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LUBAÑ.Mo¿na pok³óciæ siê
nawet codziennie, ale równie¿
codziennie nale¿y siê pogo-
dziæ". Warto s³uchaæ rad ze
strony ma³¿eñstwa z piêædzie-
siêcioletnim sta¿em.

Czytaj na str. 10

Z³ote Gody

£AGÓW. Spotkanie jest ini-
cjatyw¹ ³agowskiego zespo³u
ludowego �B³êkitne Kamizel-
ki�, które nie tylko �wietnie
�piewaj¹ ale równie pysznie
gotuj¹. Spod ich rêki jak sama
nazwa imprezy wskazuje wy-
chodz¹ nietuzinkowe potrawy
rybne. Czytaj na str. 4

Smaki Rybne

GÖRLITZ. Trzej koledzy z
Górno³u¿yckiego Stowarzysze-
nia Kulturalnego podczas ple-
nerów w 2018 r. w �Kühlhaus�
wpadli na pomys³ zorganizo-
wania wspólnej wystawy.

Czytaj na str. 15

Wystawa G-G-G

BOGATYNIA. Odby³a siê
prawdopodobnie ostatnia, 45.
edycja Jeleniogórskiego Rajdu
M³odzie¿y Szkolnej, czyli tzw.
�Kuratorka�.

Czytaj na str. 8

Kuratorka

REGION. W �rodê (9.10)
pó�nym po po³udniu na bo-
isku sportowym przy ul. Ma-
ratoñskiej w Zgorzelcu wyl¹-
dowa³ �mig³owiec, z którego
wysiad³a grupa policyjnych

antyterrorystów. Wsiedli do
samochodu i� znikli. Po pew-
nym czasie wrócili i tak, jak ta-
jemniczo siê pojawili, w tym
samym stylu odlecieli.

Czytaj na str. 5

Przygotowania do po�cigu

LUBAÑ. Prokuratura skiero-
wa³a do miejscowego S¹du akt
oskar¿enia przeciwko Piotrowi
U., podejrzanemu o podpalenie
i spowodowanie po¿aru sk³adu

opon na terenie miasta. Mia³ na
celu doprowadzenie konkuren-
ta do zaprzestania prowadzenia
dzia³alno�ci gospodarczej.

Czytaj na str. 5

Zarzuty dla podpalacza

ZGORZELEC. W ubieg³ym
tygodniu pos³anka Ma³gorza-
ta Macha³ek spotka³a siê z ra-
d¹ nadzorcz¹ i zarz¹dem Klu-
bu Koszykarskiego PGE Turów.
G³ównym tematem by³y obec-
ne losy i przysz³o�æ zgorze-
leckiej koszykówki. � Zwróci-

³o siê do mnie wiele osób, w tym
wszystkie zwi¹zki zawodowe
funkcjonuj¹ce na terenie powia-
tu zgorzeleckiego z pro�b¹ o in-
terwencjê i wparcie odnowy i
sanacji koszykówki. (...) - po-
wiedzia³a pose³ Macha³ek.

Czytaj na str. 3

Obietnice do spe³nienia

BOGATYNIA. Odby³y siê
VI Miêdzynarodowe Zawody
Gry w Krêgle o Puchar Burmi-
strza. Uczestnikami byli niepe³-
nosprawni nale¿¹cy do dwóch
zaprzyja�nionych stowarzy-
szeñ: �Lebenshilfe� Görlitz i

TPD Ko³o Pomocy Dzieciom
i M³odzie¿y Niepe³nospraw-
nej w Bogatyni. W tym roku
zmieniono zasady gry, by po-
zwoliæ wszystkim dobrze siê ba-
wiæ i nie odczuwaæ presji.
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Zawody Gry w Krêgle
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Dwa dramaty w rodzinie?
Je�li wiesz co�, o czym warto
napisaæ, zadzwoñ lub napisz 
e-mail do naszej redakcji

tel. (75) 64 51 100
redakcja@gazetaregionalna.pl
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spo³ecznymi

REGION. Studniska w
ci¹gu jednej nocy by³y
miejscem dwóch dra-
matów. O pierwszym
dy¿urny Komendy Po-
licji dowiedzia³ siê oko-
³o godziny 24.00 w no-
cy z 14/15 pa�dzierni-
ka. Ze zg³oszenia wyni-
ka³o, ¿e w rowie przy
drodze powiatowej wio-
d¹cej ze Studnisk Dol-
nych do Zgorzelca le¿y
rozbity samochód mar-
ki Mazda. Na miejscu
okaza³o siê, ¿e mê¿czy-
zna prowadz¹cy pojazd
le¿y na jezdni.
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Najtañsze
ubezpieczenia
w mie�cie!
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