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ZGORZELEC. W sobotê
(11.06) wieczorem oko³o godzi-
ny 20.00 w Zgorzelcu na ulicy
£u¿yckiej widoczne by³y k³ê-
by czarnego dymu. 

Czytaj na str. 3

Po¿ar

BOGATYNIA. Wdniach 24-
25 czerwca br. w Bogatyni od-
bêd¹ siê �Wakacje z Energi¹�.

Czytaj na str. 11

Wakacje

S£AWNIKOWICE. W so-
botê (11.06) po raz pierwszy zo-
sta³y zorganizowane zawody
sportowo-po¿arnicze Ognik
dla M³odzie¿owych Dru¿yn
Po¿arniczych.

Czytaj na str. 9

Zawody

BOGATYNIA. Do bardzo nie-
bezpiecznego zdarzenia drogo-
wego dosz³o w Bogatyni. We
wtorek 14.06.2022r. o godz. 12:09
do Stanowiska Kierowania KP
PSPw Zgorzelcu wp³ynê³o zg³o-
szenie o zderzeniu dwóch po-
jazdów ciê¿arowych na drodze
DW 354. Sta³o siê to pomiêdzy
Bogatyni¹ i Sieniawk¹.

Czytaj na str. 3

Zderzenie

REGION. Zbli¿aj¹ce siê wa-
kacje to okres wzmo¿onej ak-
tywno�ci internetowych oszu-
stów. W ostatnich dniach poli-
cja otrzyma³a kilka zawiadomieñ
od osób, które otrzyma³y podej-
rzane sms-y Czytaj na str. 5

Fa³szywe smsy

RUSZÓW. W pa�dzierni-
ku 2021 roku S¹d Okrêgowy
w Jeleniej Górze wyda³ wyrok
skazuj¹cy w sprawie Piotra M.,
ksiêdza z Ruszowa oskar¿one-
go o molestowanie niepe³no-
sprawnych intelektualnie dziew-
czynek. Obroñca ksiêdza z³o¿y³
doS¹du Najwy¿szego skargê ka-

sacyjn¹, jednak S¹d skargê od-
rzuci³. Oznacza to, ¿e wyrok
S¹du w Jeleniej Górze jest pra-
womocny, a ksi¹dz trafi do wiê-
zienia na cztery lata. Sprawa
Piotra M., ksiêdza z parafii
w Ruszowie wysz³a na jaw
po wy�wietleniu filmu Tomasza
Sekielskiego. Czytaj na str. 7

Cztery lata za molestowanie

Tytoniowe targowisko

CZERWONAWODA. S³o-
neczne dni powoduj¹, ¿e na dro-
gach mo¿na spotkaæ wiêcej mo-
tocyklistów. Dobre warunki na
drodze dla wielu mog¹ byæ za-
chêt¹ do szybszej jazdy. Policjan-

ci apeluj¹ o ostro¿no�æ, rozwa-
gê, wzajemny szacunek i bez-
pieczn¹ jazdê zarówno do kie-
rowców samochodów jak i do
fanów motocykli.

Czytaj na str. 7

Wypadek motocyklisty
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Koncert
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Po�cig
Zgorzelec
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Multimedalista
Bogatynia

Andrzej Daszyñski.
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Badminton
Sport

M³odzie¿owa Liga.
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Jestem st¹d

Pawe³ Kabucki

- s. Piotra i Beaty

- ur. 06.06.2022r.

- waga 3500, d³. 52

- Boles³awiec

Wiêcej informacji na str. 2

REGION. Zabójstwo i podpalenie wstrz¹snê³o lokaln¹ spo³eczno�ci¹ Zgorzelca. Czytaj str. 3
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BOGATYNIA. Ju¿ po raz

kolejny Funkcjonariusze S³u¿-
by Celno-Skarbowej z dolno-
�l¹skiej Krajowej Administra-
cji Skarbowej (KAS) we wspó³-
pracy z funkcjonariuszami Stra-
¿y Granicznej (SG) podczas
wykonywania czynno�ci s³u¿-
bowych na terenie targowiska
w Sieniawce po raz kolejny

wykryli nielegalny tytoñ, papie-
rosy i narkotyki. Podczas kon-
troli ujawnili 44 kg tytoniu, 18
500 paczek papierosów bez
znaków akcyzy oraz oko³o 25
g metamfetaminy. Nielegalne
wyroby tytoniowe ukryte by³y
na stoiskach handlowych oraz
na prywatnej posesji. 

Czytaj na str. 9


