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REGION. Jak bardzo trzeba
byæ perfidnym aby okra�æ swo-
jego kolegê. Do takiego w³a-
�nie zdarzenioa dosz³o podczas
wspólnego treningu na si³owni.

Czytaj na str. 5

Okrad³ kolegê

JAGODZIN.Wsobotê (13.11)
na placu przy remizie OSP od-
by³o siê uroczyste przekazanie naj-
nowszego sprzêtu ratowniczego.

Czytaj na str. 11

Nowy sprzêt

BOGATYNIA. Od kilkuna-
stu dni nie ma nowych wiado-
mo�ci w sprawie polsko-cze-
skich negocjacji w sprawie
PGE Kopalni Wêgla Brunatne-
go Turów. Nowa minister �ro-
dowiska Anna Moskwa, jest
jednak optymistk¹ co do roz-
mów z Czechami w sprawie
Turowa. Czytaj na str. 5

KWB Turów

BOGATYNIA. W Klubie
Górniczym �Jubilat� odby³o
siê uroczyste spotkanie cz³on-
ków Bogatyñskiego Stowarzy-
szenia Diabetyków �Insulin-
ka�, którzy �wiêtowali szóst¹
rocznicê powstania.

Czytaj na str. 10

Insulinka

REGION. Mieszkañcy £u-
¿yc to jedna z tysiêcy lokalnych
spo³eczno�ci na ca³ym �wiecie,
do których w listopadzie br. do-
trze wa¿na wiadomo�æ wzbu-
dzaj¹ca nadziejê. �wiadkowie
Jehowy prowadz¹ w tym mie-
si¹cu specjaln¹ kampaniê, któ-

ra kieruje uwagê na biblijn¹
obietnicê dotycz¹c¹ lepszego
�wiata. W ramach tej kampa-
nii rozpowszechniaj¹ specjal-
ne wydanie czasopisma Stra¿-
nica z seri¹ artyku³ów �Lepszy
�wiat ju¿ bardzo bliski�. 

Czytaj na str. 5

Lepszy �wiat ju¿ bliski
ZAWIDÓW. Miasto otrzy-

ma³o potê¿ny zastrzyk do miej-
skiego bud¿etu. Chodzi o nie-
bagateln¹ jak dla niewielkiej
gminy kwotê miliona z³otych.
Jak to siê sta³o? Statystycy zaj-
muj¹cy siê zbieraniem infor-
macji o stopniu zaszczepienia

przeciwko covidowi stwierdzi-
li, ¿e w³a�nie ta gmina mo¿e po-
szczyciæ siê jednym z najwy¿-
szych wska�ników przyrostów
w kraju. Wynosi on ponad 50
proc. spo�ród ogólnej liczby
3895 mieszkañców.

Czytaj na str. 7

Milion za szczepienia

ISSN 1898-4010

Zatrzymani emigranci!
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

Rozdajemy bilety rodzinne.
str. 13

Oszczêdzanie
Region

W Szkolnej Kasie.
str. 2

Spotkanie
Zarêba

Z wiê�niami (c.d.).
str. 10

Pieni¹dze
Region

Dla m³odych.
str. 13

Ograniczenia
Region

Zasady w Niemczech.
str. 7

Pomimo zakazów
Le�na

Kierowa³ autem.
str. 6

Poszukiwany
Bogatynia

Jecha³ po narkotykach.
str. 6

PGE Turów
Sport

Ci¹gle bez wygranej.
str. 19

UKS Energetyk
Sport

Miejsca na podium.
str. 19

Jestem st¹d

Aneta Palka

- doradca zawodowy w MCK

OHP w Zgorzelcu

- mieszka w Lubaniu

- lubi pracê z m³odzie¿¹

REGION. Droga ze
wschodu Polski na za-
chód, to szlak przemyt-
niczy emigrantów i za-
razem droga do �lepsze-
go �wiata�, jak s¹dz¹
uciekaj¹cy. Autostrada
A4 biegn¹ca przez Zgo-
rzelec, prócz A18 bie-
gn¹cej przez Olszynê,
E30 biegn¹cej przez
�wiecko i A6 ko³o Szcze-
cina (Ko³baskowo) jest
z pewno�ci¹ jedn¹ z
czterech g³ównych tras
przerzutowych.

Czytaj na str. 3FO
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