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Lockdown

By³y policjant z narkotykami

GÖRLITZ. Decyzj¹ kanclerz
Niemiec i premierów krajów
zwi¹zkowych lockdown w
Niemczech zosta³ przed³u¿ony
do 7 marca. Poszczególne kraje
zwi¹zkowe dostosuj¹ swoje
przepisy do podjêtych ustaleñ.
Czytaj na str. 7

redakcja@gazetaregionalna.pl

Zgin¹³ woŸnica
Region

Sanie uderzy³y w drzewo.

Ruszy³ proces

str. 3

Ksi¹¿ka H. Barañ

REGION. W S¹dzie Rejonowym w Boles³awcu rozpocz¹³
siê proces Rafa³a B. ojca Kacperka, który wiosn¹ uton¹³ w
Kwisie w NowogrodŸcu. Mê¿czyŸnie, który opiekowa³ siê
Kacperkiem, grozi kara do piêciu lat wiêzienia.
Czytaj na str. 4

Region

Ptaki Ojczystych Wzgórz.
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Nagrodzony
Wêgliniec

Doceniony asystent.
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Po¿ar

Walka z hazardem
Czerwona Woda

Zarekwirowane automaty.

Rozpoczêto prace
Bogatynia

Budowa na Witce.
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Chcia³a okraœæ
Pieñsk

Przyw³aszczy³a pieni¹dze.
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Citronex UKS
Sport

Czekaj¹ na bara¿e.
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REGION. Mieszkaniec powiatu zgorzeleckiego uczyni³ sobie z procederu sta³y dochód.

Koniec z dzikim wysypiskiem
LUBAÑ. Zalegaj¹ce odpady,
rozrastaj¹ce siê samosiejki czy
zrujnowane pomieszczenia gospodarcze to dotychczasowy obraz przy ul. £u¿yckiej (obok kamienic nr 18 i 23). K³opot ze

sk³adowanymi tam odpadami
komunalnymi nieprzerwanie
powraca³ od ponad dwóch lat.
Problem wielokrotnie sygnalizowali mieszkañcy.
Czytaj na str. 9

Milionowe oszustwa podatkowe Poparzony
REGION. Dolnoœl¹ska Kra- Spó³ki pozorowa³y prowadzenie
jowa Administracja Skarbowa
(KAS) wykry³a w trzech spó³kach
milionowe nieprawid³owoœci w
podatku dochodowym CIT oraz
w podatku od towarów i us³ug VAT.

Warto zwiedzaæ Policjanci na stokach
REGION. Oferta turystyczna
Dolnego Œl¹ska jest niezwykle
bogata. Mo¿na znaleŸæ tutaj
malownicze góry, piêkne jeziora czy zabytkowe miasta. Odwiedzaj¹cy nie bêd¹ siê nudziæ.
Czytaj na str. 13

ŒWIERADÓW ZDRÓJ.
Otwarcie stoków narciarskich,
spowodowa³o zape³nienie ich
mi³oœnikami sportów zimowych, a w ich rejonie wzros³o
natê¿enie ruchu ko³owego oraz
pieszego. Nad bezpieczeñ-

Czytaj str. 3

REGION. Wniedzielê (14.02)
po po³udniu dosz³o do po¿aru w
budynku jednorodzinnym w Pisarzowicach. Ogieñ strawi³ kot³owniê, gara¿ budynku i szybko przeniós³ siê na dach.
Czytaj na str. 5

stwem osób znajduj¹cych siê
na stokach narciarskich w
Œwieradowie Zdroju czuwaj¹
policyjne patrole narciarskie,
które zwróc¹ miêdzy innymi
szczególn¹ uwagê na kulturê
jazdy.
Czytaj na str. 10

dzia³alnoœci gospodarczej. Kontrole objê³y lata 2018-2020. Wykryte nieprawid³owoœci dotyczy³y podatku dochodowego.
Czytaj na str. 2
reklama

MIEDZIANA. Stra¿ Po¿arna w Zgorzelcu zosta³a powiadomiona o pal¹cej siê odzie¿y
na mê¿czyŸnie.
Czytaj na str. 5

