Og³oszenia drobne ze Zgorzelca, Bogatyni, Lubania i okolic
Œroda, 22 lipca 2020, nr 15 (340)/2020, ISSN 1898-4010, index 227056 Cena 2,50 z³ w tym 5% V AT www.gazetaregionalna.pl Nastêpne wydanie: œroda 5 sierpnia

¹d
Jestem st

roœ
Janusz D uszowie

wR
- mieszka
w
SP Ruszó w¹
O
s
ze
re
-P
kê rowero
y
st
ry
tu
i
- lub

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

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

Tajemnice sztolni

Przemycali ludzi w piecach!

LUBAÑ. Zbadano pocz¹tkowy odcinek kompleksu zlokalizowanego pod Kamienn¹ Gór¹
w Lubaniu. Czytaj na str. 5

Zoo

Moja woda

Görlitz

LEŒNA. Ruszy³ nabór wniosków Ministerstwa Klimatu
oraz Narodowego Fundusuz
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. Planuje ono zainwestowaæ 100 mln z³ w ³agodzenie skutków suszy w Polsce
Czytaj na str. 2

Rozdajemy bilety rodzinne.
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Bogatynia

Bezp³atne konsultacje.
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Dolny Œl¹sk

Biwak

Region

Co warto zobaczyæ?
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Szkolenie
Gozdanin

Wiedza z sadownictwa.

Rower elektryczny
Œwieradów Zdrój

Poszukiwany z³odziej.
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Warsztaty
Radzimów

Zajêcia dla dzieci.
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Sp³ywy kajakowe
Sport

Aktywny wypoczynek.
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REGION. Funkcjonariusze Stra¿y Granicznej i Policji w Zgorzelcu rozbili grupê przemytników.

Czytaj str. 3

Nowa metoda kradzie¿y aut

Co z dworcem PKP?

REGION. Kradzie¿ metod¹
"na walizkê" dotyczy aut z dostêpem bezkluczykowym. Z³odziejom wystarczy kilka sekund, by przechwyciæ sygna³ z
klucza zbli¿eniowego do pojazdu. Warto wiêc pomyœleæ o

ZGORZELEC. W czwartek
(16.07) CBAzatrzyma³o dwóch
prezesów Metropolitan Investment, który jest miêdzy innymi w³aœcicielem zgorzeleckiego dworca. S¹ oni podejrzani o

stworzenie piramidy finansowej,
poprzez któr¹ blisko 1000 osób
mia³o straciæ oko³o 250 mln z³.
Tak wiêc inwestycja po by³ym
dworcu PKP Miasto spe³znie na
niczym.
Czytaj na str. 3

Pod lup¹

reklama

tym, jak skutecznie zabezpieczyæ
go przed sczytaniem informacji.
Posiadaj¹c samochód z dostêpem
bezkluczykowym powinniœmy
posiadaæ pe³n¹ œwiadomoœæ na
temat metod dzia³ania sprawców.
Czytaj na str. 2

Chcia³ skoczyæ z mostu
ZGORZELEC. Funkcjonariusze polsko-niemieckiego patrolu ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Ludwigsdorfie
otrzymali oko³o godz. 10.00
(08.07) informacjê od niemiec-

kich s³u¿b, ¿e w Zgorzelcu na moœcie kolejowym stoi mê¿czyzna, który prawdopodobnie chce
z niego skoczyæ lub rzuciæ siê
pod nadje¿d¿aj¹cy poci¹g.
Czytaj na str. 5

ZAWIDÓW. Grupa naukowców z Drezna oraz Katedry
Antropologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu prowadzi badania wykopaliskowe
na obszarze s³owiañskiego grodziska.
Czytaj na str. 9

reklama

Pow³oki ceramiczne • 12-24 m-c gwarancji • Cena od 200 z³

WÊGLINIEC. Na terenie
œcie¿ki edukacyjnej ,,Szlakiem
G³uszca” przy Nadleœnictwie
Ruszów cz³onkowie M³odzie¿owej Dru¿yny Po¿arniczej
przy OSP Ruszów zorganizowali (10.07) szkoleniowy biwak
terenowy. Czytaj na str. 4

Narkotyki
BOGATYNIA. Policjanci zatrzymali do kontroli drogowej
pojazd marki Ford Focus. W pojeŸdzie znajdowa³o siê dwóch
mê¿czyzn. W wyniku podjêtych czynnoœci u 30-latka zabezpieczyli woreczek foliowy z
zawartoœci¹ suszu roœlinnego.
Czytaj na str. 6

