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LUBAÑ. Uczniowie klas I �
III z Szko³y Podstawowej nr 2
w Lubaniu, go�cili (07.11) w
Cieplicach w Teatrze Zdrojo-
wym, na zabawnym przedsta-
wieniu pt. ,,Co� na z¹b�.

Czytaj na str. 5

Co� na z¹b

ZAWIDÓW. Mieszkañcy  w
wieku 60+ utworzyli Klub Se-
niora, który mie�ci siê w jed-
nym z pomieszczeñ O�rodka
Kultury. Czytaj na str. 8

Klub Seniora

¯ARSKA WIE�. W Szkole
Podstawowej im. Jana Brze-
chwy odby³o siê (11.10) uroczy-
ste pasowanie na ucznia szko-
³y podstawowej.

Czytaj na str. 13

Pierwszoklasi�ci

BOGATYNIA. WMultifunk-
cjonalnym Centrum Trójstyku
obchodzono (24.10) Dzieñ Klu-
bowicza. Wehiku³ czasu prze-
niós³ go�ci do nostalgicznych cza-
sów dzieciñstwa. Taka by³a
m³odo�æ - PRL-owski wspo-
mnieñ czar. Wprzygotowanym
programie artystycznym po-
wia³o sentymentalizmem.

Czytaj na str. 8

Wspomnieñ czar

LUBAÑ. W ramach progra-
mu edukacji regionalnej ,,Lu-
biê Lubañ�, uczniowie kl. IIa
ze SPnr 2 uczestniczyli (26.09)
jesiennych warsztatach kuli-
narnych w Rybnicy. Ekofarma

- jest cudownym miejscem, w
którym wszyscy, przypomn¹
sobie czym jest kontakt i obco-
wanie ze zwierzêtami. Tak te¿
by³o z drugoklasistami.

Czytaj na str. 12

Warsztaty na Ekofarmie

ZGORZELEC.Sprawa doty-
czy zorganizowanej grupy prze-
stêpczej organizuj¹cej kana³y
przerzutowe cudzoziemcom do
Europy Zachodniej. Pierwsze
informacje dotycz¹ce przemytu

ludzi ustalili funkcjonariusze
Stra¿y Granicznej. Szybko oka-
za³o siê, ¿e jest to zorganizowa-
na grupa przestêpcza, któr¹ rów-
nie¿ ma na celowniku CB�P.

Czytaj na str. 3

Przemycali ludzi
BOGATYNIA. Niezale¿ny

Zwi¹zek Zawodowy Górników
dzia³aj¹cy w KWB Turów gro-
zi wej�ciem w spór zbiorowy
z dyrekcj¹ zak³adu. Twierdz¹,
¿e pracownicy nale¿¹cy do te-
go zwi¹zku s¹ dyskryminowa-

ni, szkalowani i nierówno trak-
towani w porównaniu do in-
nych. Zarzucaj¹ dyrekcji tak¿e
nieprzestrzeganie Kodeksu Ety-
ki w czê�ci mówi¹cej o dba³o-
�ci o przyjazne warunki pracy.

Czytaj na str. 9

Zwi¹zkowcy dyskryminowani?
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Szymon Surmacz

- Burmistrz Le�nej

- mieszka w Le�nej

- chêtnie pomaga innym

REGION. Skierowano
do S¹du Rejonowego w
Zgorzelcu akt oskar¿enia
przeciwko w³a�cicielce
obiektu, na terenie któ-
rego dwuletnia dziew-
czynka wpad³a do nieza-
bezpieczonej studzien-
ki. Do zdarzenia dosz³o
18 sierpnia 2018 roku
na terenie jednego z
obiektów gastronomicz-
no-hotelowych w Zgorzel-
cu, gdzie odbywa³o siê
przyjêcie weselne. Na
uroczysto�ci przebywa-
³a miêdzy innymi dwulet-
nia córka nowo¿eñców.

Czytaj na str. 3
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Najtañsze
ubezpieczenia
w mie�cie!

Czytaj na str. 7

r e k l a m a


