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REGION. WS¹dzie Rejono-
wym w Boles³awcu rozpocz¹³
siê proces Rafa³a B. ojca Kac-
perka, który wiosn¹ uton¹³ w
Kwisie w Nowogrod�cu. Mê¿-
czy�nie, który opiekowa³ siê
Kacperkiem, grozi kara do piê-
ciu lat wiêzienia.

Czytaj na str. 4

Ruszy³ proces

REGION.Wniedzielê (14.02)
po po³udniu dosz³o do po¿aru w
budynku jednorodzinnym w Pi-
sarzowicach. Ogieñ strawi³ ko-
t³owniê, gara¿ budynku i szyb-
ko przeniós³ siê na dach.

Czytaj na str. 5

Po¿ar

REGION. Oferta turystyczna
Dolnego �l¹ska jest niezwykle
bogata. Mo¿na znale�æ tutaj
malownicze góry, piêkne jezio-
ra czy zabytkowe miasta. Od-
wiedzaj¹cy nie bêd¹ siê nudziæ.

Czytaj na str. 13

Warto zwiedzaæ

MIEDZIANA. Stra¿ Po¿ar-
na w Zgorzelcu zosta³a powia-
domiona o pal¹cej siê odzie¿y
na mê¿czy�nie. 

Czytaj na str. 5

Poparzony

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

Lockdown

REGION. Dolno�l¹ska Kra-
jowa Administracja Skarbowa
(KAS) wykry³a w trzech spó³kach
milionowe nieprawid³owo�ci w
podatku dochodowym CIToraz
w podatku od towarów i us³ug VAT.

Spó³ki pozorowa³y prowadzenie
dzia³alno�ci gospodarczej. Kon-
trole objê³y lata 2018-2020. Wy-
kryte nieprawid³owo�ci dotyczy-
³y podatku dochodowego.

Czytaj na str. 2

Milionowe oszustwa podatkowe
LUBAÑ. Zalegaj¹ce odpady,

rozrastaj¹ce siê samosiejki czy
zrujnowane pomieszczenia go-
spodarcze to dotychczasowy ob-
raz przy ul. £u¿yckiej (obok ka-
mienic nr 18 i 23). K³opot ze

sk³adowanymi tam odpadami
komunalnymi nieprzerwanie
powraca³ od ponad dwóch lat.
Problem wielokrotnie sygna-
lizowali mieszkañcy.

Czytaj na str. 9

Koniec z dzikim wysypiskiem

�WIERADÓW ZDRÓJ.
Otwarcie stoków narciarskich,
spowodowa³o zape³nienie ich
mi³o�nikami sportów zimo-
wych, a w ich rejonie wzros³o
natê¿enie ruchu ko³owego oraz
pieszego. Nad bezpieczeñ-

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

Policjanci na stokach
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By³y policjant z narkotykami
Je�li wiesz co�, o czym warto
napisaæ, zadzwoñ lub napisz 
e-mail do naszej redakcji

tel. (75) 64 51 100
redakcja@gazetaregionalna.pl
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Jestem st¹d

Halina Szeremeta

- mieszka w Bia³ogórzu

- radna Gminy Zgorzelec

- chêtnie pomaga ludziom

REGION. Mieszkaniec powiatu zgorzeleckiego uczyni³ sobie z procederu sta³y dochód. Czytaj str. 3
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