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Görlitz

Rozdajemy bilety rodzinne.
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M³odzie¿
Wêgliniec

Zapobiega po¿arom.
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Dla uzale¿nionych.
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Szko³a ze sprzêtem
Zawidów

FOT. KPPSP

Wielkoformatowe monitory.
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Wypadek
Bogatynia

Spowodowany przez dzika.
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Region

Amazonki zrobi¹ to za ciebie.
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W przesy³ce kurierskiej.
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Mieczys³aw Kociotys.
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Nowe oblicze?
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REGION. W sobotê
(8.01) na terenie powiatu zgorzeleckiego dosz³o
do œmiertelnego wypadku, w którym zgin¹³ 42-latek a druga osoba zmar³a w szpitalu. Do zdarzenia dosz³o przed godzina
6:00 na drodze krajowej
nr 94 w miejscowoœci Jêdrzychowice, przy wyjeŸdzie ze stacji paliw. Na
miejscu pod nadzorem
prokuratora pracowali
policjanci ze zgorzeleckiej
komendy, w tym technik
kryminalistyki.
Czytaj na str. 3

O¿y³y spory o Turów

Pocisk w Uniegoszczy

BOGATYNIA. O¿y³y tematy zwi¹zane ze sporem wokó³ kopalni Turów. £atwo zauwa¿yæ,
¿e cech¹ wyró¿niaj¹c¹ nowej
ods³ony jest chaos. „Uwa¿amy,
¿e decyzja poprzedniego rz¹du
czeskiego premiera Babisza,
aby zaskar¿yæ Polskê do TSUE,

LUBAÑ. W œrodê, 12 stycznia dy¿urny lubañskiej komendy otrzyma³ zg³oszenie o pocisku najprawdopodobniej z czasów II wojny œwiatowej odnalezionym na terenie Uniegoszczy. Interweniowa³ Patrol Saperski z Boles³awca.

reklama

to by³ jeden z najgorszych kroków
w historii stosunków polsko-czeskich” - powiedzia³ w rozmowie
z portalem wPolityce.pl wiceszef MSZ Pawe³ Jab³oñski. Zamiast d¹¿yæ do ugody, strony
zaostrzaj¹ swoje stanowiska.
Czytaj na str. 3

Niebezpiecznego znaleziska
dokonano w œrodê (12.01) po
14. w trakcie prac budowlanych na jednej z posesji w Uniegoszczy. Na miejsce natychmiast uda³ siê patrol policji,
celem zabezpieczenia miejsca.
Czytaj na str. 3

Poznaj szko³ê
GÖRLITZ. Trwaj¹ kolejne
wirtualne Dni Otwarte w Augustum-Annen-Gymnasium w
Görlitz. Podobnie jak przed rokiem, zainteresowani nauk¹ w
klasach o profilu dwunarodowym dwujêzycznym, mog¹
zwiedziæ szko³ê i porozmawiaæ
z kadr¹ wirtualnie.
Czytaj na str. 13

Po¿ar auta
STUDNISKA. W niedzielê
(9.01) dosz³o do kolejnego po¿aru
samochodu na terenie powiatu
zgorzeleckiego.
Czytaj na str. 2

Wyrób paszport
BOGATYNIA. Burmistrz
Miasta i Gminy Bogatynia
Wojciech Dobro³owicz przypomina, ¿e w Bogatyni mo¿na wyrobiæ paszport. Nie czekaj do
lata, z³ó¿ wniosek ju¿ dziœ!
Czytaj na str. 10

Cyfryzacja
ZGORZELEC. Prezes Zgorzeleckiej Spó³dzielni Mieszkaniowej podj¹³ ostateczn¹ decyzjê o likwidacji kasy. Poprzedza³y j¹ kilkakrotne, nieudane próby. Dlaczego siê nie
udawa³y?
Czytaj na str. 5

