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LUBAÑ.W roku 2019 �wia-
towy Dzieñ Rzucania Palenia
Tytoniu przypad³ na 21 listo-
pada, jest to dzieñ istoty w
swoim przes³aniu, gdy¿ ma
wszystkim u�wiadomiæ jakim
wielkim zagro¿eniem zdro-
wotnym jest palenie tytoniu.

Czytaj na str. 9

Palenie zabija

ZGORZELEC. Do powa¿-
nej kolizji dwóch samocho-
dów dosz³o we wtorek (3.12)
ok. godz. 7.00. W czasie naj-
wiêkszego ruchu samochodów
wioz¹cych ludzi do pracy na
skrzy¿owaniu ulic Reymonta i
£u¿yckiej. Czytaj na str. 5

St³uczka

BOGATYNIA. Odby³a siê
(06.11) uroczysto�æ wrêczenia
honorowych wyró¿nieñ w po-
staci medalu i tytu³u "Nauczy-
ciel Kraju Ojczystego".

Czytaj na str. 15

Wyró¿niona

SULIKÓW. Szko³a Podsta-
wowa jako pierwsza w powie-
cie i jedna z pierwszych w re-
gionie, rozpoczê³a wystawianie
Mlegitymacji szkolnej.

Czytaj na str. 4

Mlegitymacja

OLSZYNA.Do zdarzenia do-
sz³o we czwartek (28.11) na dro-
dze prowadz¹cej do internatu
szkolnego. Do grupy m³odych lu-
dzi podszed³ mê¿czyzna w kap-
turze, który wyrwa³ jednej z osób

saszetkê z zawarto�ci¹ portfela
oraz telefonu komórkowego.
Gdy pokrzywdzony, krzykn¹³
w kierunku z³odzieja ten wyci¹-
gn¹³ z kieszeni niebezpieczne
narzêdzie. Czytaj na str. 6

Z³odziej grozi³ pokrzywdzonemu

REGION. Na terenie kopal-
ni bazaltu Eurovia w pobli¿u Lu-
bania prowadzono poszukiwa-
nia zaginionego 33-letniego
polaka mieszkaj¹cego w
Görlitz. Jak informuje oficer

prasowy KPPw Zgorzelcu pod-
kom. Agnieszka Gogu³: �W
�rodê 27 listopada zg³osi³a siê
do nas rodzina 33-letniego mê¿-
czyzny i powiadomi³a o zaginiê-
ciu syna.� Czytaj na str. 3

Koniec poszukiwañ
BOGATYNIA. Koniec ro-

ku to okazja do oceny minio-
nego okresu i dokonanie pod-
sumowañ tego co wydarzy³o
siê w PGE KWB Turów. Szcze-
gólnie g³o�no by³o za spraw¹ na-
szych po³udniowych s¹siadów.

Nie chc¹ dopu�ciæ do tego aby
zosta³a przed³u¿ona koncesja na
wydobycie wêgla, która koñczy
siê w roku 2020. Staraj¹ siê
zablokowaæ przed³u¿enie wa¿-
no�ci dokumentu.

Czytaj na str. 3

Jaka przysz³o�æ Turowa?
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REGION. Policja zatrzyma³a listonosza za kradzie¿ kart bankomatowych. Czytaj na str. 3
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