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PIEÑSK. W ubieg³y week-
end, na terenie by³ej huty szk³a
Nysa odby³y sie coroczne obcho-
dy dni miasta. Wiele siê dzia³o
mimo zmiennej pogody.

Czytaj na str. 12

Dni Pieñska

REGION. Drogami Görlitz i
Zgorzelca pobieg³ XV Europa-
maraton. Na starcie stanê³o bli-
sko tysi¹c uczestników z Polski
i Niemiec. Czytaj na str. 12

Europamaraton

LUBAÑ. Uczniowie klasy
IIIb SP2, zakoñczyli realizacjê
programu sportowego �Ma³y
Mistrz�. Jest to drugi tego rodza-
ju projekt. Czytaj na str. 9

Ma³y Mistrz

BOGATYNIA. Funkcjona-
riusze zatrzymali 39 � letnie-
go mê¿czyznê oraz 27- letni¹
kobietê, którzy dokonali kradzie-
¿y z³ota z Lombardu.

Czytaj na str. 6

Ukradli z³oto

ZGORZELEC. WPañstwo-
wej Szkole Muzycznej odbêdzie
siê wyj¹tkowy Koncert Trio
Tango. Czytaj na str. 13

Koncert Trio

GÖRLITZ. Na zjazdowym
odcinku pólnocnej pla¿y z sobo-
ty na niedzielê dosz³o do tragicz-
nego wypadku. Dwóch rowe-

rzystów jecha³o razem wokó³ je-
ziora. Nagle dosz³o do zderzenia
i rowerzy�ci upadli na ziemiê.

Czytaj na str. 3

�mieræ na Berzdorfer See

LE�NA. Prokuratura Rejono-
wa w Lubaniu prowadzi �ledz-
two przeciwko dwóm mê¿czy-
znom, który w nocy 28 maja
2018 roku usi³owali sprowa-
dziæ po¿ar podpalaj¹c drzwi

Komisariatu Policji w Le�nej,
a wcze�niej tego dnia uszkodzi-
li dwa samochody. Na skutek
podjêtych dzia³añ ustalono to¿-
samo�æ oraz zatrzymano jedn¹
osobê. Czytaj na str. 5

Podpalili Komisariat

BOGATYNIA. W siedzibie
Bolero Klub Nauczycielski �Izis�
(21.05) odby³y siêobchody 100-
lecia Niepodleg³o�ci Polski.

G³ównym bohaterem by³ Jó-
zef Pi³sudski, którym by³ po�wiê-
conyprogram artystyczny.

Czytaj na str. 11

Drugie oblicze Pi³sudskiego

ZGORZELEC.Z niecodzien-
n¹ interwencj¹ zmierzyli siê
stra¿acy. Do dy¿urnego KPPSP

zadzwoni³ mê¿czyzna wzywa-
j¹cy ich na ul. Daszyñskiego.

Czytaj na str. 5

Pomyli³ kurz z dymem

ZGORZELEC. Pañstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitar-
ny w Zgorzelcu od wielu lat ini-
cjuje dzia³ania edukacyjne ma-
j¹ce na celu ochroniæ lokaln¹

spo³eczno�æ przed zachorowa-
niem na chorobê wieñcow¹ i
udar mózgu w przypadku osób
pal¹cych czynnie i biernie pa-
pierosy. Czytaj na str. 11

Chroni¹ przed chorobami

SULIKÓW. Na sesji Rady
Gminy Sulików odby³o siê po-
¿egnanie Doroty �wi¹tek, wie-
loletniej Dyrektor Gminnego

O�rodka Pomocy Spo³ecznej w
Sulikowie, która zdecydowa³a siê
zakoñczyæ pracê zawodow¹ w
O�rodku. Czytaj na str. 4

Zmiana dyrektora
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REGION. Dy¿urny Ko-
mendy Powiatowej Po-
licji w Zgorzelcu zosta³
powiadomiony o próbie
uprowadzenia dziew-
czynki poni¿ej 15 roku ¿y-
cia przez mê¿czyznê, któ-
ry podawa³ siê za funk-
cjonariusza Policji. Pró-
ba zakoñczy³a siê nie-
powodzeniem a domnie-
many pedofil uciek³ w
nieznanym kierunku. Po-
licjanci natychmiast pod-
jêli czynno�ci zmierzaj¹-
ce do ustalenia sprawcy

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

r e k l a m a r e k l a m a

Jestem st¹d

Jan Magda

- mieszka w Pieñsku

- Burmistrz Miasta i Gminy

Pieñsk

- interesuje siê sprawami

spo³ecznymi


