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LUBAÑ. Zajêcia edukacyj-
ne z projektu ,,Lubiê Lubañ� od-
by³y siê w szkolnej bibliotece,
a po�wiêcone zosta³y historii
miasta. Czytaj na str. 11

Warsztaty

SULIKÓW.Nak³adem ponad
159 tys. z³. pochodz¹cych w
czê�ci z dofinansowania w ra-
mach konkursu �Odnowa Wsi
Dolno�l¹skiej� wykonany zosta³
remont �wietlicy w Miku³owej.

Czytaj na str. 11

Koniec remontu

LUBAÑ.Za kilka miesiêcy ra-
tusz przemieni siê w muzeum
mineralogiczne, 4-7 lipca 2019
r. odbêdzie siê II edycja Sudec-
kiego Festiwalu Minera³ów.

Czytaj na str. 8

Festiwal

LUBAÑ. Kolejn¹ sprawno-
�ci¹ sportow¹ jak¹ zaliczyli
uczniowie klasy I A Szko³y
Podstawowej nr 2 w Lubaniu jest
�Turysta�. Czytaj na str. 21

Mali tury�ci

REGION. Funkcjonariusze
z Grupy ds. Wspólnej Placów-
ki w Ludwigsdorfie zatrzyma-
li kradziony pojazd Audi A5,
o którego utracie w³a�ciciel
jeszcze nie wiedzia³.

Czytaj na str. 6

Odzyskane Audi

ZGORZELEC.Wka¿dy wto-
rek odbywaj¹ siê spotkania osób
walcz¹cych z chorob¹ nowo-
tworow¹. S¹ tam zajêcia manu-
alne, rehabilitacja i rozmowy o
zdrowiu. Czytaj na str. 7

Rak to nie wyrok

GÖRLITZ. Odbêdzie siê 9.
edycja targów pracy. W ofer-
cie ponad 200 miejsc pracy.

Czytaj na str. 8

Targi pracy

POWIAT. T³em operacyj-
nym æwiczeñ by³ po¿ar sk³ado-
wiska odpadów w Jêdrzycho-
wicach, gm. Zgorzelec. Scena-
riusz zak³ada³, ¿e w wyniku

nielegalnego roz³adunku od-
padów, w tym nieoznakowanych
beczek, dochodzi do rozszczel-
nienia jednej z nich i zap³onu. 

Czytaj na str. 12

Akcja na wysypisku

ZGORZELEC. Do Komen-
dy Powiatowej trafi³y 3 samo-
chody, które bêd¹ pomaga³y
strzec bezpieczeñstwa miesz-

kañców naszego powiatu. W�ród
nich jest nieoznakowane BMW
330i z videorejestratorem.

Czytaj na str. 5

Nowe BMW z videorejestratorem REGION. We wtorek (13.11.)
ok. godziny 9.15 dosz³o do zda-
rzenia drogowego na drodze
296 na trasie Czerwona Woda
w kierunku Wêgliñca. Kierow-
ca Daewoo Lanos � 71-letni

mê¿czyzna, mieszkaniec po-
wiatu zgorzeleckiego nagle zje-
cha³ na przeciwleg³y pas ru-
chu i uderzy³ czo³owo w Maz-
dê 6 typu Van, którym kierowa³
50-latek.  Czytaj na str. 3

�miertelny wypadek

ZGORZELEC. Zgodnie z
wcze�niejszymi zapowiedziami
samorz¹du, 29.10 w centrum
miasta rozpoczê³a siê instalacja
dwóch ceramicznych figur,
przywo³uj¹cych echa dawne-
go Lauban. Wygl¹d figur wzo-

rowany jest na autentycznych ry-
cinach, a technologia wykona-
nia nawi¹zuje do lubañskich
tradycji. Ma³a architektura �
tak mówi siê na drobne ele-
menty miejskiej przestrzeni. 

Czytaj na str. 12

Symbole Lauban
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REGION. Nad ranem
(08.11) nast¹pi³ wybuch
w kamienicy przy ul. Ko-
chanowskiego i Ko�ciel-
nej w miejscowo�ci Le-
�na w powiecie lubañ-
skim. Na szczê�cie nikt nie
zgin¹³ a osoby, które wy-
dobyto spod gruzowiska
nie wymaga³y hospitali-
zacji. �wiadkowie, od-
bywaj¹cy spacer  w tej
okolicy  o wczesnej ran-
nej porze opowiadaj¹,
¿e us³yszeli nagle potê¿-
ny wybuch. Z naro¿nej ka-
mienicy, od strony ul.
Ko�cielnej polecia³y w
powietrze dachówki.

Czytaj na str. 3

Jestem st¹d

Mariusz Wieczorek

- mieszka w Wêgliñcu

- Burmistrz Gminy i Miasta

Wêgliniec

- lubi turystykê i dobr¹ ksi¹¿kê
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