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REGION. W ci¹gu najbli¿-
szych miesiêcy powstanie 8
nowych wiat na terenie Gmi-
ny Zgorzelec. W³a�nie zosta³a
podpisana umowa na realiza-
cjê zadania.

Czytaj na str. 13

Nowe wiaty

ZAWIDÓW. Zima odpu�ci³a
a na ulicach pojawi³o siê zada-
nie do wykonania � uzupe³nia-
nie ubytków w asfalcie. Miasto
wybra³o wykonawcê remon-
tów cz¹stkowych dróg. 

Czytaj na str. 10

£atanie dziur

ZGORZELEC. Dom Pomo-
cy Spo³ecznej �Jutrzenka� po-
szukuje spadkobierców zmar³ej
mieszkanki: Pani Teresy Siergun,
urodzonej dnia 19 wrze�nia
1930 r., córki Juliana i Heleny.

Czytaj na str. 3

Spadkobierca

LUBAÑ. Co lubi¹ koty, a cze-
go nie? Jak im jest w naturze,
a jak u nas w domu? Te i inne
pytania znalaz³y dzisiaj swoj¹
odpowied�, bo 17 lutego jest ob-
chodzony Miêdzynarodowy
Dzieñ Kota. Czytaj na str. 4

Poznajmy koty

�WIERADÓW ZDRÓJ.
Wie¿a widokowa, która góru-
je nad kurortem naprawdê ro-
bi wra¿enie. Jest to pierwszy ele-
ment szeroko zakrojonego pla-
nu. W jej s¹siedztwie powsta-
nie kilkusetmetrowa �cie¿ka w
drzewach. Czytaj na str. 4

Sky Walk

REGION. Niewiele wyda-
rzeñ w nowo¿ytnej historii �wia-
ta mia³o tak negatywny wp³yw
na zdrowie emocjonalne wszyst-
kich ludzi jak pandemia COVID-
-19. Obawa przed zara¿eniem

siê �mierciono�n¹ chorob¹ lub
przekazaniem jej drugim, dodat-
kowe wyzwania oraz izolacja wy-
wieraj¹ na wszystkich prze-
ogromny wp³yw.

Czytaj na str. 5

Jak sobie radziæ z pandemi¹?
BOGATYNIA. Burzê wy-

wo³a³a informacja, ¿e czeski
rz¹d zatwierdzi³ pozew Kraju
Libereckiego za utratê wody w
przygranicznych gminach po-
³o¿onych obok kopalni wêgla
brunatnego Turów. Adresatem

bêdzie Trybuna³ Sprawiedliwo-
�ci Unii Europejskiej. Czesi
uwa¿aj¹, ¿e obni¿enie pozio-
mu wód gruntowych ma zwi¹-
zek z rozbudow¹ kopalni od-
krywkowej w Turowie. 

Czytaj na str. 7

Wstrzymuj¹ wydobycie wêgla?

ZGORZELEC. Do tragicz-
nego wypadku dosz³o w sobo-
tê (20.02) na drodze W352 ko-
³o Stalgu. Niestety w wyniku po-
niesionych obra¿eñ, na miejscu
zgin¹³ 47-letni pieszy.  Do zda-

rzenia dosz³o przed godz. 20:00,
gdy dy¿urny zgorzeleckiej ko-
mendy odebra³ zg³oszenie o
potr¹ceniu pieszego na drodze
W352 w kierunku Bogatyni.

Czytaj na str. 3

�miertelne potr¹cenie
ISSN 1898-4010

Zlikwidowane laboratoria!
Je�li wiesz co�, o czym warto
napisaæ, zadzwoñ lub napisz 
e-mail do naszej redakcji

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

Wznowienie zajêæ
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W Klubach Seniora.
str. 11

Alkoholizm
Region

Wiêcej pijemy w pandemii?
str. 9

Psy w s³u¿bach
Region

Pomagaj¹ w poszukiwaniach.
str. 10

Znêca³ siê
Pieñsk

Przemoc wobec matki.
str. 5

Tytoñ w meblach
Ruszów

Towar wart 69 tys. z³.
str. 5

Festiwal
Pieñsk

Laureat Walter Nowak.
str. 4

Turniej halowy
Sport

30 dru¿yn m³odzie¿owych.
str. 19

Jestem st¹d

Marcin Dziurman

- mieszka w Tylicach

- radny Gminy Zgorzelec

- anga¿uje siê w rozwój Tylic

REGION. Akcjê przeprowadzono w Zgorzelcu. Zatrzymano dwie osoby w tym �chemika�. Czytaj str. 3
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