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

tel. (75) 64 51 100

Festiwal Grecki

Cios w dealerów narkotyków!

ZGORZELEC. W innej scenerii, ni¿ poprzednio odbywa³
siê XXI Festiwal Piosenki
Greckiej. Czytaj na str. 13

redakcja@gazetaregionalna.pl

Wybuch gazu

Zoo
Görlitz

LUBAÑ. Mieszkañców ulicy
Kwiatowej na nogi postawi³ g³oœny wybuch 1 lipca oko³o godziny 22.00. Okaza³o siê, ¿e dosz³o
do eksplozji w gara¿u.
Czytaj na str. 5

Rozdajemy bilety rodzinne.

str. 15

Jagodowe Lato
Wêgliniec

Kolejna edycja.

Nowy sprzêt

str. 12

Szukanie skarbów

SULIKÓW. Do trzech jednostek z terenu Gminy Sulików trafi³ sprzêt oraz elementy doposa¿enia o wartoœci 16 800,00 z³.
Czytaj na str. 2

Lubañ

Festiwal Minera³ów.

str. 12

Rajd

Kolizja

Bogatynia
Zlot zabytkowych pojazdów.
FOT.:CBŒP
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Tancerze
Zawidów

Profesjonalne widowisko.
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Liga p³ywacka
Sport

Fina³.

str. 22

Przysz³oœæ Turowa
Sport

Oœwiadczenie Prezesa Klubu.
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REGION. CBŒP uderzy³o w przestêpczoœæ narkotykow¹ - zatrzymano 8 osób.

Czytaj na str. 3

Uton¹³ kolejny wêdkarz

Konwent Euroregionu

GRABISZYCE. W jednym
ze zbiorników wodnych na terenie zalanego wyrobiska po
kopalnie bazaltu w Grabiszycach uton¹³ 19-letni mieszkaniec tej miejscowoœci. Do tra-

POWIAT. W Jeleniej Górze
odby³a siê XXXIX Konferencja Krajowa SGP ERN. G³ównym celem by³o podsumowa-

gedii dosz³o 7 lipca. Kilku wêdkarzy wybra³o siê nad ten zbiornik aby ³owiæ ryby. Nagle
zauwa¿yli, ¿e jedniego z nich
brakuje i zaczêli go szukaæ.
Czytaj na str. 3

Naæpany na dozorze
LUBAÑ. Do dy¿urnego Komendy Powiatowej Policji zg³osi³ siê mê¿czyzna, aby podpisaæ dozór. Po tym jak wyszed³
z budynku, dy¿urny postanowi³

sprawdziæ czy przypadkiem
mê¿czyzna ten nie przyjecha³
pod jednostkê Policji autem,
mimo posiadanego zakazu.
Czytaj na str. 6

nie dzia³alnoœci za rok 2017 ze
szczególnym uwzglêdnieniem
rozliczenia finansowego.
Czytaj na str. 9

Akt oskar¿enia
BOGATYNIA. Prokuratura
Okrêgowa w Jeleniej Górze
skierowa³a do S¹du Rejonowego w Zgorzelcu akt oskar¿enia przeciwko El¿biecie T.,
o to, ¿e jako osoba odpowiedzialna za gospodarowanie odpada-

mi w zak³adzie produkcyjnym
znajduj¹cym siê na terenie Bogatyni, postêpowa³a z nimi w
sposób niezgodny z przepisami, co wywo³a³o zagro¿enie
dla œrodowiska naturalnego.
Czytaj na str. 5

NOWAKARCZMA. Dosz³o
do groŸnie wygl¹daj¹cego zdarzenia drogowego. Kieruj¹cy
motorowerem wymusi³ pierwszeñstwo.
Czytaj na str. 2

Wakacje
ZGORZELEC. Ju¿ od trzeciego tygodnia lipca, bêd¹ Wakacyjne Warsztaty Rodzinne
z Mozaiki. Czytaj na str. 4

Po¿ar komórki
PIEÑSK. Stra¿ Po¿arna w
godzinach popo³udniowych
(04.07), otrzyma³a zg³oszenie o
po¿arze komórki gospodarczej
na terenie posesji, przy ulicy
Strumykowej. Ogieñ rozprzestrzenia³ siê po dachu na s¹siednie komórki.
Czytaj na str. 3

reklama

Stacja Paliw Bogatynia

NOWE OTWARCIE!
Zatrudnimy Kierownika i pracowników do obs³ugi stacji.
Oferujemy bardzo atrakcyjne warunki pracy i p³acy.

Kontakt: 603 801 664

