
Jestem stąd
środa, 18 stycznia 2023, nr 2 (402)/2023, ISSN 1898-4010, index 227056  Cena 3,90 zł w tym 5% VAT   www.gazetaregionalna.pl   Następne wydanie: środa 1 lutego

Ogłoszenia drobne ze Zgorzelca, Bogatyni, Lubania i okolic

Jeżeli wiesz coś, o  czym warto 
napisać, zadzwoń lub napisz 
e-mail do naszej redakcji

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

ISSN 1898-4010

ZOO
Gorlitz
Rozdajemy bilety rodzinne. 

str. 13
Hotelarki
Zgorzelec
Na Olimpiadzie

str. 7
Nie musisz cierpieć
Region
Pomoc dla uzależnionych. 

str. 4
Pijana na przejściu
Lubań
Myślano że to potrącenie.

str. 2
Sprzęt
Region
Dla seniorów.

str. 4 
PGE Turów
Sport
Wraca do gry? 

str. 19

Pościg i strzelanina!

region. Kolejni z grupy przestępczej, którzy wysadzali bankomaty zostali zatrzymani w poniedziałek. Czytaj str. 3

Jak odkorkować Zgorzelec? Śmierć na przejazdach!
rEGiON. Co jakiś czas słyszymy 
tragiczne doniesienia o  wypad-
kach na przejazdach kolejowych. 
Ostatni miał miejsce 3 stycznia 
około piątej rano na przejeździe 
kolejowym w  Okmianach. Po-
ciąg PKP Intercity śmiertelnie 
potrącił kobietę przechodzącą 
przez zamknięty przejazd kole-

jowy. Monitoring umieszczony 
na miejscu zdarzenia zarejestro-
wał, jak  kobieta omija  rogatki 
i przechodzi przez tory. Kobieta 
nie miała przy sobie żadnych 
dokumentów, a  obrażenia były 
tak rozległe, że ciężko było usta-
lić jej tożsamość. 
 Czytaj na str. 7

ZGOrZElEC. Rondo Solidar-
ności już dawno przestało być 
węzłem komunikacyjnym a sta-
ło się supłem. Począwszy od go-
dzin południowych do wczesno 
wieczornych, wyjazd lub wjazd 
do miasta zajmuje coraz więcej 
czasu. Rekordziście deklarują, że 
musieli czekać nawet 20 minut. 

Widząc problem miejski samo-
rząd od kilku lat próbuje znaleźć 
jego rozwiązanie. Zapytaliśmy 
więc Radosława Baranowskie-
go, zastępcę burmistrza Mia-
sta Zgorzelec kiedy można się 
spodziewać, że zostaną podjęte 
działania aby ruch w tym rejonie 
stał się płynny.  Czytaj na str. 5
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Oczyszczalnia

Pomoc prawna

Podsumowali rok

Zdobycie Śnieżki

ŚwiEradów ZdróJ. Samo-
rząd podjął wyzwanie i poczynio-
ne inwestycje zwiększyły możli-
wości istniejącej oczyszczalni.  
 Czytaj na str. 7

ZGOrZElEC. Mieszkańcy 
miasta Zgorzelec mogą ko-
rzystać z  nieodpłatnej po-
mocy prawnej, poradnictwa 
obywatelskiego oraz mediacji 
w  punkcie zlokalizowanym 
w Starostwie Powiatowym.
 Czytaj na str. 11

rEGiON. W  roku 2022 na 
drogach powiatu zgorzelec-
kiego odnotowano 1359 zda-
rzeń drogowych z  tego 41 to 
wypadki drogowe w  których 
niestety zginęło 11 osób, , 
a  rannych zostało 40. To o  4 
wypadki drogowe mniej niż 
w roku 2021 i o 2 osoby mniej, 
które zginęły.
 Czytaj na str. 4

bOGaTyNia. Stowarzysze-
nie Sekcja Turystyki Rekre-
acyjnej „Bog -Tur” wybrało 
się (8.01) tym razem na Śnież-
kę (1603 m.n.p.m).
 Czytaj na str. 7
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