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Sky Walk

Zlikwidowane laboratoria!

ŒWIERADÓW ZDRÓJ.
Wie¿a widokowa, która góruje nad kurortem naprawdê robi wra¿enie. Jest to pierwszy element szeroko zakrojonego planu. W jej s¹siedztwie powstanie kilkusetmetrowa œcie¿ka w
drzewach. Czytaj na str. 4

Wznowienie zajêæ
Region

W Klubach Seniora.

Nowe wiaty

str. 11

Alkoholizm

REGION. W ci¹gu najbli¿szych miesiêcy powstanie 8
nowych wiat na terenie Gminy Zgorzelec. W³aœnie zosta³a
podpisana umowa na realizacjê zadania.
Czytaj na str. 13

Region

Wiêcej pijemy w pandemii?

str. 9

Psy w s³u¿bach
Region

Pomagaj¹ w poszukiwaniach.

£atanie dziur
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Znêca³ siê
Pieñsk

FOT:cbsp.plicja.pl

Przemoc wobec matki.
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Tytoñ w meblach
Ruszów

Towar wart 69 tys. z³.
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Festiwal
Pieñsk

Laureat Walter Nowak.
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Turniej halowy
Sport

30 dru¿yn m³odzie¿owych.
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reklama

REGION. Akcjê przeprowadzono w Zgorzelcu. Zatrzymano dwie osoby w tym „chemika“. Czytaj str. 3

Wstrzymuj¹ wydobycie wêgla?

Jak sobie radziæ z pandemi¹?

BOGATYNIA. Burzê wywo³a³a informacja, ¿e czeski
rz¹d zatwierdzi³ pozew Kraju
Libereckiego za utratê wody w
przygranicznych gminach po³o¿onych obok kopalni wêgla
brunatnego Turów. Adresatem

REGION. Niewiele wydarzeñ w nowo¿ytnej historii œwiata mia³o tak negatywny wp³yw
na zdrowie emocjonalne wszystkich ludzi jak pandemia COVID-19. Obawa przed zara¿eniem

siê œmiercionoœn¹ chorob¹ lub
przekazaniem jej drugim, dodatkowe wyzwania oraz izolacja wywieraj¹ na wszystkich przeogromny wp³yw.
Czytaj na str. 5

Spadkobierca

reklama

bêdzie Trybuna³ Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej. Czesi
uwa¿aj¹, ¿e obni¿enie poziomu wód gruntowych ma zwi¹zek z rozbudow¹ kopalni odkrywkowej w Turowie.
Czytaj na str. 7

Œmiertelne potr¹cenie
ZGORZELEC. Do tragicznego wypadku dosz³o w sobotê (20.02) na drodze W352 ko³o Stalgu. Niestety w wyniku poniesionych obra¿eñ, na miejscu
zgin¹³ 47-letni pieszy. Do zda-

rzenia dosz³o przed godz. 20:00,
gdy dy¿urny zgorzeleckiej komendy odebra³ zg³oszenie o
potr¹ceniu pieszego na drodze
W352 w kierunku Bogatyni.
Czytaj na str. 3

ZGORZELEC. Dom Pomocy Spo³ecznej „Jutrzenka” poszukuje spadkobierców zmar³ej
mieszkanki: Pani Teresy Siergun,
urodzonej dnia 19 wrzeœnia
1930 r., córki Juliana i Heleny.
Czytaj na str. 3

ZAWIDÓW. Zima odpuœci³a
a na ulicach pojawi³o siê zadanie do wykonania – uzupe³nianie ubytków w asfalcie. Miasto
wybra³o wykonawcê remontów cz¹stkowych dróg.
Czytaj na str. 10

Poznajmy koty
LUBAÑ. Co lubi¹ koty, a czego nie? Jak im jest w naturze,
a jak u nas w domu? Te i inne
pytania znalaz³y dzisiaj swoj¹
odpowiedŸ, bo 17 lutego jest obchodzony Miêdzynarodowy
Dzieñ Kota. Czytaj na str. 4

