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LUBAÑ. Odzia³ Wojewódz-
kiego O�rodka Ruchu Drogo-
wego zosta³ otwarty. We wrze-
�niu 2019 roku lubanianie us³y-
szeli pierwsze oficjalne infor-
macje na temat przywrócenia
WORD-u. Czytaj na str. 7

Prawo jazdy

BOGATYNIA. W O�rodku
Kultury odby³a siê (27.01) kon-
ferencja pod tytu³em �Stop cho-
robom nowotworowym� . 

Czytaj na str. 12

Wspólna walka

ZGORZELEC. Zbli¿a siê
czas ferii zimowych. W tym
roku przerwa w nauce potrwa
od 10 do 23 lutego. Tych, któ-
rzy na czas ferii nie planuj¹
wyjazdów, jak co roku zapra-
szamy do zapoznania siê z ofer-
t¹ zajêæ, które urozmaic¹ zimo-
wy odpoczynek.

Czytaj na str. 8

Ferie zimowe

REGION. E-dowód posiada
wszystkie dotychczasowe funk-
cje dowodu osobistego - po-
twierdza to¿samo�æ i obywatel-
stwo oraz uprawnia do przekra-
czania granic niektórych pañstw.

Czytaj na str. 4

E-dowód

STARY WÊGLINIEC. W
poniedzia³ek (03.02) na ³uku dro-
gi wojewódzkiej nr 296 dosz³o
do �miertelnego wypadku. -
23-letni mieszkaniec powiatu

zgorzeleckiego kieruj¹c pojaz-
dem marki Volkswagen, naj-
prawdopodobniej nie dostoso-
wa³ prêdko�ci do warunków.

Czytaj na str. 5

�mieræ na zakrêcie

LUBAÑ. W czwartek 23
stycznia br. dy¿urny Komendy
Powiatowej Policji w Lubaniu
zosta³ powiadomiony, ¿e jeden
z mieszkañców gminy Lubañ,
prawdopodobnie zabi³ swoje-

go psa. Na wskazane miejsce zo-
sta³ wys³any policyjny patrol.
Funkcjonariusze w miejscu za-
mieszkania zastali 65-letniego
mê¿czyznê. 

Czytaj na str. 3

Zakatowa³ w³asnego psa
BOGATYNIA.Spó³ka RAMB

z Grupy Kapita³owej PGE wy-
budowa³a od podstaw gigantycz-
n¹ zwa³owarkê przeznaczon¹ do
pracy w Kopalni Wêgla Brunat-
nego Turów nale¿¹cej do PGE
GiEK. D³uga na 190 metrów,
wysoka na 50 metrów i wa¿¹-

ca 2600 ton maszyna górnicza
uzupe³ni nowoczesny park tech-
nologiczny turoszowskiej od-
krywki a jej zadaniem bêdzie
zwa³owanie nadk³adu znajdu-
j¹cego siê nad pok³adami wê-
gla brunatnego. 

Czytaj na str. 21

Gigantyczna maszyna górnicza
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Jestem st¹d

Wies³aw Wypych

- Przewodnicz¹cy Rady Miasta

Olszyna

- mieszka w Lubaniu

- interesuje siê lud�mi

r e k l a m a

REGION. Do zbrodni
dosz³o w jednym z miesz-
kañ na terenie miejsco-
wo�ci Zarêba, w którym
przebywa³o wówczas kil-
ku mê¿czyzn spo¿ywaj¹-
cych alkohol. W trakcie
spotkania 56-letni Wal-
demar B. ugodzi³ no¿em
swojego brata Piotra B.
w okolice klatki piersio-
wej powoduj¹c jego
zgon. Na miejsce zosta-
³a wezwana Policja oraz
Pogotowie ratunkowe.
Sprawca zosta³ zatrzy-
many i doprowadzony do
Prokuratury Rejonowej.

Czytaj na str. 3
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