Og³oszenia drobne ze Zgorzelca, Bogatyni, Lubania i okolic
Œroda, 8 sierpnia 2018, nr 16 (291)/2018, ISSN 1898-4010, index 227056 Cena 2,50 z³ w tym 8% VAT www.gazetaregionalna.pl Nastêpne wydanie: œroda 22 sierpnia

¹d
Jestem st

owronek
Alina Sk Zgorzelcu

w
- mieszka
Rzemis³
w Cechu
- pracuje
Ró¿nych
ierzêta
- kocha zw

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

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

Wolontariusz

Kierowca spali³ siê ¿ywcem!

ZGORZELEC.Wiktor Szpak,
m³ody wolontariusz, czas swoich wakacji poœwiêci³ mieszkañcom Jutrzenki. Razem z nami
by³, ¿y³, bawi³ siê i uczy³.
Czytaj na str. 12

Zoo
Görlitz

Wakacje

Rozdajemy bilety rodzinne.

str. 15

ZAWIDÓW. Bawi¹, rozwijaj¹ zainteresowania i urozmaicaj¹ dzieciom letni czas - animatorki z Oœrodka Kultury w ramach wakacyjnych zajêæ, które odbywaj¹ siê codziennie.
Czytaj na str. 21

Spotkanie
Zgorzelec

Integracja w DPS Ostoja.

str. 13

Wyjazd na urlop

Ukrad³a portfel

Region

Jak zabezpieczyæ dom?

ZGORZELEC. Policjanci
zatrzymali 28-letni¹ kobietê,
która na pocz¹tku czerwca br.
ukrad³a jednej z kole¿anek
portfel.
Czytaj na str. 6
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Jakuby 2018
Zgorzelec/Görlitz

Œwiêto Starego Miasta.
FOT.:u¿yczone
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Po¿ar

Siekierczyn
Sp³onê³o 1,5h pszen¿yta.
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Nysa Zgorzelec
Sport

Bêdzie graæ w okrêgówce.

str. 23

PGE Turów
Sport

Koniec marzeñ o ekstralidze.
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REGION. Prze³om lipca i sierpnia zapisa³ siê tragicznie - cztery osoby straci³y ¿ycie.

Czytaj na str. 3

Okradaj¹ Markety sieci Dino

Grozi³ ¿e j¹ zabije i podpali dom

REGION. Ju¿ osiem sklepów sieci Dino przy granicy z
Niemcami zosta³o zuchwale
napadniêtych i okradzionych.
Ostatnio by³ to sklep w Wykro-

LUBAÑ. Na wniosek Prokuratury Rejonowej, miejscowy S¹d Rejonowy zastosowa³
œrodek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres dwóch miesiêcy od
dnia zatrzymania wobec To-

tach ko³o Zgorzelca a wczeœniej w Sulikowie i to dwukrotnie. Tak¿e sam Zgorzelec
nie zosta³ oszczêdzony.
Czytaj na str. 5

Uderzy³ w Policjanta
REGION. Prokuratura Rejonowa w Boles³awcu prowadzi œledztwo przeciwko Rafa³owi S., który w dniu 21 lipca
2018 roku w Boles³awcu w godzinach wieczornych, nie zatrzy-

ma³ siê do kontroli pomimo sygna³ów Policji, a nastêpnie uderzy³ kierowanym przez siebie samochodem w interweniuj¹cego
funkcjonariusza Policji.
Czytaj na str. 8

masza B., podejrzanego o znêcanie siê nad swoj¹ konkubin¹,
groŸby karalne i inne przestêpstwa. 34-letni Tomasz B. znêca³
siê psychicznie i fizycznie nad
swoj¹ konkubin¹ Katarzyn¹ S.
Czytaj na str. 9

Potr¹cona na pasach
ZGORZELEC. Na ulicy
Warszwskiej dosz³o do potr¹cenia starszej kobiety, która przechodzi³a z wnuczk¹ po pasach na-

przeciwko Przychodni Lekarskiej. Kobeta zosta³a potr¹cona
przez starszego mê¿czyznê.
Czytaj na str. 5

Dziecko w sieci
REGION.Okres wakacyjny to
czas, gdy dzieci i m³odzie¿ wiêcej czasu spêdzaj¹ przed komputerami. Niestety w sieci dzieci mog¹ natrafiæ na szkodliwe treœci.
Czytaj na str. 8

Odkrywcy
LEŒNA. W Akademii Malucha najstarsze grupy wybra³y
siê na wycieczkê do Zamku
Czocha.
Czytaj na str. 21

Modernizacja
BOGATYNIA. Trwa termomodernizacja Szpitala Gminnego, po remontach na oddzia³ach
przyszed³ czas na modernizacjê
z zewn¹trz. Czytaj na str. 7

reklama

Stacja Paliw Bogatynia

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

Kontakt: 603 801 664

