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Sygnalizacja

Tragiczna podwójna œmieræ

SULIKÓW. Gmina otrzyma
dofinansowanie w wysokoœci 25
tys. z³ do budowy sygnalizacji
œwietlnej z radarowym pomiarem
prêdkoœci. Czytaj na str. 8

Zoo

Po¿egnanie lata

Görlitz
Rzdajemy bilety rodzinne.

LUBAÑ. Maluchy z akademii na przekór wszystkim ¿egnali wakacje i koñcz¹ce siê lato w podskokach! Wcale siê nie
smuc¹...
Czytaj na str. 8

str. 15

Rozdane dyplomy
Zgorzelec

Uroczystoœæ Cechu.

Kolejna droga

str. 11

Bezpieczna droga

ZAWIDÓW. Po ulicy Starozawidowskiej przyszed³ czas na
drug¹ zaplanowan¹ do realizacji w bie¿¹cym roku inwestycjê
drogow¹ w tej miejscowoœci.
Czytaj na str. 11

Region

Edukacja najm³odszych.
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Zawody konne

Segregacja

£agów

Skoki przez przeszkody.
FOT.:kpp

str. 13

Okrada³ altanki
Powiat

REGION. Do œmiertelnego wypadku dosz³o pomiêdzy £agowem a Trójc¹.

Zatrzymany 18-latek.

str. 6

Festiwal nauki
Zgorzelec

Program wyk³adów.

str. 3

KKS Turów
Sport

O rozliczeniach z klubem
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Czytaj na str. 3

Gang z³odziei zatrzymany

Potr¹cony rowerzysta

REGION. Policjanci rozpracowali grupê przestêpcz¹, która zajmowa³a siê okradaniem
sklepów sieci “Dino”. Okaza³o siê, ¿e szajk¹ kierowa³a 19 letnia dziewczyna z Lubania. Przestêpcy skupili siê na okradaniu

ZGORZELEC. Oko³o godziny 9:00 na Warszawskiej (5.09)
dosz³o do kolizji samochodu z
rowerzyst¹. Poszkodowany zosta³ 82-letni sympatyk jedno-

w ma³ych miejscowoœciach
sklepów sieci “Dino”. Sprawa
sta³a siê na tyle powa¿na, ¿e
zajêli siê ni¹ Policjanci z Wydzia³u Kryminalnego ze Zgorzelca, Bogatyni oraz Wroc³awia.
Czytaj na str. 3

Rusz¹ prace przy zalewie
ZGORZELEC. W 2019 roku rozpocznie siê realizacja
pi¹tego etapu projektu „Przygoda z Nys¹ ”. Obejmie on te-

ren zalewu Czerwona Woda,
gdzie powstan¹ m.in. œcie¿ki pieszo-rowerowe i oœwietlenie.
Czytaj na str. 4

œladu. Kieruj¹ca VW Passat
34-letnia mieszkanka powiatu
zgorzeleckiego, nie ust¹pi³a
pierwszeñstwa przejazdu.
Czytaj na str. 2

Koniec przebudowy
BOGATYNIA. Mieszkañcy
osiedla na które sk³adaj¹ siê
ulice Szymanowskiego, Wieniawskiego i Kar³owicza ciesz¹
siê z wykonanych nowych sieci kanalizacyjnych oraz nowych

nawierzchni chodników i ulic.
Przy okazji prac drogowych
zosta³y wymienione sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
oraz oœwietlenia ulicznego.
Czytaj na str. 7

BOGATYNIA. Gmina Bogatynia wprowadza nowy system segregacji odpadów komunalnych. Czytaj na str. 7

Œwiêto Grzybów
WÊGLINIEC. Ju¿ po raz kolejny zosta³a zorganizowana
impreza plenerowa której celem
jest promocja Borów Dolnoœl¹skich. Czytaj na str. 12

Szczepienia
ZGORZELEC. Burmistrz
Miasta oraz Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala –
SPZOZ zapraszaj¹ na akcjê bezp³atnych szczepieñ przeciwko grypie adresowanych dla
osób w wieku powy¿ej 65 roku ¿ycia.
Czytaj na str. 2

reklama

Stacja Paliw Bogatynia

NOWE OTWARCIE!
Zatrudnimy Kierownika i pracowników do obs³ugi stacji.
Oferujemy bardzo atrakcyjne warunki pracy i p³acy.

Kontakt: 603 801 664

