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REGION. Ciekawego lecz
bardzo niebezpiecznego odkry-
cia dokonali pracownicy drogo-
wi ko³o £agowa.

Czytaj na str. 2

Niewybuch

LUBAÑ. We wtorek (1.06) w
godzinach nocnych funkcjo-
nariusze z Komisariatu Poli-
cji w Le�nej podczas patrolu za-
uwa¿yli kieruj¹cego quadem,
który przewozi³ pasa¿era.

Czytaj na str. 6

Uciekali quadem

ZGORZELEC. Dy¿urny
PSP otrzyma³ nietypowe we-
zwanie. Mieszkañcy ul. Orzesz-
kowej poinformowali o zwie-
rzêciu, które znajduje siê w
niebezpieczeñstwie. 

Czytaj na str. 7

Uratowali kota

REGION. W sobotê (5.06)
odby³ siê festyn w Gronowie.
Sprzyja³a temu s³oneczna po-
goda, która zgromadzi³a ca³e
rodziny. Imprezê zorganizo-
wa³a So³tys, Rada So³ecka
wraz z Gminnym O�rodkiem
Kultury w Zgorzelcu z/s w
Radomierzycach.

Czytaj na str. 19

Festyn

LUBAÑ.Wramach programu
,,Gmina przyjazna pszczo³om�,
Mi PBP Oddzia³ Regionalne
Centrum Edukacji Ekologicznej,
zaprosi³ uczniów do udzia³u w
konkursie przyrodniczym.

Czytaj na str. 11

Konkurs

WÊGLINIEC. W mie�cie
ruszy³a nowa wa¿na inwesty-
cja. Chodzi o dostosowanie po-
mieszczeñ pod potrzeby Po-
sterunku Policji i Ochotniczej

Stra¿y Po¿arnej w Wêgliñcu.
Obejmuje ona � remont bu-
dynku, budowa klatki schodo-
wej oraz wiaty.

Czytaj na str. 4

Stra¿acy i Policjanci razem

ZGORZELEC. Barak, znaj-
duj¹cy siê na li�cie zabytków,
stanie siê nowoczesnym miej-
scem edukacji. Pochodzi on z
czasów II wojny �wiatowej i ma
zostaæ przeniesiony w nowe

miejsce � Miejsce Pamiêci Na-
rodowej by³ego obozu jeniec-
kiego Stalag VIII A. Przedsiê-
wziêcie bêdzie mia³o charakter
miêdzynarodowy.

Czytaj na str. 10

Ratunek dla pomnika

BOGATYNIA. Czeski rz¹d
eskaluje spór ze stron¹ polsk¹
wynik³y z ekologicznych skut-
ków zwi¹zanych z funkcjono-
waniem KWB Turów. Chodzi
o zapobie¿enie dalszemu ob-
ni¿aniu siê wód gruntowych po

czeskiej stronie. Czesi zapo-
wiadaj¹, ¿e z³o¿¹ kolejn¹ skar-
gê do Trybuna³u Sprawiedli-
wo�ci za niewykonanie posta-
nowienia o wstrzymaniu wydo-
bycia w kopalni Turów.

Czytaj na str. 5

Nowe ¿¹dania Czechów!

ZGORZELEC. �Sukces na
bank� to konkurs, którego etap
telewizyjny jest dostêpny tyl-
ko dla szesnastu najlepszych
dru¿yn w Polsce. Zakwalifi-
kowali siê do niego najzdol-
niejsi logistycy i ekonomi�ci z
Zespo³u Szkó³ Ponadpodsta-

wowych w Zgorzelcu. Nagra-
nia odby³y siê 29 maja w Byd-
goszczy. Ekipa zgorzeleckiej
�Emilki�, z liderem � Dawi-
dem Dunajem, przyjecha³a do
studia TVP jako jedna z szes-
nastu najlepszych w Polsce.

Czytaj na str. 9

Zgorzelecka Emilka w TV
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Jestem st¹d

Dorota Adaszewska

-mieszka w Zgorzelcu

- dyrektor PSM I i II st. im
. F.

Nowowiejskiego w Zgorzelcu

- lubi muzykê

REGION. Do tragedii dosz³o w niedzielê 6 czerwca miêdzy Ko�minem a Radomierzycami. Czytaj str. 3
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