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Jeœli wiesz coœ, o czym warto
napisaæ, zadzwoñ lub napisz
e-mail do naszej redakcji

tel. (75) 64 51 100

£ißêrëc 2028

Znaleziono zw³oki w gara¿u!

BOGATYNIA. Liberec kandyduje do tytu³u Europejskiej
Stolicy Kultury 2028. Czeskie
miasto zabiega przy tym o
wsparcie po trzech stronach
granicy, co symbolizuj¹ znaki
diakrytyczne s¹siadów u¿yte
w projektowej nazwie.
Czytaj na str. 11

redakcja@gazetaregionalna.pl

ZOO
Görlitz

Rozdajemy bilety rodzinne.

str. 13

Bieg uliczny

Nauczyciel
Lubañ

RÊCZYN. Gminny Oœrodek
Kultury zorganizowa³ imprezê
sportow¹ po³¹czon¹ z majowym biesiadowaniem.
Czytaj na str. 19

Na medal.
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P³on¹cy samochód
Zgorzelec

Majówka

Korek na Warszawskiej.

Otwarcie remizy
Region

Po generalnym remoncie.
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Ekologiczna akcja
Region

Kwietna ³¹ka.
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Zwiedzali Kotlinê
Region

Stowarzyszenie TRAMP.
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Nad Berzdorfer See
Sport

Otwarcie sezonu.

str. 19
ISSN 1898-4010

reklama

FOT.:red

str. 3

REGION. Zamkniêty w gara¿u mê¿czyzna umar³ z g³odu, znaleziono go po 7 miesi¹cach. Czytaj str. 3

Napad z wiatrówk¹

Czy Dino wybuduje schody?

LUBAÑ. W ostatnim numerze gazety pisaliœmy o napadzie
z broni¹ na sklep spo¿ywczy w
Lubaniu. Obecnie znamy szczegó³y tego zdarzenia, do którego dosz³o w sobotê (23.04) w
Lubaniu. Zamaskowany 21latek, wszed³ do sklepu, zastraszy³ ekspedientkê pistoletem

LUBAÑ. Od kilku tygodni
mieszkañcy z terenów przylegaj¹cych do osiedlowego marketu Dino przy ul. Orzeszkowej,
mog¹ zmierzaæ po zakupy po
poprawionej œcie¿ce. Wczeœniej by³a ona wysypana grubym t³uczniem, po którym nie
tylko chodzi³o siê niewygodnie,
to jeszcze s³abo chroni³ przed
b³otem czy rozmiêk³ym œnie-

giem. Obecnie wykonana jest
z betonowych kostek brukowych, chroni¹cych przed wczeœniejszymi uci¹¿liwoœciami.
Sêk w tym, ¿e koñczy siê doœæ
strom¹ skarp¹, wskutek czego
bywalcy sklepu nazywali
„Skoczni¹ dla rowerów”. ¯arty
usta³y, gdy kilku dni temu uskok
zabezpieczono barierk¹.
Czytaj na str. 7

Wrak niezgody?

reklama

wiatrówkowym, a nastêpnie
ukrad³ z kasy fiskalnej pieni¹dze. Ponadto u¿y³ przemocy
wobec klientki sklepu, doprowadzaj¹c j¹ do bezbronnoœci.
Napastnik zabra³ pokrzywdzonej portfel wraz z zawartoœci¹
pieniêdzy i dokumentów.
Czytaj na str. 2

Wsparcie w uzale¿nieniach!
REGION. Zmagasz siê z problemem alkoholowym? A mo¿e jesteœ cz³onkiem rodziny, który zmaga siê z tym problemem?
Nie jesteœ sam! Alkohol jest dla
ludzi – z tym stwierdzeniem
trudno jest siê nie zgodziæ. Picie
alkoholu towarzyszy ludzkoœci
ju¿ od tysi¹cleci. Problem poja-

wia siê gdy nie zauwa¿my stopniowego uzale¿niania siê od alkoholu. Statystyki s¹ nieub³agane – ludzie pij¹ coraz wiêcej,
coraz m³odsze osoby te¿ siêgaj¹ po alkohol. To mo¿e spowodowaæ brak kontroli, a przez to
popadniêcie w uzale¿nienie od
alkoholu.
Czytaj na str. 9

ZGORZELEC. Od kilku miesiêcy przy granicy polsko-niemieckiej porzucono wrak samochodu. Auto straszy przekraczaj¹cych granicê turystów
a mieszkañców irytuje ten widok.
Czytaj na str. 5

ZAWIDÓW. Piêkna pogoda
w pierwszy weekend maja zebra³a mieszkañców na wystêpie
zespo³ów w mieœcie. Koncert rozpocz¹³ zespó³ „Jarzêbina”.
Czytaj na str. 3

Zawody
ZGORZELEC. We wtorek 3
maja na ³¹ce pod £agowem
przy markecie budowlanym
odby³a siê XIX edycja zawodów
jeŸdzieckich w skokach przez
przeszkody. Przez dwa lata pandemia covid-19 skutecznie uniemo¿liwia³a organizowanie tych
atrakcji.
Czytaj na str. 4

