Og³oszenia drobne ze Zgorzelca, Bogatyni, Lubania i okolic
Œroda, 9 stycznia 2019, nr 1 (301)/2019, ISSN 1898-4010, index 227056 Cena 2,50 z³ w tym 8% VAT www.gazetaregionalna.pl Nastêpne wydanie: œroda 23 stycznia

¹d
Jestem st

cha
Sylwia So Zgorzelcu

w
- mieszka
rz¹t Mar. dla Zwie ej,
ch
S
r.
- kie
rn
ó
G
ie
n
¿y
³ych w D³u zwierzêtami
ê
si
je
- interesu

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

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

Komornicze przekrêty!

Zoo

Görlitz
Rozdajemy bilety rodzinne.

str. 15

Rozliczymy PIT-y
Zgorzelec

Pomoc dla ka¿dego.

str. 13

Terminale
Lubañ

P³aæ kart¹ w urzedzie.

str. 11

Autobiografia
FOT.:ARCH

Powiat

Adam Drechny.

str. 15

Rozmówki
Bogatynia

£u¿ycki dla Polaków.

str. 7

Turów upad³
Sport

Sariæ bez umowy.

str. 21

Citronex UKS
Sport

Powalczy o I ligê.

str. 22
ISSN 1898-4010

Wyrok dla pedofila

Produkowali narkotyki

REGION. Przed S¹dem Rejonowym we Wroc³awiu zapad³
kontrowersyjny wyrok w sprawie niemieckiego policjanta Mike'a S. oskar¿onego o sk³adanie

REGION. Funkcjonariusze
Centralnego Biura Œledczego
Policji zlikwidowali fabrykê
metamfetaminy znajduj¹c¹ siê
w jednej z miejscowoœci na terenie powiatu zgorzeleckiego.
Prokuratura Okrêgowa w Jeleniej Górze skierowa³a do S¹du Okrêgowego w Jeleniej Gó-

rze akt oskar¿enia przeciwko
siedmiu osobom, z których
piêæ to cz³onkowie grupy przestêpczej zajmuj¹cej siê obrotem
narkotykami, a tak¿e pope³nianiem innych przestêpstw.
Oskar¿ono tak¿e dwie inne powi¹zane z grup¹ osoby.
Czytaj na str. 5

Naæpana

reklama

propozycji obcowania p³ciowego osobie ma³oletniej. Skazano
jedynie na szeœæ miesiêcy pozbawienia wolnoœci w zawieszeniu
na dwa lata. Czytaj na str. 3

¯niwo na drogach
POWIAT. Bardzo trudne warunki na drogach spowodowa³y
wiele zdarzeñ drogowych. Policjanci wzywani byli do 19

kolizji i dwóch wypadków.
Przyczyn¹ zdarzeñ by³o niedostosowanie prêdkoœci do warunków.
Czytaj na str. 5

Nie b¹dŸmy obojêtni
REGION. Policjanci apeluj¹
o zwracanie uwagi na osoby
bezdomne, przebywaj¹ce w
opuszczonych budynkach lub al-

reklama

REGION. Prokuratura
Okrêgowa w Jeleniej
Górze skierowa³a do S¹du Rejonowego w Zgorzelcu akt oskar¿enia
przeciwko Ireneuszowi S.,
by³emu komornikowi s¹dowemu przy S¹dzie Rejonowym w Zgorzelcu, zarzucaj¹c mu pope³nienie szeregu przestêpstw,
w tym przekroczenia
uprawnieñ i niedope³nienia obowi¹zków,
ukrywania dokumentówninia oraz innych.
Czytaj na str. 3

tankach. Nie b¹dŸmy obojêtni
i alarmujmy Policjê kiedy ktoœ
jest nara¿ony na wych³odzenie
organizmu. Czytaj na str. 4

LUBAÑ. W Wyrêbie (06.01)
dzielnicowi Policji podczas
s³u¿by zauwa¿yli pojazd marki Ford koloru srebrnego, który na ich widok zawróci³ i gwa³townie przyspieszy³.
Czytaj na str. 5

Mówiæ „NIE“
LUBAÑ.Miejska i Powiatowa
Biblioteka Publiczna zaprasza
18 stycznia 2019r. o godz.16.30
na seminarium inspiruj¹ce dla
rodziców i wychowawców.
Czytaj na str. 11

Uwaga na QR
REGION. Ostrzegamy przed
skanowaniem kodów QR z naklejek, które s¹ bezprawnie
umieszczane na bankomatach.
Wczytanie takiego QR kodu
mo¿e naraziæ w³aœciciela telefonu na uruchomienie aplikacji
wysy³aj¹cej SMS Premium.
Czytaj na str. 6

Policyjny poœcig
OLSZYNA. Policjant wskazywa³ kierowcy miejsce do zatrzymania, jednak jad¹c prosto
na funkcjonariusza nie zatrzyma³ siê do kontroli, wymuszaj¹c na policjancie uskok w bok.
Czytaj na str. 6

Œnie¿ny Patrol
ŒWIERADÓWZDRÓJ.Aby
zapewniæ bezpieczeñstwo mi³oœnikom sportów zimowych
od 5 stycznia policjanci powiatu lubañskiego pe³ni¹ s³u¿bê na
stoku.
Czytaj na str. 4

