
Jestem stąd
środa, 1 lutego 2023, nr 3 (403)/2023, ISSN 1898-4010, index 227056  Cena 3,90 zł w tym 5% VAT   www.gazetaregionalna.pl   Następne wydanie: środa 15 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
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Rozdajemy bilety rodzinne. 
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Zgorzelec
Państwa Bracikowskich.
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Zawidów
Pomoc dorosłych. 
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Aktywny Klub Seniora.
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Wśród najlepszych.
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PGE Turów
Sport
Własne boisko obciążeniem? 
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Bandyckie porachunki!
region. W  czwartek 
26 stycznia biuro pra-
sowe Centralnego Biura 
Śledczego Policji we Wro-
cławiu opublikowało ko-
munikat o  rozwiązaniu 
sprawy bandyckich pora-
chunków, jakie toczyły się 
na południowo-zachod-
nich terenach Dolnego 
Śląska, między innymi 
w Zgorzelcu. Sprawę roz-
wiązali śledczy z  CBŚP 
i  Prokuratury Krajowej, 
zatrzymując 5 osób, 
wśród których był miesz-
kaniec Zgorzelca.
  Czytaj str. 3

Złapali niedoszłego zabójcę! Wybuch na stacji paliw!
ZGORZElEc. W piątek 20 
stycznia ok. godz. 13.30 na stacji 
paliw Lotos przy u. Daszyńskiego 
doszło do tragedii. Podczas prac 
remontowych przy zbiorniku 
paliwa nastąpił wybuch. Na miej-
scu zdarzenia szybko pojawiły się 
służby ratunkowe i porządkowe. 
Teren stacji paliw został otoczony 

i zabezpieczony. Podczas akcji ra-
tunkowej okazało się, że jeden z 
pracowników zginął na miejscu. 
Siła wybuchu była tak potężna, 
że ciało ofiary zostało wyrzuco-
ne w górę na około 30 metrów i 
spadło na dach stacji. Dwie inni 
osoby zostały ranne i przebywają 
w szpitalu. czytaj na str. 3

REGiOn. Wyjaśniły się oko-
liczności policyjnej obławy, jaką 
10 stycznia mogli obserwować 
mieszkańcy podzgorzeleckiego 
Łagowa. Ze względu na fakt, iż 
u zatrzymanego znaleziono ła-
dunki wybuchowe można było 
wnioskować, że ujęto jednego z 
bandytów za szajki wysadzającej 

i okradającej bankomaty. Prawda 
jest  jeszcze bardziej spektakular-
na. Sprawę opisuje podinspektor 
Marcin Maluda, rzecznik pra-
sowy lubuskiej policji. Policja 
po żmudnych i intensywnych 
działaniach ustaliła i zatrzymała 
sprawcę tragicznego zdarzenia.
 czytaj na str. 7
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Z archiwum X

16 ton odpadów

Holokaust

luBań. Kryminalni w czwar-
tek (19.01.br.) doprowadzili do 
miejscowej prokuratury 40-let-
nią kobietę podejrzaną o uszko-
dzenie ciała. czytaj na str. 6

GöRliTZ. Po 26 latach nie-
miecka Policja i prokuratura 
wracają do niewykrytej spra-
wy zabójstwa studentki bio-
logii Evy GÖTZ, do którego 
doszło w styczniu 1997 roku 
w Niemczech. Potrzebna po-
moc ! czytaj na str. 2

REGiOn. Podczas kontroli 
na autostradzie A4 w Jędrzy-
chowicach wykryto nielegal-
ny przywóz odpadów odzieży 
używanej ze Szwajcarii do 
Polski. W przewożonym dla 
polskiej firmy ładunku znaj-
dowało się zniszczone obuwie 
oraz zużyta i nieposortowana 
odzież. Odbiorca nie posiadał 
zezwolenia. czytaj na str. 9

REGiOn. Morderczy terror 
nazistowski dotykał miliony 
ludzi z powodu ich cech, na-
rodowości czy poglądów po-
litycznych a także religijnych.
 czytaj na str. 5

Piotruś Wroński

- s. Rafała i Beaty

- ur. 20.01.2023r

- waga 3700, dł. 53

- Bolesławiec

 Więcej informacji na str. 2
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nagroda za pomoc 
w ujęciu sprawców.

czytaj więcej na stronie 5 


