRLITZ. Z powodu utrzymuj¹cej siê du¿ej liczby zaka¿eñ w Niemczech szko³y, internaty szkolne i placówki opieki nad dzieæmi pozostan¹ zamkniête do 7 lutego br. Ze

BOGATYNIA. Urz¹d informuje, ¿e od pierwszych sygna³ów, w sprawie pojawiaj¹cego
siê stada krów podejmuje wszelkie dozwolone prawem dzia³ania. O sprawie tej powiado-

reklama

wzglêdów na ochronê zajêcia
dla najm³odszych bêd¹ siê odbywaæ w podzielonych klasach. Pozosta³e dzieci i m³odzie¿
pozostan¹ w domach na nauce
zdalnej.
Czytaj na str. 5

Czytaj str. 3

mione zosta³y s³u¿by mundurowe, Powiatowe Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego, w tym
Powiatowy Lekarz Weterynarii, a po stronie czeskiej w³aœciciel stada. Czytaj na str. 7

ZGORZELEC. Sukcesem
zakoñczy³a siê pogoñ nieoznakowanego patrolu policji za
Fordem Fokusem z numerami
z powiatu lubañskiego.
Czytaj na str. 2

5000 z³ kary
REGION. Ministerstwo Œrodowiska chce uregulowaæ kwestie zaœmiecania lasów, nieu¿ytków czy rowów, w których obecnie mo¿na znaleŸæ zalegaj¹ce œmieci. Ludzie czuj¹
siê bezkarni. To wkrótce ma siê
zmieniæ! Czytaj na str. 11

