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ZAWIDÓW. Projekt unijny
zwi¹zany z wymian¹ starych
pieców/kot³ów na nowocze-
sne �ród³a ciep³a, dalsze dzia-
³ania zwi¹zane z projektem nie
s¹ zagro¿one, pomimo epide-
mii koronawirusa.

Czytaj na str. 12

Wymiana pieców

ZGORZELEC. We wtorek 17
marca potwierdzono pierwszy
przypadek zaka¿enia korona-
wirusem SARS-CoV-2 u miesz-
kañca powiatu zgorzeleckiego,
którym okaza³ siê lekarz od-
dzia³u chirurgii szpitala.

Czytaj na str. 5

Zara¿ony lekarz

STUDNISKA DOLNE. W
�rodê (18.03) w nocy wybuch³
po¿ar w budynku gospodar-
czym w Studniskach Dolnych.
Na miejsce przyjecha³o 8 zastê-
pów Stra¿y Po¿arnej

Czytaj na str. 9

Po¿ar budynku

LUBAÑ. Mnóstwo ludzi,
bezinteresownie pomaga³o na
autostradzie A4 wszystkim,
którzy utknêli na ponad dobê
w korku do Polski.

Czytaj na str. 13

Bezinteresownie

LUBAÑ. Trzech podejrza-
nych o zabójstwo mê¿czyzny
zosta³o tymczasowo areszto-
wanych 19 marca 2020 roku na
wniosek Prokuratury Rejono-
wej w Lubaniu. Do zbrodni do-

sz³o w nocy z 15 na 16 marca
2020 roku w jednym z miesz-
kañ na terenie miasta. Wówczas
Piotr M., Patryk M. i Pawe³ M.
zabili Krzysztofa S.

Czytaj na str. 7

Brutalna zbrodnia
REGION. Choroba COVID-

-19 wywo³ana przez korona-
wirusa SARS-CoV-2 panuje
praktycznie na ca³ym �wiecie
tak¿e w Polsce. W naszym kra-
ju obecnie panuje stan epidemii.

Jest to zwi¹zane z wieloma
ograniczeniami, dotycz¹cymi na-
szego ¿ycia osobistego. W dniu
dzisiejszym wprowadzono do-
datkowe ograniczenia.

Czytaj na str. 5

Obostrzenia na granicy
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Jestem st¹d

Zbigniew Zdanowicz

- prezes MKS Nysa Zgorzelec

- mieszka w Zgorzelcu

- interesuje siê sportem

REGION. PGE Turów dosta³o koncesjê na wydobycie wêgla brunatnego na kolejne lata. Czytaj na str. 3
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