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Zoo

Görlitz

Rzdajemy bilety rodzinne.
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Sulików

Wywiad z biegaczem.
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Szalone zabawy
Lubañ

Atrakcje dla najm³odszych.
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Bezp³atne badania.
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Ekspozycja
Görlitz

Dzie³a Alexandra Camaro.
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Koncert
Zgorzelec

Chopin in Jazz.
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Pasowanie
Bogatynia

Uroczystoœæ dla pierwszaków.
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Sport

Pora¿ka i sukces.
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PGE Turów

REGION. Straszna tragedia w Lubaniu. Prokuratura Rejonowa skierowa³a do S¹du Okrêgowego w Jeleniej Górze akt
oskar¿enia przeciwko
Arturowi K., który w nocy z 2 na 3 lutego 2018
roku w jednym z mieszkañ na terenie Lubania,
dzia³aj¹c ze szczególnym okrucieñstwem dokona³ zabójstwa swojej
by³ej partnerki a tak¿e
zgwa³ci³ j¹ i dopuœci³ siê
wobec niej rozboju. Nied³ugi czas przed zdarzeniem Kamila K. rozsta³a siê z Arturem K.
Czytaj na str. 3

Z³apany za narkotyki

Œmieræ motocyklisty

BOGATYNIA. Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu, 26-letni mieszkaniec powiatu zgorzeleckiego zosta³ zatrzymany po poli-

REGION. Tragiczna koñcówka sezonu dla motocyklistów.
W czwartek (11.10) ok. godz.
17.00 na Rozdro¿u Izerskim, tj.
pomiêdzy Œwieradowem a
Szklarsk¹ Porêb¹ zgin¹³ 36-letni motocyklista – mieszkaniec po-

cyjnym poœcigu. Ucieka³ ulicami Bogatyni, bo mia³ w samochodzie ponad 50 dzia³ek handlowych metamfetaminy.
Czytaj na str. 3

Ma³¿e testuj¹ wodê pitn¹
ZGORZELEC. Pod has³em
„£¹czy nas woda” w pi¹tek 12
paŸdziernika Przedsiêbiorstwo
Wodoci¹gów i Kanalizacji zorganizowa³o dzieñ otwarty Zak³adu Uzdatniania Wody. Obiekt

po³o¿ony jest przy ul. Orzeszkowej w bezpoœredniej bliskoœci Nysy £u¿yckiej. Spoœród
zwiedzaj¹cych najwdziêczniejszymi goœæmi by³y liczne grupy dzieci. Czytaj na str. 11

wiatu zgorzeleckiego. To nie by³
jedyny tego dnia wypadek z
udzia³em jednoœladu. Kieruj¹cy
motocyklem mê¿czyzna straci³
panowanie nad maszyn¹, wypad³
z drogi i uderzy³ w drzewo.
Czytaj na str. 5

Spotkanie po latach
BOGATYNIA. WMultifunkcjonalnym Centrum Trójstyku
odby³o siê spotkanie by³ych
mieszkañców nieistniej¹cych

ju¿ dzisiaj Rybarzowic. Organizatorzy przywitali goœci, przedstawiaj¹c równie¿ program uroczystoœci.
Czytaj na str. 7

Misto na próbê
GÖRLITZ. Od stycznia 2019
r. otwiera siê okazja przetestowania ¿ycia w polskoniemieckim Görlitz/Zgorzelcu w œrodku Europy. Czytaj na str. 8

Pomog¹ odpaliæ
LUBAÑ. Rozpoczyna siê sezon w którym po raz kolejny
Stra¿ Miejska wyruszy na ratunek ka¿demu kierowcy, któremu nie chce odpaliæ samochód.
Czytaj na str. 4

Zatrucie czadem
ZGORZELEC. Czad to bezwonny i œmiertelnie truj¹cy
gaz. Jak unikn¹æ zatrucia czadem? Warto pamiêtaæ o kilku
zasadach.
Czytaj na str. 2

Œcieki w rzece
ZGORZELEC. Przy ul. £u¿yckiej zosta³a wezwana Stra¿
Po¿arna, Ratownictwo Chemiczne oraz Policja. Sta³o siê to za spraw¹ œcieków, które wlewa³y siê
do rzeki.
Czytaj na str. 9

Festiwal
LUBAÑ. Pierwsza edycja festiwalu ju¿ za nami. Inicjatywa
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej by³a realizowana w ramach projektu "Z ksi¹¿k¹ w podró¿y i o podró¿y".
Czytaj na str. 13

Wybuch³ kocio³
ZGORZELEC. W jednym z
domków jednorodzinnych wybuch³ piec i kocio³ centralnego
ogrzewania. Czytaj na str. 5
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Przegrana z Zetkam¹.
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