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REGION. Do powa¿nej koli-
zji drogowej dosz³o w czwartek
31 stycznia na drodze ³¹cz¹cej Wê-
gliniec z Zielonk¹. W zdarze-
niu bra³y udzia³ dwa auta, któ-
rymi podró¿owa³o ³¹cznie czte-
ry osoby. Czytaj na str. 9

Gro�na st³uczka

ZGORZELEC. W ostatni
dzieñ stycznia Rada Powiatu
podjê³a uchwa³ê w sprawie
udzielenia poparcia dla urucho-
mienia oddzia³u szpitalnego ra-
dioterapii w Powiecie Zgorze-
leckim. By³o to zdecydowane po-
parcia dla dzia³añ Szpitala
SPZOZ. Czytaj na str. 11

Radioterapia

BOGATYNIA. Odby³ siê
(21.01) wernisa¿ wystawy fo-
tografii Moniki Piechurskiej
pt. �Piêkno natury � cztery po-
ry roku, która bêdzie trwaæ do
koñca marca.Czytaj na str. 11

Wernisa¿

LUBAÑ.WSali Konferencyj-
nej £CR odby³a siê (23.01) in-
auguracja roku akademickiego
2019 Uniwersytetu Trzeciego
Wieku dzia³aj¹cego przy O�rod-
ku Wsparcia Dziennego.

Czytaj na str. 12

Indeksy rozdaneZGORZELEC. Korki, jakie
na Rondzie Solidarno�ci bloku-
j¹ wjazd i wyjazd z miasta,
uwieraj¹ jak kamieñ w bucie.
Temat ten podj¹³ Andrzej Kred-
kowski - regionalny polityk,
który od jesieni ubieg³ego ro-
ku jest radnym oraz wiceprze-
wodnicz¹cym dolno�l¹skiego

sejmiku samorz¹dowego. W
wywiadzie, jakiego udzieli³ dla
telewizji regionalnej zarzuci³
w³adzom, ¿e do tej pory nie
wykona³y ¿adnych projektów,
nie posiadaj¹ ¿adnych doku-
mentów, które by �wiadczy³y o
wspó³pracy z GDDiA w tej
sprawie. Czytaj na str. 4

Radny ma³ej wiedzy?
ZGORZELEC. W ubieg³¹

sobotê (02.02) o godzinie
13.30 na parkingu przy �Ma-
³ym Rynku�, zacz¹³ paliæ sie
samochód. Zosta³a powiado-
miona Policja oraz Stra¿ Po-
¿arna. Po przyje�dzie Funkcjo-

nariuszy Policji, Stra¿acy zdo-
³ali ju¿ ugasiæ pal¹cy siê sa-
mochód marki Citröen. Na
miejscu pracowali Policjanci
z wydzia³u dochodzeniowo-
-�ledczego.

Czytaj na str. 5

Czy to podpalenie?

REGION. Obfite opady �nie-
gu, jakie wydarzy³y siê na
wiêkszo�ci obszaru Dolnego
�l¹ska, utrudni³y ruch drogo-
wy. Znowu trudna by³a do po-
konania droga nr 352 na pod-
je�dzie w Dzia³oszynie. Jednym
z najbardziej spektakularnych

przypadków by³o zatarasowa-
nie przez cysternê drogi wio-
d¹cej z Porajowa do Bogaty-
ni. Pracownicy elektrowni i
kopalni jad¹cy ok. godz. 13.30
nie mogli na czas dojechaæ na
drug¹ zmianê.

Czytaj na str. 3

Cysterna zablokowa³a Porajów
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REGION. S¹d zdecydowa³ ¿e Piotr G. resztê swojego ¿ycia spêdzi w wiêzieniu. Czytaj na str. 3

Jestem st¹d

Anna Krawiec

- mieszka w Lubaniu

- Naczelnik Wydzia³u Organi-

zacyjno-Prawnego UM Lubañ

- lubi ksi¹¿ki i polskie filmy
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