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CZERWONAWODA. Nad
Balatonem odby³ siê ju¿ II wêd-
karski Memoria³ im. Zbignie-
wa Kucharczyka Prezesa Ko-
³a PZW PKPWêgliniec. Udzia³
wziê³o 30 uczestników.

Czytaj na str. 4

Zawody

SULIKÓW. Policjanci ze
zgorzeleckiej grupy �Nysa� w
jednej z miejscowo�ci w gmi-
nie Sulików zauwa¿yli zapar-
kowany w zaro�lach pojazd.
Po sprawdzeniu w policyjnych
systemach okaza³o siê, ¿e zna-
leziony seat, po wcze�niejszym
w³amaniu zosta³ skradziony z
Niemiec. Czytaj na str. 6

ZGORZELEC. Wramach V
etapu projektu "Przygoda z Ny-
s¹ - zagospodarowanie tury-
styczne pogranicza polsko-nie-
mieckiego" ma powstaæ prawie
2 km �cie¿ek pieszo-rowerowych
i pieszych. Czytaj na str. 2

Zalew

Z³odziej

BOGATYNIA. Kolejny ju¿
raz wspólne dzia³ania Policji z
funkcjonariuszami Urzêdu Cel-
no-Skarbowego doprowadzi-
³y do zarekwirowania 3 niele-
galnych automatów do gier ha-
zardowych. Czytaj na str. 6

Automaty

JÊDRZYCHOWICE. Za-
koñczy³a siê budowa chodni-
ka wraz z zatokami autobuso-
wymi w ci¹gu drogi nr 351.

Czytaj na str. 2

Nowy chodnik

BOGATYNIA. Nasi s¹siedzi
z Niemiec realizowali materia³
o mo�cie na trójstyku. Na temat
planowanej inwestycji wypo-
wiadali siê burmistrzowie Woj-
ciech B³asiak i Thomas Zenker.

Drezdeñska redakcja telewizji
MDR przyjecha³a na styk trzech
granic by porozmawiaæ z burmi-
strzami Bogatyni i Zittau o ma-
j¹cym tu powstaæ mo�cie.

Czytaj na str. 5

Most na Trójstyku
LUBAÑ. Samorz¹d woje-

wództwa uruchomi³ kolejny etap
wsparcia finansowego w zwi¹z-
ku z epidemi¹ koronawirusa.
Tym razem pomoc trafi³a do

£u¿yckiego Centrum Medycz-
nego w Lubaniu. Maksymalna
kwota grantu dla powiatu lu-
bañskiego to 538 848,00 z³otych.

Czytaj na str. 5

Pó³ miliona dla szpitala

BOGATYNIA. Na koniec
kwietnia przysz³ego roku zapro-
ponowano oddanie do u¿ytku
bloku energetycznego nr 7 w
Elektrowni Turów. Propozycja ta-
ka wp³ynê³a od generalnego wy-
konawcy bloku energetycznego
nr 7 w Elektrowni Turów kon-

sorcjum firm Mitsubishi Hita-
chi Power System GmbH, Tec-
nicas Reunidas S.A. oraz Budi-
mex S.A. Informacjê tak¹ po-
twierdzi³ Zarz¹d PGE SA. Pro-
pozycja obejmuje zmianê harmo-
nogramu realizacji inwestycji.

Czytaj na str. 7

Blok energetyczny na wiosnê
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- mieszka w Zgorzelcu
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D³u¿ynie Górnej

- lubi opiekê nad zwierzêtami

REGION. W internecie
pojawi³y siê oferty oszu-
stów, którzy próbuj¹
sprzedaæ bon. - Bon tu-
rystyczny nie podlega wy-
mianie na gotówkê ani in-
ne �rodki p³atnicze. Sko-
rzystaæ z niego mog¹ tyl-
ko osoby uprawnione - za-
pewnia Polska Organiza-
cja Turystyczna oraz Za-
k³ad Ubezpieczeñ Spo-
³ecznych. W ustawie o
bonie turystycznym wska-
zano, ¿e za pomoc¹ bo-
nu dokonuje siê p³atno-
�ci za us³ugi hotelarskie
lub imprezy turystyczne.

Czytaj na str. 3
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