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Kolizja z murem
Œwieradów Zdrój

str. 7

REGION. W ostatnim czasie wielu abonentów sieci komórkowych otrzymuje tajemnicze sms-y informuj¹cych, ¿e
przesy³ka, któr¹ rzekomo zamówiliœmy zosta³a zatrzymana
przez s³u¿by celne.
Czytaj na str. 4

Przebudowa ronda
Zgorzelec

Bêd¹ mniejsze korki.
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Zakupy w sieci
Region

Ludzkie szcz¹tki

Zasady bezpieczeñstwa.

str. 9

MŒCISZÓW. W trakcie prac
ziemnych przy budowie wodoci¹gu (20.04) na terenie budowy natrafiono na ludzkie
szcz¹tki.
Czytaj na str. 3

Chcia³ uciec
Ruszów

Zatrzyma³ siê na ogrodzeniu.
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Lubañ

Oczami dzieci.
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Serce na nakrêtki
Radomierzyce

Zbiórka charytatywna.
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Chcieli mieæ czysto
Region

Akcja mieszkañców.

str. 11

Ciep³ownia
Zgorzelec

Sprzedaæ czy modernizowaæ?
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UKS Citronex
Sport

Za mocne i za s³abe.
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PIEÑSK. Jestem mi³o zaskoczony zrozumieniem oraz profesjonalnym podejœciem do danej sprawy przez policjantów z
Komisariatu Policji w Pieñsku.
Czytaj na str. 6

Uwaga naSMSy

Pijany kierowca.

Ekologiczny dom

Podziêkowania

REGION. 1 kwietnia wystartowa³ Narodowy Spis Powszechny Ludnoœci i Mieszkañ.

Czytaj str. 3

Mniejszy wp³yw na œrowisko

Posadzili miododajne lipy

BOGATYNIA. Kopalnia Turów, oddzia³ spó³ki PGE GiEK,
wdro¿y³ specjalistyczny system opomiarowania pracy zasobnika wêglowego, dziêki czemu mo¿liwe jest sta³e monito-

ZAWIDÓW. W ramach akcji ratowania pszczó³, których
jest niestety coraz mniej, zawidowscy pszczelarze otrzymali
od powiatu zgorzeleckiego sadzonki miododajnych lip. Po-

reklama

rowanie emisji py³ów. Dba³oœæ
o jakoœæ powietrza w regionach, gdzie PGE GiEK prowadzi dzia³alnoœæ, nale¿y do priorytetowych zadañ Spó³ki.
Czytaj na str. 5

sadzili je (19.04) na skwerze przy
ulicy Kopernika w Zawidowie.
Za kilka lat bêdzie tu wspania³a aleja lipowa, która stanie siê
bogatym Ÿród³em nektaru dla
pszczó³.
Czytaj na str. 4

Emerytura psa
REGION. Po zakoñczeniu
s³u¿by psy czy konie bêd¹ mog³y do¿yæ swoich dni z dotychczasowym opiekunem, a pañstwo
zapewni im œwiadczenie emerytalne. To wyczekiwana i niezwykle potrzebna regulacja.
Czytaj na str. 4

Obostrzenia
GÖRLITZ. Niemiecki Bundestag i Bundesrat przyjê³y nowelizacjê federalnej ustawy o
ochronie przed zaka¿eniami,
która wprowadza na terenie ca³ych Niemiec jednolite obowi¹zkowe zasady bezpieczeñstwa, obowi¹zuj¹ce od 23 kwietnia br.
Czytaj na str. 9
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