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GÖRLITZ. Miasto Dzieci to
wakacyjna oferta na spêdzanie
wolnego czasu w Görlitz/Zgo-
rzelcu. W ramach Miasta Dzie-
ci organizatorzy zapraszaj¹ oko-
³o 200 polskich i niemieckich
dzieci do zaprojektowania w³a-
snego miasta na dwa tygodnie.

Czytaj na str. 10

Miasto dzieci

LUBAÑ. Stukilogramowa
radziecka bomba z czasów II
Wojny �wiatowej przesta³a za-
gra¿aæ mieszkañcom. 
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Bomba

�WIERADÓW ZDRÓJ.
Miasto bada wszystkich swo-
ich mieszkañców na obecno�æ
koronawirusa. To pierwsza te-
go typu akcja w Polsce. Testy
s¹ bezp³atne, dobrowolne i
anonimowe.
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Bezp³atne testy

BOGATYNIA. Dyplomy
uznania dla pracowników Bo-
gatyñskiego O�rodka Pomocy
Spo³ecznej i Wsparcia Rodziny
uczestnicz¹cych w rz¹dowym
programie �Asystent rodziny�.
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Warto pomagaæ

£AGÓW. Prokuratura Okrê-
gowa w Jeleniej Górze skiero-
wa³a do S¹du Okrêgowego w
Jeleniej Górze akt oskar¿enia
przeciwko dwóm osobom w
sprawie zabójstwa mê¿czyzny,

do jakiego dosz³o w nocy z 29
lutego na 1 marca 2020 roku.
Na terenie kompleksu le�nego
pod Zgorzelcem znaleziono
czê�ciowo spalone zw³oki mê¿-
czyzny.  Czytaj na str. 3

Do¿ywocie za morderstwo?
GÖRLITZ. Minister Zdro-

wia Saksonii � Petra Köpping
poinformowa³a o dodatkowych
obostrzeniach w Saksonii
wchodz¹cych w ¿ycie z dniem
31 grudnia 2020. Dla osób,

które wracaj¹ do Saksonii z
obszarów ryzyka � obowi¹-
zek domowej kwarantanny zo-
staje rozszerzony o obowi¹-
zek przed³o¿enia wyniku testu. 
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Kolejne obostrzenia w Niemczech
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Do kiedy bêdzie Kopalnia?
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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Micha³ Turkiewicz

- mieszka w Lubaniu

- Prezes Zarz¹du ZGiUK w

Lubaniu

- interesuje siê lud�mi

REGION. Nie cichn¹ burze i spory aby szybciej zamkn¹æ Kopalniê KWB Turów. Czytaj str. 3
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