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Nowy blok w Elektrowni Turów Fa³szywe alarmy w szko³ach
BOGATYNIA. Budowa bloku o mocy 496 MWbrutto w Elektrowni Turów, realizowana przez
spó³kê PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy Kapita³owej PGE, znajduje
siê w fazie rozruchu. Zaawansowanie realizacji prac objêtych kontraktem, wed³ug raportu wyko-

nawcy, wynosi ok. 89 proc. Nowa jednostka z zapasem spe³ni
rygorystyczne normy œrodowiskowe na³o¿one przez Uniê Europejsk¹, a wyprodukowana w
niej energia elektryczna wystarczy do zaspokojenia potrzeb ok.
1 mln gospodarstw domowych.
Czytaj na str. 21

L¿ejszy oddech miasta
LUBAÑ. Jak wiele innych
miast w Polsce boryka siê z problemem smogu. Od dwóch lat Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Œrodowiska prowadzi pomiary
reklama

Sport

REGION. Niedawno pisaliœmy o „ognistych”
porachunkach pomiêdzy
dwoma biznesmenami
dzia³aj¹cymi w bran¿y
oponiarskiej. Tym razem
przestêpczy œwiatek obra³ sobie na cel ma³¿eñstwo Danuty i Ryszarda
N. z Lubania. Dzia³aj¹ w
bran¿y spo¿ywczej: zaczêli od handlu warzywami.
Obecnie s¹ w³aœcicielami sieci sklepów spo¿ywczych i hurtowni. Pewnego dnia wielokrotnie karany oszust próbowa³ ich
zastraszyæ.
Czytaj na str. 3

powietrza, które wskazuj¹ na
istotny problem jakoœci ¿ycia
mieszkañców zwi¹zany ze z³ym
stanem czystoœci powietrza.
Czytaj na str. 5

ZGORZELEC. Trzema zgorzeleckimi szko³ami we wtorek
7 maja wstrz¹snê³y fa³szywe
alarmy bombowe. Pierwszy
atak nast¹pi³ oko³o 6.00 rano na
popularn¹ „Emilkê”. Drugi dotkn¹³ przygraniczne „Cogito”
reklama

oko³o godz. 7.30. Ostatni og³oszono ok. 10.30 w Liceum Œniadeckich przy ul. Partyzantów.
W ka¿dym z przypadków interweniowa³y miejskie s³u¿by ratunkowe i porz¹dkowe.
Czytaj na str. 2

Szpital
ZGORZELEC. Ruszy³a rozbudowa oddzia³u ratunkowego.
Uruchomiono projekt, który
ma na celu znacznie poprawiæ
jego funkcjonowanie.
Czytaj na str. 5

Dni Pieñska
PIEÑSK. Miejska impreza
ju¿ za niespe³na miesi¹c w
dniach 8-9 czerwca. Jak co roku organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. W tym roku
gwiazdami bêd¹ miêdzy innymi "TOPONE" - zespó³ DISCO
POLO.
Czytaj na str. 13

Œwiêto Stra¿aka
ZGORZELEC. W sobotê,
(04.05), odby³y siê uroczystoœci
z okazji Dnia Stra¿aka oraz
XX–lecia Komendy Powiatowej
PSP w Zgorzelcu.
Czytaj na str. 12

Po¿egnanie
LUBAÑ. Uroczyœcie po¿egnano odchodz¹cego na emeryturê komisarza Dariusza Butryma. By³a to okazja do podziêkowania ze strony kierownictwa lubañskiej Policji za dotychczasowe zaanga¿owanie i
poœwiêcenie w s³u¿bie innym.
Czytaj na str. 6

