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ZGORZELEC. Kolejne
czterna�cioro dzieci w powie-
cie zgorzeleckim bêdzie mia-
³o zapewnione odpowiednie
warunki rozwoju. Umowa zo-
sta³a zawarta z Fundacj¹ Nasze
Dzieci. Czytaj na str. 7

Dom dziecka

REGION. W obecnej sytu-
acji zaanga¿owania s³u¿b w
przeciwdzia³anie i zwalczanie
wirusa COVID-19, prowadze-
nie dzia³añ zwi¹zanych z li-
kwidacj¹ po¿arów nieu¿ytków,
stanowi znaczne obci¹¿enie
s³u¿by dy¿urnej KP PSP.

Czytaj na str. 8

PIEÑSK. Zarekwirowano 3
nielegalne automaty do gier ha-
zardowych. Zarówno urz¹dza-
j¹cemu nielegalny proceder,
jak równie¿ posiadaczowi loka-
lu w którym prowadzony jest ha-
zard, grozi grzywna w kwocie
100 tys. z³. Czytaj na str. 6

Automaty

Stop po¿arom

BOGATYNIA. Na terenie
Kopalni Turów dosz³o do tragicz-
nego zdarzenia. Zmar³ 45 letni
mieszkaniec Bogatyni.

Czytaj na str. 2

Wypadek

LUBAÑ. 8 maja br. przed
godz. 10.00 do patroluj¹cych re-
jon parku na kamiennej górze
stra¿ników miejskich podszed³
zaniepokojony mê¿czyzna zg³a-
szaj¹c, ¿e na jednej z ³awek sie-

dzi roz¿alona, m³oda dziew-
czyna z widocznymi ju¿ rana-
mi ciêtymi na rêkach, której za-
chowanie wskazuje na mo¿li-
wo�æ pope³nienia samobójstwa.

Czytaj na str. 2

Chcia³a pope³niæ samobójstwo?
BOGATYNIA. Olbrzymia

maszyna zbudowana od pod-
staw przez spó³kê z Grupy
PGE, przesz³a pomy�lnie pró-
by funkcjonalne i rozpoczê³a pra-
cê na terenie KWB Turów, na-
le¿¹cej do PGE Górnictwo i
Energetyka Konwencjonalna.

Maszyna górnicza uzupe³ni³a
nowoczesny park technolo-
giczny turoszowskiej odkryw-
ki, a jej zadaniem bêdzie zwa-
³owanie nadk³adu, znajduj¹-
cego siê nad pok³adami wêgla
brunatnego.

Czytaj na str. 9

Nowa zwa³owarka w kopalni

ZGORZELEC. Do tragicz-
nego wypadku dosz³o we wto-
rek 5 maja oko³o godz. 15.00.
Mê¿czyzna prowadz¹cy samo-
chód marki Audi po drodze nr

352, na odcinku pomiêdzy Ra-
domierzycami a Ko�licami z nie-
znanych przyczyn zjecha³ z
drogi i wpad³ na pobocze.

Czytaj na str. 5
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Otwarte Zoo
Görlitz
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str. 15

eBOK
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Bogatynia
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Schronisko
D³u¿na Górna

Pandemia niegro�na.
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Ciê¿ka trasa
Le�na

7 przejazdów kolejowych.
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Wróci³y egzaminy kat. B.
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¯³obki
Lubañ

Nadal zamkniête.
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Jestem st¹d

Dorota Adaszewska

- Dyrektor PSM I i II st. im
. F.

Nowowiejskiego w Zgorzelcu

- mieszka w Zgorzelcu

- interesuje siê muzyk¹

REGION. W rzece Kwisa w Nowogrod�cu wy³owiono zw³oki poszukiwanego ch³opca. Czytaj na str. 3
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