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ZGORZELEC. Na fina³ Dni
Zgorzelca, tj. w sobotê 22
czerwca i niedzielê 23 czerw-
ca nich nastawi¹ siê ci, którzy
lubi¹ tañczyæ i lubi¹ dobrego,
polskiego pop-rocka.

Czytaj na str. 4

Dni Zgorzelca

WÊGLINIEC. Ko³o Wêd-
karskie zorganizowa³o zawody
wêdkarskie �Kr¹pik 2019�. Or-
ganizatorzy twierdz¹, ¿e ¿adne
dotychczas przeprowadzane
imprezy nie wymaga³y takiego
zaanga¿owania i przygotowañ.

Czytaj na str. 8

Kr¹pik

PIEÑSK. Na terenie zabytko-
wej Huty Szk³a odby³a siê w
dniach 8-9 czerwca kolejna
edycja dni miasta. Jak co roku
by³o muzycznie i tanecznie.

Czytaj na str. 5

Dni Pieñska

ZGORZELEC. W niedzie-
lê 2 czerwca ulicami Zgorzel-
ca i Görlitz pobiegli uczestni-
cy 16. edycji Europamaratho-
nu. Jak co roku rozegrano ma-
ratony, pó³maratony i biegi.

Czytaj na str. 23

Europamarathon

REGION. Funkcjonariusze
z Placówki Stra¿y Granicznej w
Zgorzelcu (27.05) zatrzymali
41-letniego mieszkañca powia-
tu zgorzeleckiego, który poszu-
kiwany by³ w Polsce na podsta-
wie piêciu listów goñczych.

Czytaj na str. 6

Poszukiwany

REGION.Elektrownia Turów,
jeden z oddzia³ów spó³ki PGE
Górnictwo i Energetyka Kon-
wencjonalna z Grupy PGE,
zbuduje na zaporze na rzece
Witka w Niedowie dwa nowe

hydrogeneratory. Nowe turbi-
ny Kaplana dostosowane do
aktualnych warunków hydrolo-
gicznych rzeki, wytworz¹ czy-
st¹ energiê elektryczn¹.

Czytaj na str. 5

Elektrownia wodna na Witce

ZGORZELEC.Grupa Rowe-
rowa THC PROMILzrzesza gru-
pê pasjonatów aktywno�ci spor-
towej polegaj¹cej na zwiedza-

niu ciekawych miejsc nie tylko
na Dolnym �l¹sku, ale w ca³ej
Polsce z siode³ka rowerowego.

Czytaj na str. 13

Maraton rowerowy LUBAÑ. Sezon letni, to okres
wzmo¿onej liczby wyjazdów
dzieci i m³odzie¿y oraz grup
zorganizowanych na wyciecz-
ki, kolonie czy obozy. Policjan-
ci ka¿dorazowo po wcze�niej-
szym poinformowaniu przez or-

ganizatora o planowanym wy-
je�dzie sprawdzaj¹ stan tech-
niczny autokarów przewo¿¹-
cych najm³odszych do miejsc wy-
poczynku a tak¿e stan trze�wo-
�ci kierowców oraz wymagane
dokumenty. Czytaj na str. 6

Usterki w autokarze

BOGATYNIA. Przedszkole
Publiczne nr 5 zorganizowa³o
festyn (31.05), na którym dla
najm³odszych przygotowano
mnóstwo atrakcji, m.in. gry, kon-

kursy i zabawy sportowe. Dzie-
ci mog³y obejrzeæ policyjny ra-
diowóz i wóz stra¿acki, oraz za-
poznaæ siê z prac¹ policjantów i
stra¿aków. Czytaj na str. 2

Policjanci dzieciom

REGION. Dobra wiadomo�æ
dla rodziców. Rozbuduj¹ istnie-
j¹ce Przedszkole Publiczne o no-

w¹ czê�æ budynku przeznaczo-
n¹ na ¿³obek. Wójt podpisa³
umowê. Czytaj na str. 3

¯³obek w Jêdrzychowicach

REGION. Od soboty (27.04)
niemieckie i austriackie banki
emisyjne nie wypuszczaj¹ ju¿
banknotów o nominale 500 eu-
ro. Europejski Bank Centralny

o zakoñczeniu ich emisji zde-
cydowa³ trzy lata temu. 17
pañstw strefy euro emisjê bank-
notów zakoñczy³o w styczniu.

Czytaj na str. 3

Nowe banknoty Euro
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- mieszka w Zgorzelcu

- Dyrektor PSSE w Zgorzelcu

- lubi turystykê

REGION. Zlikwidowa-
ne 2 laboratoria metam-
fetaminy oraz dziupla sa-
mochodowa, zabezpie-
czone narkotyki i czê�ci
samochodowe pochodz¹-
ce z kradzie¿y w Niem-
czech, a to wszystko efek-
ty �ledztw prowadzonych
przez policjantów CB�P
wspólnie z KWPwe Wro-
c³awiu, funkcjonariusza-
mi KAS i Prokuratur¹
Krajow¹ na terenie Dol-
nego �l¹ska oraz Czech.

Czytaj na str. 3FO
T.:

CB
�P

r e k l a m a


