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LUBAÑ. Uniwersytet Trze-
ciego Wieku wystartowa³ z no-
w¹ energi¹. Na otwieraj¹cym
wyk³adzie inauguracyjnym Za-
stêpca Burmistrza Mateusz Zaj-
del powita³ s³uchaczy i wrê-
czy³ indeksy dla 28 nowych
cz³onków. Czytaj na str. 11

Inauguracja

JERZMANKI. Jakub Labi-
szak zosta³ laureatem Fina³u
Dolno�l¹skiego Konkursu Fi-
zycznego zDolny �l¹zak.

Czytaj na str. 2

zDolny �l¹sk

SMOLNIK. W siedzibie
�rodowiskowego Domu Sa-
mopomocy, 6 lutego br. odby-
³o siê uroczyste przekazanie 9
- osobowego samochodu do-
stosowanego do przewozu
osób z niepe³nosprawno�ci¹.

Czytaj na str. 12

Dostali auto

ZGORZELEC. We wtorek
3 lutego ok. godz. 16.00 na
skrzy¿owaniu ulic Andersa i S³o-
wiañskiej w niewyja�nionych
jeszcze okoliczno�ciach do-
sz³o do kolizji trzech samo-
chodów osobowych.

Czytaj na str. 2

Karambol

REGION. W ramach �ledz-
twa prowadzonego przez Pro-
kuraturê we Wroc³awiu zatrzy-
mano dwóch mê¿czyzn podej-
rzanych o oszustwa na du¿¹
skalê. �ledztwo prowadzone
jest w zwi¹zku z doprowadze-

niem kilkudziesiêciu tysiêcy
osób do niekorzystnego rozpo-
rz¹dzenia mieniem dokonanego
w zwi¹zku z dzia³alno�ci¹ jed-
nego z serwisów aukcyjnych
oraz prania brudnych pieniêdzy.

Czytaj na str. 5

Prali brudne pieni¹dze

LUBAÑ. Jeszcze w 2019 r. za-
czê³a obowi¹zywaæ ustawa o
opiece zdrowotnej nad ucznia-
mi z dnia 12 kwietnia 2019r.
Ustawa nak³ada na organ pro-
wadz¹cy szko³y obowi¹zek za-

pewnienia uczniom opieki sto-
matologicznej. W zwi¹zku z
tym Gmina Miejska Lubañ pod-
pisa³a porozumienie z Naro-
dowym Funduszem Zdrowia.

Czytaj na str. 8

Bez op³at u dentysty
REGION. W dniu 22 stycz-

nia minê³a 50-ta rocznica tra-
gicznych wydarzeñ w Kopal-
ni Wêgla Brunatnego Ka³awsk
w Zielonce. 22 stycznia 1970
roku piêciu górników nie wró-

ci³o do swoich domów. W cen-
tralnym punkcie Zielonki, po 50
latach za dawn¹ kopalni¹ w tle
powsta³ pomnik ofiar górni-
czej tragedii. 

Czytaj na str. 7

Tragedia w Kopalni
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¯ycie nad rzek¹
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Wypadek
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Dyrektor szpitala
Bogatynia

Maciej Leszkowicz.
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Zawody p³ywackie
Sport

O Puchar Wójta.
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UKS Citronex
Sport

Wygrywa sparing w Ostrowie.
str. 23

Jestem st¹d

Krystyna Radziêta

- Dyrektor Miejskiej Biblioteki

w Zgorzelcu

- mieszka w Jêdrzychowicach

- dzia³a na rzecz spo³eczeñstwa

REGION. Na jednej z posesji przy ul. Podwale w Zgorzelcu odkryto ludzkie zw³oki. Czytaj na str. 3
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