Og³oszenia drobne ze Zgorzelca, Bogatyni, Lubania i okolic
Œroda, 4 wrzeœnia 2019, nr 18 (318)/2019, ISSN 1898-4010, index 227056 Cena 2,50 z³ w tym 8% V AT www.gazetaregionalna.pl Nastêpne wydanie: œroda 18 wrzeœnia

¹d
Jestem st

aækowiak
£ukasz M Lubaniu

w
- mieszka
bañ
Miasta Lu
- Skarbnik
rt
o
- lubi sp

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

tel. (75) 64 51 100

Wolnoœæ za pieni¹dze?

redakcja@gazetaregionalna.pl

Zoo

Görlitz

Rozdajemy bilety rodzinne.
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Zabawa dla mieszkañców.
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Operator koparki.
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Jecha³ pijany.
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Rodzinne Ogrody „£u¿yce“
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BOG-TUR
Bogatynia

Wycieczka do s¹siadów.
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8 wrzeœnia w Zoo.
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UKS Basket
Sport

Kompletuje skad.
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Z³oty G³uszec

Dominik uniewinniony

Nowoczesna œwietlica

REGION. Dominik zabi³ 36letniego konkubenta w³asnej
matki, a j¹ dŸgn¹³ no¿em w
brzuch. S¹d umorzy³ postêpowanie i skierowa³ Dominika

GOZDANIN. W szybkim
tempie postêpuj¹ prace przy realizacji zadania zwi¹zanego z budow¹ œwietlicy wiejskiej. Przy-

na terapiê. Prokurator ¿¹da³
piêciu lat pozbawienia wolnoœci. S¹d nie przychyli³ siê do tego wniosku. Sprawê umorzono.
Czytaj na str. 5

Sprzeda³ dziecku e-papierosa
ZGORZELEC. W jednym ze
sklepów znajduj¹cych siê w
okolicy Banku Zachodniego w

Zgorzelcu 13 letniemu ch³opcu
sprzedano e-papierosa.
Czytaj na str. 3

Udaremnili ucieczkê
LUBAÑ. Pracownicy ZGiUK
w obecnoœci jego Prezesa przyjêli listy gratulacyjne i s³owa
uznania od nadkom. Przemys³a-

wa Rudzika oraz jego I Zastêpcy nadkom. Piotra Pietrykowskiego za obywatelsk¹ postawê.
Czytaj na str. 5

st¹piono do wykonania pokrycia dachowego, na którym zamontowane zostan¹ panele fotowoltaiczne. Czytaj na str. 4

Stawiaj¹ na elektromobilnoœæ
REGION. Stan œrodowiska
oraz inne czynniki nieuchronnie przyspieszaj¹ rozwój samochodów czy jednoœladów
elektrycznych. Wychodz¹c na-

przeciw takim oczekiwaniom
bardzo dobrze rozwija siê
wspó³praca pomiêdzy szko³ami w Polsce oraz w Niemczech.
Czytaj na str. 4

Nie wwieŸli 29 ton œmieci
REGION. Do Polski mia³y
wjechaæ plastikowe opakowania o wadze ponad 29 ton. Pró-

bowano wwieŸæ zmielony i wymieszany z innymi odpadami
plastik.
Czytaj na str. 3

DZIA£OSZYN. W niedzielê (25.08) w Dzia³oszynie odby³a siê VI edycja Jarmarku.
Œwiêtowanie rozpoczê³o siê
uroczystym powitaniem na scenie przez Burmistrza Miasta i
Gminy Bogatynia
Czytaj na str. 8

Wigancice
REGION. Wiele symptomów œwiadczy o tym, ¿e skazana na zag³adê wieœ Wigancice w gminie Bogatynia znowu siê zaludni.
Czytaj na str. 9

Jakuby
ZGORZELEC/GÖRLITZ.
Przy doskona³ej pogodzie odby³a siê kolejna edycja Œwiêta Starego Miasta „Jakuby
2019”. Program tegorocznej
imprezy by³ po brzegi wype³niony ró¿nymi atrakcjami.
Czytaj na str. 11

Œwiêto Grzybów
WÊGLINIEC. Zapraszamy
na Œwiêto Grzybów w Wêgliñcu, które odbêdzie siê 14 i 15
wrzeœnia br. Oficjalne otwarcie
XXIII „Œwiêta Grzybów” odbêdzie siê 14 wrzeœnia br. o godz.
13:45.
Czytaj na str. 12

Jubileusz
BOGATYNIA. W sobotê
(31.08) Rodzinne Ogrody Dzia³kowe “Marzenie” w Bogatyni
obchodzi³y 35-lecie powstania,
a Prezes Antoni Molka 30-lecie zarz¹dzania ogrodem.
Czytaj na str. 12
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Sport

Regionalne Mistrzostwa.
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REGION. Afery œmieciowej w Bogatyni ci¹g dalszy. Skutecznymi okaza³y siê dzia³ania adwokatów, którzy reprezentuj¹ bogatyñskich samorz¹dowców uwik³anych w t¹
aferê œmieciow¹. S¹d
apelacyjny we Wroc³awiu zmieni³ postanowienie s¹du okrêgowego w
sprawie aresztu tymczasowego wobec S³awomira Z., Stelli G. oraz Daniela F. Mog¹ wyjœæ na
wolnoœæ za wp³atê porêczenia maj¹tkowego.
Czytaj na str. 3

Jarmark

Najtañsze
ubezpieczenia

w mieœcie!

Czytaj na str. 7

