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ZGORZELEC. Czad to bez-
wonny i �miertelnie truj¹cy
gaz. Jak unikn¹æ zatrucia cza-
dem? Warto pamiêtaæ o kilku
zasadach. Czytaj na str. 2

Zatrucie czadem

LUBAÑ. Rozpoczyna siê se-
zon w którym po raz kolejny
Stra¿ Miejska wyruszy na ra-
tunek ka¿demu kierowcy, któ-
remu nie chce odpaliæ samochód.

Czytaj na str. 4

Pomog¹ odpaliæ

GÖRLITZ.Od stycznia 2019
r. otwiera siê okazja przetesto-
wania ¿ycia w polskoniemiec-
kim Görlitz/Zgorzelcu w �rod-
ku Europy. Czytaj na str. 8

Misto na próbê

LUBAÑ. Pierwsza edycja fe-
stiwalu ju¿ za nami. Inicjatywa
Miejskiej i Powiatowej Biblio-
teki Publicznej by³a realizowa-
na w ramach projektu "Z ksi¹¿-
k¹ w podró¿y i o podró¿y". 

Czytaj na str. 13

Festiwal

ZGORZELEC. Przy ul. £u-
¿yckiej zosta³a wezwana Stra¿
Po¿arna, Ratownictwo Chemicz-
ne oraz Policja. Sta³o siê to za spra-
w¹ �cieków, które wlewa³y siê
do rzeki. Czytaj na str. 9

�cieki w rzece

ZGORZELEC. W jednym z
domków jednorodzinnych wy-
buch³ piec i kocio³ centralnego
ogrzewania. Czytaj na str. 5

Wybuch³ kocio³

BOGATYNIA. Jak informu-
je Komenda Powiatowa Poli-
cji w Zgorzelcu, 26-letni miesz-
kaniec powiatu zgorzeleckie-
go zosta³ zatrzymany po poli-

cyjnym po�cigu. Ucieka³ ulica-
mi Bogatyni, bo mia³ w samo-
chodzie ponad 50 dzia³ek han-
dlowych metamfetaminy.

Czytaj na str. 3

Z³apany za narkotyki

BOGATYNIA.WMultifunk-
cjonalnym Centrum Trójstyku
odby³o siê spotkanie by³ych
mieszkañców nieistniej¹cych

ju¿ dzisiaj Rybarzowic. Organi-
zatorzy przywitali go�ci, przed-
stawiaj¹c równie¿ program uro-
czysto�ci. Czytaj na str. 7

Spotkanie po latachZGORZELEC. Pod has³em
�£¹czy nas woda� w pi¹tek 12
pa�dziernika Przedsiêbiorstwo
Wodoci¹gów i Kanalizacji zor-
ganizowa³o dzieñ otwarty Za-
k³adu Uzdatniania Wody. Obiekt

po³o¿ony jest przy ul. Orzesz-
kowej w bezpo�redniej blisko-
�ci Nysy £u¿yckiej. Spo�ród
zwiedzaj¹cych najwdziêczniej-
szymi go�æmi by³y liczne gru-
py dzieci. Czytaj na str. 11

Ma³¿e testuj¹ wodê pitn¹

REGION. Tragiczna koñców-
ka sezonu dla motocyklistów.
W czwartek (11.10) ok. godz.
17.00 na Rozdro¿u Izerskim, tj.
pomiêdzy �wieradowem a
Szklarsk¹ Porêb¹ zgin¹³ 36-let-
ni motocyklista � mieszkaniec po-

wiatu zgorzeleckiego. To nie by³
jedyny tego dnia wypadek z
udzia³em jedno�ladu. Kieruj¹cy
motocyklem mê¿czyzna straci³
panowanie nad maszyn¹, wypad³
z drogi i uderzy³ w drzewo. 

Czytaj na str. 5

�mieræ motocyklisty

ISSN 1898-4010

Zamordowa³ z mi³o�ci!
Je�li wiesz co�, o czym warto
napisaæ, zadzwoñ lub napisz 
e-mail do naszej redakcji

tel. (75) 64 51 100
redakcja@gazetaregionalna.pl

Zoo
Görlitz

Rzdajemy bilety rodzinne.
str. 15

Utalentowany
Sulików

Wywiad z biegaczem.
str. 21

Szalone zabawy
Lubañ

Atrakcje dla najm³odszych.
str. 2

Sprawd� p³uca
Region

Bezp³atne badania.
str. 9

Ekspozycja
Görlitz

Dzie³a Alexandra Camaro. 
str. 15

Koncert
Zgorzelec

Chopin in Jazz.
str. 5

Pasowanie
Bogatynia

Uroczysto�æ dla pierwszaków.
str. 7

Citronex UKS
Sport

Pora¿ka i sukces.
str. 22

PGE Turów
Sport

Przegrana z Zetkam¹.
str. 23

r e k l a m a

REGION. Straszna tra-
gedia w Lubaniu. Proku-
ratura Rejonowa  skie-
rowa³a do S¹du Okrêgo-
wego w Jeleniej Górze akt
oskar¿enia przeciwko
Arturowi K., który w no-
cy z 2 na 3 lutego 2018
roku w jednym z miesz-
kañ na terenie Lubania,
dzia³aj¹c ze szczegól-
nym okrucieñstwem do-
kona³ zabójstwa swojej
by³ej partnerki a tak¿e
zgwa³ci³ j¹ i dopu�ci³ siê
wobec niej rozboju. Nie-
d³ugi czas przed zdarze-
niem Kamila K. rozsta-
³a siê z Arturem K.

Czytaj na str. 3

Jestem st¹d

Leszek Le�ko

- mieszka w Olszynie

- Burmistrz Olszyny

-  lubi pracowaæ na rzecz ludzi
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