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Zatrzymani emigranci!
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Rozdajemy bilety rodzinne.
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Oszczêdzanie
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W Szkolnej Kasie.
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Spotkanie
Zarêba

Z wiêŸniami (c.d.).
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FOT. SG

Dla m³odych.
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Zasady w Niemczech.
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Pomimo zakazów
Leœna

Kierowa³ autem.
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Poszukiwany
Jecha³ po narkotykach.
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PGE Turów
Sport

Ci¹gle bez wygranej.
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UKS Energetyk
Sport

Miejsca na podium.
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Lepszy œwiat ju¿ bliski

Milion za szczepienia

REGION. Mieszkañcy £u¿yc to jedna z tysiêcy lokalnych
spo³ecznoœci na ca³ym œwiecie,
do których w listopadzie br. dotrze wa¿na wiadomoœæ wzbudzaj¹ca nadziejê. Œwiadkowie
Jehowy prowadz¹ w tym miesi¹cu specjaln¹ kampaniê, któ-

ZAWIDÓW. Miasto otrzyma³o potê¿ny zastrzyk do miejskiego bud¿etu. Chodzi o niebagateln¹ jak dla niewielkiej
gminy kwotê miliona z³otych.
Jak to siê sta³o? Statystycy zajmuj¹cy siê zbieraniem informacji o stopniu zaszczepienia

reklama

Bogatynia

REGION. Droga ze
wschodu Polski na zachód, to szlak przemytniczy emigrantów i zarazem droga do „lepszego œwiata”, jak s¹dz¹
uciekaj¹cy. Autostrada
A4 biegn¹ca przez Zgorzelec, prócz A18 biegn¹cej przez Olszynê,
E30 biegn¹cej przez
Œwiecko i A6 ko³o Szczecina (Ko³baskowo) jest
z pewnoœci¹ jedn¹ z
czterech g³ównych tras
przerzutowych.
Czytaj na str. 3

ra kieruje uwagê na biblijn¹
obietnicê dotycz¹c¹ lepszego
œwiata. W ramach tej kampanii rozpowszechniaj¹ specjalne wydanie czasopisma Stra¿nica z seri¹ artyku³ów „Lepszy
œwiat ju¿ bardzo bliski”.
Czytaj na str. 5

przeciwko covidowi stwierdzili, ¿e w³aœnie ta gmina mo¿e poszczyciæ siê jednym z najwy¿szych wskaŸników przyrostów
w kraju. Wynosi on ponad 50
proc. spoœród ogólnej liczby
3895 mieszkañców.
Czytaj na str. 7

Okrad³ kolegê
REGION. Jak bardzo trzeba
byæ perfidnym aby okraœæ swojego kolegê. Do takiego w³aœnie zdarzenioa dosz³o podczas
wspólnego treningu na si³owni.
Czytaj na str. 5

Insulinka
BOGATYNIA. W Klubie
Górniczym „Jubilat” odby³o
siê uroczyste spotkanie cz³onków Bogatyñskiego Stowarzyszenia Diabetyków „Insulinka”, którzy œwiêtowali szóst¹
rocznicê powstania.
Czytaj na str. 10

Nowy sprzêt
JAGODZIN.Wsobotê (13.11)
na placu przy remizie OSP odby³o siê uroczyste przekazanie najnowszego sprzêtu ratowniczego.
Czytaj na str. 11

KWB Turów
BOGATYNIA. Od kilkunastu dni nie ma nowych wiadomoœci w sprawie polsko-czeskich negocjacji w sprawie
PGE Kopalni Wêgla Brunatnego Turów. Nowa minister œrodowiska Anna Moskwa, jest
jednak optymistk¹ co do rozmów z Czechami w sprawie
Turowa.
Czytaj na str. 5

