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reklama

REGION. 25 marca br.
dosz³o do po¿aru budynku oraz opon sk³adowanych na terenie
jednej z nieruchomoœci. Funkcjonariusze
Policji podjêli czynnoœci na miejscu zdarzenia, w wyniku których
ustalono, ¿e dosz³o do
celowego podpalenia.
Zatrzymano Piotra U.,
w³aœciciela jednego z
dwóch konkurencyjnych zak³adów oponiarskich, dzia³aj¹cych
na terenie nieruchomoœci, gdzie dosz³o do po¿aru. Ujawniono przy
nim substancje psychotropow¹ w postaci
metamfetminy.
Czytaj na str. 3

Musical ekologiczny

Œmiertelny wypadek

LUBAÑ. Najm³odsi uczniowie z SP2, uczestniczyli (27.03)
w interaktywnym musicalu o
tematyce ekologicznej przygotowanym przez Teatr Kultureska z Krakowa. „Skrzydlaty
Odlot” to spektakl dla dzieci, który by³ pe³en dobrego humoru i

ZAWIDÓW. W poniedzia³ek (1.04) po godzinie 7.00
Policja otrzyma³a zg³oszenie
o wypadku na drodze pomiêdzy Zawidowem a Zgorzelcem. Po przybyciu na miejsce
okaza³o siê, ¿e 33 – letni miesz-

kaniec powiatu zgorzeleckiego kieruj¹cy samochodem
marki Audi prawdopodobnie
nie dostosowa³ prêdkoœci do
warunków na drodze i uderzy³ w przydro¿ne drzewo.
Czytaj na str. 5

Rekrutacja

reklama

treœci edukacyjnych. Poprzez
dobr¹ zabawê dzieci mia³y szansê pog³êbiæ swoj¹ œwiadomoœæ
ekologiczn¹. W akcjê spektaklu
wplecione zosta³y treœci zwi¹zane z tematem smogu, niskiej
emisji i ochrony powietrza.
Czytaj na str. 2

Grozi³, ¿e zabije burmistrza
PIEÑSK. W pi¹tek policjanci z komisariatu w Pieñsku
otrzymali zg³oszenie, ¿e nieznany mê¿czyzna grozi³ burmistrzowi Pieñska pozbawieniem ¿ycia. Mundurowi na-

tychmiast udali siê na miejsce, gdzie po przejrzeniu zapisu z kamer oraz rozpytaniu
œwiadków wytypowali i ustalili to¿samoœæ sprawcy.
Czytaj na str. 5

ZGORZELEC. Pañstwowa Szko³a Muzyczna I i II
stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu rozpoczê³a rekrutacjê na rok
szkolny 2019/2020.
Czytaj na str. 13

Antyterroryœci
ZGORZELEC. Wtorkowy
poranek 26 marca dla mieszkañców ma³ego osiedla domków
jednorodzinnych przy ulicy
Spokojnej by³ pe³en emocji a
nawet strachu.
Czytaj na str. 5

Warsztaty
LUBAÑ. Pierwszaki z SP2,
mia³y nie lada artystyczne atrakcje. Tego dnia uczestniczy³y w
warsztatach ceramicznych w
„Manufakturze” Boles³awiec.
Czytaj na str. 9

Koncert
ZGORZELEC. Przepiêkne
wariacje na tematy Hiszpañskie,
- op 45, Romance de Amor – Vincente Gomez, Milonga – Jorge
Cardoso us³yszeli mieszkañcy
zgorzeleckiej „Jutrzenki” podczas koncertu muzycznego.
Czytaj na str. 12

Letni Cyrkus
GÖRLITZ. Ju¿ po raz trzynasty stowarzyszenie KulturBrücken Görlitz organizuje w dniach od 8 do 13 lipca,
obóz cyrkowy dla 60. m³odych pasjonatów sztuki nieoczywistej z Polski i Niemiec.
Czytaj na str. 8

