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ZGORZELEC. Ruszy³a roz-
budowa oddzia³u ratunkowego.
Uruchomiono projekt, który
ma na celu znacznie poprawiæ
jego funkcjonowanie.

Czytaj na str. 5

Szpital

ZGORZELEC. W sobotê,
(04.05), odby³y siê uroczysto�ci
z okazji Dnia Stra¿aka oraz
XX�lecia Komendy Powiatowej
PSP w Zgorzelcu.

Czytaj na str. 12

�wiêto Stra¿aka

PIEÑSK. Miejska impreza
ju¿ za niespe³na miesi¹c w
dniach 8-9 czerwca. Jak co ro-
ku organizatorzy przygotowa-
li wiele atrakcji. W tym roku
gwiazdami bêd¹ miêdzy inny-
mi "TOPONE" - zespó³ DISCO
POLO. Czytaj na str. 13

Dni Pieñska

LUBAÑ. Uroczy�cie po¿e-
gnano odchodz¹cego na eme-
ryturê komisarza Dariusza Bu-
tryma. By³a to okazja do podziê-
kowania ze strony kierownic-
twa lubañskiej Policji za do-
tychczasowe zaanga¿owanie i
po�wiêcenie w s³u¿bie innym.

Czytaj na str. 6

Po¿egnanie

BOGATYNIA. Budowa blo-
ku o mocy 496 MWbrutto w Elek-
trowni Turów, realizowana przez
spó³kê PGE Górnictwo i Ener-
getyka Konwencjonalna z Gru-
py Kapita³owej PGE, znajduje
siê w fazie rozruchu. Zaawanso-
wanie realizacji prac objêtych kon-
traktem, wed³ug raportu wyko-

nawcy, wynosi ok. 89 proc. No-
wa jednostka z zapasem spe³ni
rygorystyczne normy �rodowi-
skowe na³o¿one przez Uniê Eu-
ropejsk¹, a wyprodukowana w
niej energia elektryczna wystar-
czy do zaspokojenia potrzeb ok.
1 mln gospodarstw domowych.

Czytaj na str. 21

Nowy blok w Elektrowni Turów

LUBAÑ. Jak wiele innych
miast w Polsce boryka siê z pro-
blemem smogu. Od dwóch lat Wo-
jewódzki Inspektorat Ochrony
�rodowiska prowadzi pomiary

powietrza, które wskazuj¹ na
istotny problem jako�ci ¿ycia
mieszkañców zwi¹zany ze z³ym
stanem czysto�ci powietrza.

Czytaj na str. 5

L¿ejszy oddech miasta

ZGORZELEC. Trzema zgo-
rzeleckimi szko³ami we wtorek
7 maja wstrz¹snê³y fa³szywe
alarmy bombowe. Pierwszy
atak nast¹pi³ oko³o 6.00 rano na
popularn¹ �Emilkê�. Drugi do-
tkn¹³ przygraniczne �Cogito�

oko³o godz. 7.30. Ostatni og³o-
szono ok. 10.30 w Liceum �nia-
deckich przy ul. Partyzantów.
W ka¿dym z przypadków inter-
weniowa³y miejskie s³u¿by ra-
tunkowe i porz¹dkowe.

Czytaj na str. 2

Fa³szywe alarmy w szko³ach
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Jestem st¹d

Wanda Czarnota

- mieszka w Lubaniu

- nauczyciel edukacji

wczesnoszkolnej

- lubi piesze i rowerowe rajdy

REGION. Niedawno pi-
sali�my o �ognistych�
porachunkach pomiêdzy
dwoma biznesmenami
dzia³aj¹cymi w bran¿y
oponiarskiej. Tym razem
przestêpczy �wiatek ob-
ra³ sobie na cel ma³¿eñ-
stwo Danuty i Ryszarda
N. z Lubania. Dzia³aj¹ w
bran¿y spo¿ywczej: zaczê-
li od handlu warzywami.
Obecnie s¹ w³a�ciciela-
mi sieci sklepów spo¿yw-
czych i hurtowni. Pewne-
go dnia wielokrotnie ka-
rany oszust próbowa³ ich
zastraszyæ.
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