Og³oszenia drobne ze Zgorzelca, Bogatyni, Lubania i okolic
Œroda, 3 paŸdziernika 2018, nr 20 (295)/2018, ISSN 1898-4010, index 227056 Cena 2,50 z³ w tym 8% VAT www.gazetaregionalna.pl Nastêpne wydanie: œroda 17 paŸdziernika

¹d
Jestem st

uœwik
Bartosz K Lubaniu

w
- mieszka DK w Lubaniu
M
r
to
k
re
y
-d
r¹
e siê kultu
- intersej

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

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

Matka i córka dilerkami!

Zoo

Görlitz

Rzdajemy bilety rodzinne.

str. 15

Warsztaty
Zgorzelec

Uczymy siê integrowaæ.
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Psia tragedia
Bogatynia

Brak empatii dla zwierzaka.

str. 10

Rada rynku pracy
Powiat

Nowy sk³ad.
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FOT.:kpp

Festiwal Nauki
Zgorzelec

Zapisy do 15 paŸdziernika.
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Seniora
Laureaci konkursu Dni
ZGORZELEC. ŒwiêtowaLeœna

Nagrodzone gospodarstwa.
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Zmiana przepisów
Region

Jazda bez dowodu i OC.
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UKS Basket
Sport

Pokona³ MKS Polkowice.
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KKS Turów

nie rozpoczê³o siê we wtorek 2go paŸdziernika Parad¹ Kapeluszy, która wyruszy³a w towarzystwie Gryfowskiej Kapeli
Podwórkowej o godz. 10:00 z
MDK do Centrum Sportowo

Gwa³ciciel za kratami
Rekreacyjnego, gdzie nast¹pi³o przekazanie kluczy do Bram
Miasta Seniorom przez Burmistrza Miasta Rafa³a Gronicza.
Przygotowano wystêpy amatorskich zespo³ów wokalnych i
tanecznych. Czytaj na str. 13

Metro Park
ZGORZELEC. Zakoñczono prace nad projektem koncepcyjnym nowego obiektu handlowego. Wiadomo ju¿ jak bêdzie

REGION. Prokuratura
Okrêgowa w Jeleniej Górze skierowa³a do S¹du
Okrêgowego w Jeleniej
Górze akt oskar¿enia
przeciwko Irenie W.,
mieszkañce gminy Bogatynia, oskar¿onej o pope³nienie szeregu przestêpstw narkotykowych,
w tym udzielenia innym
osobom pomocy w wytwarzaniu substancji psychotropowych w znacznych iloœciach, wprowadzenia do obrotu znacznych iloœci metamfetaminy, a tak¿e nak³aniania do tego innej osoby.
Czytaj na str. 3

wygl¹da³ Metro Park Zgorzelec, który powstanie na terenie by³ego dworca PKP.
Czytaj na str. 9

reklama

Sport

Falstart w 2LM
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REGION. Prokuratura Rejonowa w Boles³awcu prowadzi œledztwo przeciwko Grzegorzowi K., który w 2009 roku
na terenie powiatu boles³awieckiego dopuœci³ siê dwóch prze-

stêpstw zgwa³cenia na ma³oletnich. Do przestêpstw dosz³o
w czerwcu i w lipcu 2009 roku
w miejscowoœciach na terenie
powiatu boles³awieckiego.
Czytaj na str. 5

Matematyczna jesieñ
LUBAÑ. W Szkole Podstawowej Nr 4 trwaj¹ zapisy na popo³udniowe zajêcia z matematyki dofinansowane przez
instytucjê finansow¹. Ucznio-

wie klas VII – VIII bêd¹ szukali sensu uczenia siê matematyki odkrywaj¹c j¹ w ró¿nych
dziedzinach np. w muzyce czy
malarstwie. Czytaj na str. 2

E-admnistracja
LUBAÑ. Wizyty w urzêdzie
mog³y by byæ lepsze i krótsze.
Do takiego stanu zmierza starostwo za pomoc¹ wprowadzenia
e-us³ug.
Czytaj na str. 12

G³odny z³odziej
BAGATYNIA. Dy¿urny Policji zosta³ powiadomiony o kradzie¿y kasetki z pieniêdzmi w jednym z lokali gastronomicznych.
Czytaj na str. 6

Rak to nie wyrok
ZGORZELEC. Stowarzyszenie „Amazonek” i osób z chorob¹ nowotworow¹, chce przybli¿yæ wszystkim problem
zdrowotny, który ci¹gle budzi
strach.
Czytaj na str. 4

Salonik Seniora
SULIKÓW. Do dyspozycji
Seniorów oddano prawdziw¹ oazê, w której bêd¹ mogli spêdzaæ
czas wolny. Czytaj na str. 4

Teatr dla dzieci
LUBAÑ. Pierwszaki z SP2 po
raz pierwszy uczestniczy³y w
spotkaniu z aktorami na ¿ywo.
Zaprezentowano bajkê pt.: ,,Duch
skrzyni i ró¿norodnoœæ kultur
Europy”. Czytaj na str. 11

Druga szansa
ZGORZELEC. Na stadionie spotkali siê pozytywnie nakrêceni ludzie. To by³o niezwyk³e, bardzo pracowite spotkanie.
Razem pomagali w s³usznej
sprawie i bili Rekord Polski!
Czytaj na str. 11

