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ZGORZELEC. W pi¹tek 4
maja na terenie Komendy Powia-
towej Pañstwowej Stra¿y Po-
¿arnej w Zgorzelcu odby³y siê co-
roczne obchody Dnia Stra¿aka.

Czytaj na str. 12

Dzieñ Stra¿aka

WÊGLINIEC.Miasto odwie-
dzili uczniowie SP i Liceum
Ogólnokszta³c¹cego Cogito ze
Zgorzelca. Celem ich wizyty by-
³a historia. Czytaj na str. 2

Lekcja historii

REGION. Kolejny sukces
dzieciêcego Zespo³u Pie�ni i
Tañca �Lusatia� z Osieka £u-
¿yckiego. Inscenizacja �War-
szawskie podwórko� zosta³a
nagrodzona. Czytaj na str. 9

Lusatia

REGION. Ponad 1000 miejsc
pracy w ró¿nych zawodach , 80
wystawców, pomoc t³umaczy,
a tak¿e porady jak dobrze za-
cz¹æ pracê za granic¹.

Czytaj na str. 8

Targi Pracy

GÖRLITZ. Kolektyw Kfu-
enf oraz stowarzyszenie po¿yt-
ku publicznego z Berlina zapra-
szaj¹ na otwarcie wystawy.

Czytaj na str. 15

Miasto �wiata

ZAWIDÓW.Wpo³owie mar-
ca wystartowa³y roboty zwi¹za-
ne z kompleksow¹ przebudow¹
ul. Mi³osza i Prusa. Widaæ ju¿
postêpy. Czytaj na str. 4

Przebudowa

REGION. Ma³o brakowa³o,
aby tragicznie skoñczy³y siê mo-
toryzacyjne szaleñstwa 21-let-
niego mê¿czyzny. Kieruj¹cy VW

Golf, jad¹cy od Sulikowa w kie-
runku ronda 1 Pu³ku Chemiczne-
go wypad³ z jezdni i potr¹ci³ 27-
letni¹ kobietê. Czytaj na str. 5

O krok od tragedii

LUBAÑ. Tragiczny fina³ ma-
jówki w naszym regionie. Wnie-
dzielê 6 maja w godzinach po-
³udniowych w Ja³owcu (pow. lu-
bañski) samochód osobowy
potr¹ci³ rowerzystkê jad¹c¹

drog¹ krajow¹ nr 30. 38-letnia
kobieta wraz z wyprzedzaj¹-
cym j¹ o kilkadziesi¹t metrów
12-letnim synem jecha³a od Lu-
bania w kierunku Olszyny.

Czytaj na str. 5

Nie ¿yje potr¹cona rowerzystka

ZGORZELEC. To ju¿ trady-
cja, ¿e zawsze przy okazji ob-
chodzonych w czerwcu Dni
Miasta jedn¹ z ich najbardziej

kolorowych i pachn¹cych atrak-
cji jest Zgorzeleckie �wiêto
Kwiatów. Nie inaczej bêdzie w
tym roku. Czytaj na str. 11

�wiêto kwiatów

RUSZÓW. Na konkurs przy-
byli do szko³y najlepiej czytaj¹-
cy uczniowie na poziomie klas I-

-III z Wêgliñca, Czerwonej Wo-
dy, Starego Wêgliñca i Ruszowa.

Czytaj na str. 10

Konkurs piêknego czytania

REGION.Mieszkañcy nie ist-
niej¹cych od 1999 roku Wigan-
cic ¯ytawskich, ju¿ po raz X
spotkali siê, aby wspominaæ cza-
sy �wietno�ci wsi. Pad³a ona

ofiar¹ rozbudowy KWB Turów.
Wiêkszo�æ terenu tej uprzemy-
s³owionej niegdy� wioski po-
kry³o zwa³owisko zewnêtrzne
kopalni. Czytaj na str. 13

Wigancice znowu o¿yj¹?

BOGATYNIA. Na jednym z
portali spo³eczno�ciowych Na-
talia G., mieszkanka tego mia-
sta napisa³a, ¿e jej by³a przyja-

ció³ka Aleksandra M., pchnê³a
j¹ no¿em w brzuch. Dramat by³
tym wiêkszy, i¿ ofiara czynu jest
ciê¿arna. Czytaj na str. 3

Pchnê³a ciê¿arn¹ no¿em
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ZGORZELEC. Jak rela-
cjonuje jeden ze �wiadków
zdarzenia, dwóch funkcjo-
nariuszy CB�P sta³o z
d³ug¹ broni¹ na chodni-
ku przed klatk¹, aby nikt
w tym momencie nie prze-
chodzi³. Kolejni pobiegli
do mieszkania podejrza-
nego i b³yskawicznie
dwóch funkcjonariuszy
w kominiarkach wypro-
wadzi³o mê¿czyznê w kaj-
dankach. Dalsze czynno-
�ci by³y prowadzone przez
Prokuratora i CB�P.

Czytaj na str. 3FO
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Stacja Paliw Bogatynia
NOWE OTWARCIE!

Zatrudnimy Kierownika i pracowników do obs³ugi stacji. 
Oferujemy bardzo atrakcyjne warunki pracy i p³acy. 

Kontakt: 603 801 664
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