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Gminy Karkonoskie protestują przeciwko decyzji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad w sprawie zamknięcia drogi krajowej nr 5 od węzła Bolków do miasta Bolków w ramach budowy obwodnicy Bolkowa. - Wyznaczony objazd jest absurdalny usłyszeliśmy podczas konferencji prasowej. - Razem z włodarzami okolicznych gmin
składamy oficjalny protest - powiedział Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej Gór y.

W Staniszowie niemal doszczętnie spłonął budynek mieszkalny.

Konferencja prasowa Prezydenta Jeleniej
Góry, Jerzego Łużniaka, odbyła się z udziałem
Mirosława Grafa, burmistrza Szklarskiej Poręby,
a dotyczyła sprawy zalokowania bezpośredniego
przejazdu drogą Bolków – Jelenia Góra ze względu
na prowadzone tam roboty drogowe przy budowie
obwodnicy.
- Trudno zaakceptować tak długi, bo ok.
czteromiesięczny okres zablokowania głównej
drogi dojazdowej do Kotliny Jeleniogórskiej tylko
ze względu na fakt, że rma realizująca to zlecenie chce pracować w pełnym komforcie, nie zwracając uwagi na dyskomfort setek tysięcy podróżnych, którzy w tym czasie albo odbywają codzienne
przejazdy, albo wybierają się w góry – powiedzieli J.
Łużniak i M. Graf.
- Prowadzimy podobne roboty na tej samej drodze
– stwierdził J. Łużniak – budując obwodnicę
Maciejowej, a w jej ciągu rondo, a także drugie
rondo u zbiegu ulic Lubańskiej i Trasy Czeskiej. W każdym z
tych przypadków nie blokujemy przejazdów, co jest uciążliwością dla drogowców, ale możliwą do pokonania. Można sterować
ruchem wahadłowym, można tak zorganizować ruch, żeby nie
trzeba było kierować aut na wielokilometrowy objazd. Kierowcy
przejeżdżający przez Bolków muszą jechać ok. 18 km, wąskimi
i krętymi drogami. Z całą pewnością zniechęca to do przyjazdu
w Karkonosze. Niezrozumiały jest tak długi okres – kiedy rozerwanie tamy zbiornika pod Bogatynią spowodowało, że woda
zniszczyła jezdnię wraz z podbudową, a wyrwa miała miejscami
głębokość ponad 2 m, to odbudowa kilometrowego odcinka
trwała… niespełna dwa tygodnie! Jaka to technologia, że budowa
ronda ma zajmować 4 miesiące w szczycie sezonu turystycznego,
co dewastuje w sporej części wizerunek miejscowości Kotliny
Jeleniogórskiej?
Samorządy Aglomeracji Jeleniogórskiej wystosowały w tj.
sprawie pismo do premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o
interwencję i wsparcie gospodarki gmin turystycznych. Podobny
apel do Prezesa Rady Ministrów wystosowały gminy skupione
w programie SUDETY 2030. Sęk w tym, że dojazd do Kotliny
Jeleniogórskiej jest w podobny sposób blokowany także na drodze
do Legnicy, gdzie też wprowadzono nużące i długie objazdy.
Tegoroczne wakacje mogą być trudne dla turystów zmierzających w rejon Karkonoszy.
Poniżej treść listu skierowanego do Pana Premiera
Mateusza Morawieckiego, Pana Andrzeja Adamczyka Ministra
Infrastruktury RP oraz Pana Tomasza Żuchowskiego, p.o.
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Niestety, w połowie marca br. została zamknięta, a wykonawca
zapowiada, że potrwa to przynajmniej do połowy lipca br.
Informacja ta jest dla nas nie do zaakceptowania, i to z
kilku powodów. Po pierwsze – technologia budowy dróg i nawet
najbardziej skomplikowanych ich węzłowych połączeń nie wymaga
już takiej długiej przerwy w ich eksploatacji. Odnosimy nieodparte
wrażenie, że jest to wyjątkowy gest wobec Wykonawcy, dla którego z
pewnością zamknięcie tej drogi jest wygodne i pozwala na swobodne
prowadzenie robót, bez kłopotliwego planowania ruchu wahadłowego, itp. Informujemy jednak, że Jelenia Góra – jako samorząd
– prowadzi podobne prace na tym samym ciągu drogi wiodącej
do granicy RP, budując dwa ronda i mosty, a ani przez chwilę nie
został na tych odcinkach zamknięty ruch. Po drugie – jest to wyjątkowy przykład niegospodarności i antypromocji, bowiem zamknięcie tej drogi i spowodowanie tym samym trudnego do wyobrażenia
zakorkowania tras objazdu (m.in. w mieście Jawor) spowoduje, że
Kotlina Jeleniogórska zostanie odcięta od turystyki. A ten region
przyjmuje corocznie prawie 3 miliony turystów (recepcja porównywalna z Podhalem), w tym setki tysięcy z zagranicy. Ta wielomiesięczna blokada nie wystawia nam – Jako Państwu - dobrego
świadectwa, a ogranicza możliwości gospodarcze tysięcy podmiotów działających w sferze turystyki.
Z naszego i nie tylko z naszego punktu widzenia nie ma bowiem
żadnych obiektywnych przyczyn, żeby roboty w zakresie „spięcia”
odcinków drogi wymagały bezwzględnego zamknięcia trasy przejazdu dla milionów osób (w tym tysięcy codziennie przejeżdżających tę trasę „do” i „z” pracy) na okres czterech miesięcy.
Prosimy o podjęcie interwencji w tej sprawie, ta decyzja Inwestora i
Wykonawcy stawia bowiem w złym świetle wszystkie strony procesu
Samorządy gmin Aglomeracji Jeleniogórskiej ze zdumie- inwestycyjnego i nie wystawia dobrego świadectwa, a jest ewidentniem i niedowierzaniem odebrały informację o tym, że część prac nym przykładem szkodnictwa gospodarczego.
przy obwodnicy miasta Bolków (Dolnośląskie) powoduje, że droga w
okolicach Bolkowa prowadząca do Jeleniej Góry, a dalej do granicy
Urząd Miasta Jeleniej Góry
Państwa musi zostać zamknięta na tym odcinku przez co najmniej
cztery miesiące.

Do pożaru doszło we wtorek (23.04) po godzinie 14-tej.
Płonął budynek mieszkalny. Dojazd do miejca pożaru był bardzo
utrudniony - pod budynek podjechały jedynie mniejsze wozy
strażackie. Ciężkie stały przy głównej drodze i zostały wykorzystane
do zasilania wodą mniejszych jednostek. Pożar wybuchł prawdopodobnie w przewodzie kominowym skąd rozprzestrzenił się
na dach budynku. Ten niestety spłonął doszczętnie. Na naszym
portalu można zobaczyć nagranie lmowe z miejsca pożaru.

S 
Strajk nauczycieli został zawieszony z dniem 27 kwietnia. Decyzję ogłosił na specjalnie zwołanej konferencji prasowej Sławomir Broniarz.
Szkoły i przedszkola były zamknięte przez 18 dni.
Uczniowie nie mieli zajęć. Jednak egzamin gimnazjalny oraz
ósmoklasistów został przeprowadzony bez większych trudności.
Zawieszenie strajku umożliwi przeprowadzenie klasy kacji uczniów na koniec roku a przede wszystkim przeprowadzenie egzaminów maturalnych.
Wiele osób zastanawia się, czy z powodu
strajku nauczycieli rok szkolny 2018/2019 zostanie przedłużony a wakacje rozpoczną się później.
Wiceminister edukacji Maciej Kopeć uspokaja rodziców, że zajęcia i rok szkolny skończą się zgodnie z
planem. W podobnym tonie wypowiedziała się Anna
Zalewska. Wszystko wskazuje na to, że koniec roku
szkolnego 2018/2019 nie zostanie przesunięty i powinien nastąpić zgodnie z programem roku szkolnego.
Strajk nauczycieli w Jeleniej Górze objął
wszystkie oświatowe placówki samorządowe, przedszkola i szkoły. Rodzice, uprzedzeni o tej sytuacji nie wysłali dzieci do szkół. Odsetek nauczycieli strajkujących w różnych placówkach był zróżnicowany, niemniej w zdecydowanej większości
placówek ten wskaźnik przekraczał 80 %, a w dziewięciu – przekroczył 90%. 16 kwietnia ulicami
Jeleniej Góry przeszedł „Czarny Marsz”. “Prestiż
- Godność - Edukacja” z takim okrzykiem na ustach
blisko 1000 osób przeszło głównym traktem miejskim.
Decyzja o zawieszeniu strajku zaskoczyła jeleniogórskich związkowców : „Jesteśmy zniesmaczeni, niezadowoleni i częściowo zdruzgotani aczkolwiek dostosujemy się do decyzji władz ZNP, ponieważ ewentualne
działania polegające na kontynuowaniu strajku byłyby
nieprawne. Strajk jest zawieszony do 1 września co wcale
nie oznacza, że nie może
on być odwieszony troszeczkę wcześniej lub nie
może przybrać innych
form” - komentowała
na gorąco Sylwia GacSu eta- przewodnicząca
jeleniogórskiego ZNP.
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W odpowiedzi na oczekiwania naszych czytelników stworzyliśmy dwie nowe grupy
Na grupie otwartej „24jgora.pl –
grupa mieszkańców Jeleniej Góry i okolic”
możecie podzielić się z nami i innymi
czytelnikami spostrzeżeniami na temat
miasta oraz całej kotliny. Jeżeli cokolwiek
was denerwuje, wydaje wam się absurdalne lub dziwne możecie o tym napisać.
Jeżeli widzieliście ciekawe miejsce, obiekt,
uczestniczyliście w interesującym wydarzeniu możecie się tym z nami podzielić. Jeśli
uważasz że masz coś ciekawego do przekazania i chciałbyś się tym podzielić z szerokim gronem mieszkańców i czytelników –
nie zwlekaj!
Druga z naszych grup „24jgora.
pl – ogłoszenia Jelenia Góra i okolice” jest
typową grupą ogłoszeniowo – sprzedażową.
Jeśli chcesz coś kupić, sprzedać, wymienić
jakiś przedmiot, oferujesz różnego rodzaju
usługi lub masz coś ciekawego do zaoferowania napisz o tym na grupie i dotrzyj do
szerokiego grona potencjalnych klientów.
Zupełnie za darmo!
Aby dołączyć do grup należy odszukać je na facebooku a następnie kliknąć przycisk „dołącz do grupy”.

S MZK -  III 
Miło nam poinformować, że wspólnie z Miejskim Zakładem Komunikacyjnym i Urzędem Miasta w Jeleniej
Górze organizujemy III edycję konkursu na Superkierowcę. Od 24 kwietnia aż do 3 maja każdy może zgłaszać
swojego ulubionego kierowcę do udziału w plebiscycie. 8 maja rozpocznie się głosowanie, które zakończy się
22 maja.
Plebiscyt przeprowadzany jest już po raz trzeci. Dzięki
niemu możemy podziękować kierowcom, którzy na co dzień
wyróżniają się np. miłą aparycją, chęcią pomocy czy bezpiecznym i spokojnym stylem jazdy podczas codziennych kursów autobusami MZK. A wybierać będą oczywiście pasażerowie i mieszkańcy naszej kotliny.
Do plebiscytu zakwali kuje się 30 kierowców z największą ilością zgłoszeń. 8 maja na stronie głównej portalu 24jgora.pl.
rozpocznie się głosowanie. Rozwiązanie konkursu i wręczenie
nagród odbędzie się 28 maja w Urzędzie Miasta Jeleniej Góry.
Patronat nad plebiscytem objął Prezydent Jeleniej Góry – Jerzy
Łużniak.
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Milion euro unijnego dofinansowania
na odbudowę punktów widokowych
Komitet monitorujący Programu Interreg Republika Czeska – Polska „Przekraczamy Granice 2014 – 2020” zdecydował, że wśród projektów, które otrzymają
dofinansowanie unijne jest zadanie jakie Szklarska Poręba przygotowała wspólnie
z czeskimi Albrechticami.

Szklarska Poręba zawsze słynęła z zapierających dech w
piersiach widoków. Karkonoskie i izerskie krajobrazy były, są i
będą magnesem ściągającym turystów. To one także były źródłem
natchnienia dla twórców z kolonii artystów. To właśnie widokami
w Szklarskiej Porębie zachwycał się Gerhart Hauptmann , pisząc:
„Tutaj dobrze jest być”. Niestety od wielu lat, często bardzo atrakcyjne
punkty widokowe są zaniedbane, pozarastane i pozasłaniane drzewami, czasy świetności mając dawno za sobą. Teraz się to zmieni.
Na ostatnie nabory wniosków wpłynęło 45 projektów. Spośród nich pozytywną ocenę komitetu monitorującego uzyskało jedynie 15 przedsięwzięć. Wśród nich znalazł
się projekt „Wieże widokowe, punkty widokowe i trasy turystyczne w przygranicznych górach” jaki Szklarska Poręba

Posypały się mandaty za nieprawidłowe parkowanie
17 kwietnia 2019 roku policjanci jeleniogórskiej drogówki wspólnie ze
strażnikami miejskimi w mieście prowadzili działania dyscyplinujące wobec
kierowców , którzy parkowali swoje
pojazdy w miejscach niedozwolonych.
Policjanci jeleniogórskiej drogówki wspólnie ze strażnikami miejskimi dyscyplinowali kierowców, którzy parkowali swoje auta
w miejscach niedozwolonych- na chodnikach, skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych, miejscach dla osób niepełnosprawnych, w zatoczkach czy powierzchniach wyłączonych.

złożyła wspólnie z czeskimi Albrechticami.
Wartość części zadania, która będzie realizowana na terenie miasta to 4 579 000 zł z czego
4 206 921 zł pokryje unijne dofinansowanie. W
ramach projektu zostaną wybudowane wieże widokowe zlokalizowne w miejscach znanych i chętnie
odwiedzanych przez turystów, należących do atrakcji przyrodniczych i kulturowych Szklarskiej Poręby.
Punkty objete projektem to: Zakręt Śmierci,
Złoty Widok, Zbójeckie Skały, Skała Karczmarz w
centrum miasta oraz punkt nad dworcem PKP w
Szklarskiej Porębie Górnej. Projekt, na co zwraca
uwagę burmistrz Mirosław Graf, nie ogranicza się
do budowy wyłącznie platform widokowych z balustradą. Przewiduje bowiem działania w znacznie
szerszym zakresie. Odbudowa punktów widokowych zakłada również zagospodarowanie terenów wokół nich.
Przewidywany zakres prac obejmuje: poprawę nawierzchni
szlaków stanowiących bezpośrednie dojścia do punktów widokowych. W bezpośrednim sąsiedztwie punktu zlokalizowanego na
skałce Karczmarz w centrum miasta, przebudowana zostanie min.
ulica Klimatyczna, z uwzględnieniem odprowadzenia wód opadowych i oświetleniem tego ciągu komunikacyjnego. Odnowione
zostanie umocnienie skały. Przy punkcie widokowym w rejonie
dworca PKP, projekt zakłada budowę oświetlonych miejsc parkingowych oraz przebudowę schodów prowadzących do dworca.
Robert Kotecki
Policjanci w trakcie działań ukarali mandatami za parkowanie
w miejscach niedozwolonych 57 kierowców, najwięcej bo 21 kierowców zostało ukaranych za parkowanie na zakazie, 14 za parkowanie na
powierzchni wyłączonej, ale były również mandaty za parkowanie na skrzyżowaniu czy na przejściu dla pieszych.19 kierujących policjanci pouczyli.
Policjanci informują, że w trakcie kolejnych działań, w
przypadku gdy pojazd będzie zaparkowany w miejscu zabronionym i będzie informacja , że może być usunięty, wówczas auta
te nie będą blokowane, ale usuwane z drogi na koszt właścicieli.
Działania te będą prowadzone są cyklicznie i policjanci zapowiadają kary, dla tych kierowców, którzy nie będą
stosować się do obowiązujących przepisów w tym zakresie.
podinsp. Edyta Bagrowska
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Spalili maszyny warte miliony złotych.
Zostawili list.
W poniedziałek (8 kwietnia) na terenie Nadleśnictwa Szklarska Poręba nieznani sprawcy podpalili dwie maszyny warte
kilka milionów złotych. Obok nich pozostawili list.
Jedna z maszyn spłonęła doszczętnie, druga jest
poważnie uszkodzona. Pomagały one leśnikom usuwać
drzewa powalone w październikowej wichurze. O przykrym incydencie, do którego doszło w nocy z 7 na 8 kwietnia poinformował na swoim profilu na twitterze rzecznik
prasowy Nadleśnictwa Szklarska Poręba - Krzysztof Trębski.
W leśnictwie Rozdroże w Nadleśnictwie Szklarska Poręba
całkowicie spalono harwester i próbowano forwarder prywatnej
rmy usług leśnych (straty w mln zł), która usuwała tam wiatrołomy z jesieni 2018. Taki list zostawił na miejscu „Zielony Front”…
Sprawcy w pobliżu spalonych pojazdów zostawili list:
“Za niszczenie lasu, starych ścieżek i dróg. Wycofajcie się! Zielony
Front”.

Sprawą zajęła się już jeleniogórska policja. - Jeleniogórscy policjanci
zostali już powiadomieni o podpaleniu specjalistycznej maszyny
leśnej o wartości ok. 2 milionów złotych na szkodę jednej z rm,
która wykonywała prace na terenie leśnym. W tej sprawie prowadzone są czynności w kierunku uszkodzenia mienia. Równocześnie
czynności prowadzą policjanci z wydziału kryminalnego, których
celem jest ustalenie i zatrzymanie osoby, która dopuściła się tego
przestępstwa - informuje podinsp. Edyta Bagrowska, rzecznik
prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze.
Co ciekawe ok. trzy tygodnie temu doszło w tym miejscu
do dewastacji ciągnika innej rmy. Właściciele rm wyznaczyli nagrodę za pomoc w schwytaniu przestępców.
Jeżeli wiecie coś na temat sprawców zniszczenia - informujcie nas! Wyślij anonimowy e-mail na adres: info@ rmylesne.pl lub
zadzwoń na nr - 609 764 779!
Nagroda za pomoc w schwytaniu przestępców to 20 tysięcy złotych.
Fot. twitter Krzysztof Trębski
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Trening EMS - nowoczesna metoda na walkę z kilogramami
Nowoczesne wsparcie w walce z kilogramami! Każdy marzy o pięknej sylwetce na
wiosnę. Choć nie istnieją żadne magiczne pigułki, które spalą za nas zbędne kilogramy, to okazuje się, że jednak mamy możliwość troszkę sobie pomóc.
Aby wzmocnić efekt naszego standardowego treningu trzeba jedynie założyć na
siebie kombinezon EMS, który pobudza nasze
mięśnie do większej pracy. Dobra wiadomość
jest taka, że możemy to zrobić w Jeleniej Górze,
w Centrum OdNowa. Ćwiczysz tak samo, a
spalasz dwa razy więcej kalorii. Podnosisz
lekkie ciężary, a Twoje ciało odczuwa, że
dźwigasz dwa razy tyle. Tak, to jest możliwe!
W ciągu 20-minutowego treningu
wykonujesz pracę równą 90 minutom ćwiczeń
wykonywanych metodą tradycyjną. Prawda, że
kuszące? Wszystko dzięki elektrycznej stymulacji
mięśni (EMS). - Podczas treningu, który odbywa
się zawsze pod okiem profesjonalnego trenera,
ćwiczy się w specjalnym kombinezonie, który nie
krępuje ruchów – mówi Anita Radwan, fanka tej
metody ćwiczeń - Dzięki elektrodom, które przylegają do głównych partii mięśni, możliwe jest wysyłanie
impulsów stymulujących mięśnie i zwiększających częstotliwość ich skurczy – dodaje. Podczas jednej sesji można spalić
od 500 do 1200 kcal! Trening EMS nie zastąpi zrównoważonej diety i regularnych ćwiczeń. Jednak dzięki swoim właściwościom stanowi świetne uzupełnienie planu treningowego.
- Wystarczy jedna sesja w tygodniu, aby już po pierwszym miesiącu stosowania tej metody, zauważyć rezultaty
– zapewnia nas trener personalny, a zarazem współwłaściciel rmy Marcin Bruzda. Jak to z nowymi technologiami
bywa, początkowo z jego dobrodziejstw korzystali głównie
sportowcy, zwłaszcza piłkarze, którzy najczęściej narażeni
są na kontuzje. Warto bowiem dodać, że urządzenie ułatwia
rehabilitację w sytuacjach, gdy naturalny wysiłek zyczny nie
jest wskazany, np. przy uszkodzeniu stawów i wiązadeł. Teraz
możliwość szybszego powrotu do zdrowia, spalenia tkanki
tłuszczowej, poprawy szybkości motorycznej, a przede
wszystkim wyrzeźbienia sylwetki, mają jeleniogórzanie.

Centrum OdNowa
ulica Elsnera 3 - Jelenia Góra
telefon 739 010 775

24jgora.pl
Wydawca : WOSKAR SP.J. Skład, opracowanie i druk : WOSKAR SP. J. email : kontakt@24jgora.pl. Tel. 601-582-601.
Niepodpisane teksty i zdjęcia pochodzą od redakcji. Więcej najnowszych informacji i ogłoszeń znajdziecie Państwo na
naszej stronie internetowej : www.24jgora.pl
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Przygotuj formę na lato w Termach Cieplickich

Młoda kobieta zginęła pod kołami pociągu kilkaset metrów przed dworcem w Jeleniej Górze.

Jedno miejsce - wiele możliwości. W Termach Cieplickich możesz kompleksowo zadbać o swoją formę. A po ciężkim treningu zrelaksować się w strefie SPA. To już
ostatni dzwonek jeśli chcesz przygotować wymarzoną formę na lato!

Do tragedii doszło w dniu 6.04 po
godzinie 23. na wysokości ulicy
Drzymały. Pod koła pociągu InterCity
„Nałkowska” z Białegostoku, dostała się
młoda około dwudziestoletnia kobieta.
Prawdopodobnie leżała na torach.
Maszynista nie miał szans zatrzymać składu. Zginęła na miejscu. Ciało
zostało zmasakrowane.
W tej chwili jeszcze jest zdecydowanie
za wcześnie na stawianie daleko idących
hipotez. Być może była to próba samobójcza. Nie można jednak wykluczyć
nieszczęśliwego wypadku np. w skutek

zasłabnięcia.
Na miejscu pracuje ekipa dochodzenowo - śledcza pod nadzorem prokuratora, która będzie szczegółowo
wyjaśniać okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Przede wszystkim to w jaki sposób kobieta znalazła się na torowisku i co robiła przed
zdarzeniem. Nieo cjalnie wiadomo,
że miała na ręce opaskę uprawniającą do wejścia do jednego z klubów
muzycznych.

Termy Cieplickie oferują m.in. szeroki wachlarz zajęć tness oraz
ćwiczeń siłowych na Stre e Treningu Funkcjonalnego. Chcesz
pozbyć się zbędnych kilogramów? Spróbuj gry w squasha lub
zajęć fitness pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.
Bardzo popularne, zwłaszcza wśród Pań są zajęcia na trampolinie które nie tylko poprawiają kondycję ale też usprawniają krążenie, gibkość i koordynację ruchową. Dla miłośników nieco
bardziej subtelnych ćwiczeń polecamy jogę. Najbardziej wytrzymali mogą sprawdzić się na zajęciach tabaty oraz pump. W
ofercie jest także trening ABT, Indoor Cycling oraz Step&Shape.

B     B  W  G
Sobieszów, Podgórzyn, Staniszów czy Kolejna okazja by zmierzyć się na trasach
Park Zdrojowy w Jeleniej Górze.
biegowych zlokalizowanych w Jeleniej

Blisko tysiąc osób wystartowało
w Półmaratonie Jeleniogórskim i
Jeleniogórskiej Dziesiątce. Bieg z widokiem na góry rozgrywany był po raz
siódmy, a jego trasy wiodły m.in. przez

Półmaraton Jeleniogórski a w
szczególności Jeleniogórska Dziesiątka
to impreza przeznaczona dla wszystkich.
Odnajdą się tu zarówno profesjonalni biegacze jak i amatorzy, którzy uprawiają sport
dla zdrowia i rekreacji.
Jeśli chodzi o wyniki rywalizacji
to najszybciej trasę 21-kilometrowego półmaratonu pokonał reprezentant Ukrainy
Paulo Veretskii. Wśród kobiet triumfowała Valentyna Kiliarska. Jeleniogórską
Dziesiątkę zwyciężył natomiast Jakub
Kulesza, a najszybszą kobietą na tym
dystansie była Teresa Krajewska.

Górze już w listopadzie podczas kolejnej
edycji Biegu Niepodległości.
Wyniki Półmaratonu Jeleniogóskiego (21,09
km) :
1.Paulo Veretskii
2. Kamil Makoś
3. Damian Ruta
Wyniki Jeleniogórskiej Dziesiątki (10 km):
1. Jakub Kulesza
2. Leszek Kononowicz
3. Marcin Pawłowski
Adrian Klimas.

Wszedł na słup energetyczny i spadł porażony prądem.
Lądował śmigłowiec LPR
Młody chłopak wszedł na słup energetyczny i udawał... Statuę Wolności. Po chwili spadł porażony prądem.
Do szpitala zabrał go śmigłowiec LPR.
Na jeleniogórskich błoniach lądował śmigłowiec
Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego z Wrocławia.
Ratownicy przylecieli po
15. letniego chłopaka,
którego poraził prąd. Do
zdarzenia doszło w okolicy
ulicy Lwóweckiej. Z relacji
świadków wynika, że młodzieniec spadł porażony prądem ze
słupa energetycznego, po tym jak wszedł na niego by popisać
się przed kolegami. Nieo cjalnie wiadomo, że chłopcy założyli
się o to kto wejdzie na szczyt słupa, i przyjmie postawę Statuy
Wolności. Niestety ten wybryk zakończył się bardzo poważnymi

konsekwencjami. Chłopiec stracił w pewnym momencie równowagę, złapał za łącznik linii wysokiego napięcia i porażony prądem
spadł na ziemię.
Kiedy na miejsce przybyło pogotowie ratunkowe był przytomny. Z wstępnej oceny jego stanu wynika, że poparzeniu uległo
80 % powierzchni jego ciała w tym twarz. Dodatkowo miał też
urazy charakterystyczne dla upadku z wysokości. Prawdopodobnie
złamane zostały obie ręce. Z uwagi na ciężki stan wezwano śmigłowiec LPR. Chłopiec został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej. Na miejsce lądowiska wybrano pobliskie błonia.
Poszkodowanego przewieziono tam karetką, po czym już na
pokładzie śmigłowca został przetransportowany do wrocławskiej
kliniki.

A po intensywnych ćwiczeniach warto zrelaksować się
korzystając z kompleksu basenów i strefy SPA. Lub skorzystać z bogatej oferty masaży. Termy Cieplickie oferują
także zniżki dla studentów, seniorów oraz osób niepełnosprawnych. Szczegóły na http://www.termycieplickie.pl

       
Zwiększająca się z roku na rok liczba pacjentów sprawia, że szpital
ponosi coraz większe koszty związane z leczeniem.
Tylko w 2018 roku w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym
Kotliny Jeleniogórskiej leczyło się 70 tysięcy pacjentów. Lekarze
udzielili także 91 tysięcy porad lekarskich. Liczba pacjentów z
roku na rok stale rośnie. A spowodowane jest to m.in. rosnącym zainteresowaniem regionem wśród turystów. Roczny budżet
szpitala to ok. 160 milionów złotych, z czego prawie 3/4 pochłaniają wynagrodzenia pracowników. Pozostała część nie wystarcza na leczniczą działalność placówki. Pomocną dłoń wyciągnął
Urząd Marszałkowski przekazując 7 milionów złotych co pomoże
pokryć około 1/3 zobowiązań szpitala z tytułu dostaw i usług.
W ostatnim czasie w szpitalu udało się wyremontować SOR, oddział pediatrii, a także wybudować nowy oddział
onkologiczny.
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Takiego widowiska pięściarskiego w Jeleniej Górze jeszcze nie było. W sobotę 25 maja
aktualna Mistrzyni Świata WBO Ewa Brodnicka na gali “Tymex Boxing Night” będzie
broniła pasa w walce z byłą Mistrzynią Świata IBF i WBA Meksykanką Janeth Perez.
Na ringu zaprezentują się także miejscowi pięściarze Kamil Bodzioch czy debiutujący
Oskar Wierzejski, a także niepokonany w zawodowej karierze Marcin Siwy.
Kibice w stolicy Karkonoszy
Jeleniej Górze i całym regionie uwielbiają
boks. To tutaj trenowali i dla tego miasta
tytuły zdobywali m.in. uczestnik MŚ i ME
Ireneusz Zakrzewski i Justyna Nowicka. O
zawodowe Mistrzostwo Świata wagi cruiser
WBC walczył Łukasz Janik. Następców
nie brakuje, bowiem w grupie promotorskiej Tymex występują bardzo utalentowani młodzi zawodnicy Kamil Bodzioch,
Oskar Wierzejski i Oskar Kapczyński.
- Zapowiada się niesamowicie
ciekawa gala, którą organizujemy wspólnie z Termami Cieplickimi i Miastem
Jelenia Góra. Ewa Brodnicka i Janeth
Perez mają w dorobku zwycięstwa w
walkach o Mistrzostwo Świata największych organizacji bokserskich, a w Jeleniej
Górze staną do bezpośredniego pojedynku o pas WBO kategorii superpiórkowej należący do naszej zawodniczki.
Ewa Brodnicka nigdy nie przegrała w zawodowej karierze, ma 16 zwycięstwa, zaś atutem Meksykanki jest bardzo
duże doświadczenie w postaci 30 stoczonych walk - mówi
szef grupy promotorskiej Tymex Mariusz Grabowski.
Wielkie nadzieje na kolejne sukcesy pięściarskie w Jeleniej Górze pokładane są w grupie młodzieżowców Tymexu. Niestety kontuzjowany jest pochodzący z miejscowości Podgórzyn Oskar Kapczyński,
który w znakomitym stylu rozpoczął zawodowe boksowanie (rekord 2-0), ale wystąpią na pewno 2-krotny
brązowy medalista Mistrzostw Polski wagi superciężkiej Kamil Bodzioch (3-0) i debiutant Oskar Wierzejski.
- Przykłady tych trzech chłopaków pokazują, że w
Jeleniej Górze i okolicach nie brakuje utalentowanych bokserów. Trzeba dać im szansę i odpowiednio pokierować.
Bardzo liczę na rozpoczynającego z nami współpracę Oskara
Wierzejskiego, brązowego medalistę MP Młodzieżowców i
Juniorów. To kolejny ciekawy zawodnik wagi ciężkiej. Mam
nadzieję, że skoro kibiców przyjedzie także z Wałbrzycha, aby
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Pacjentka wyskoczyła z karetki na Jana Pawła
Pacjentka z zaburzeniami psychicznymi wyskoczyła z karetki transportu medycznego. Do
tego niecodziennego zdarzenia doszło na Alei Jana Pawła II w Jeleniej Górze.
Młoda ok. 20-letnia kobieta tra ła
do jeleniogórskiego szpitala po nieudanej
próbie samobójczej. Już wówczas podjęła
próbę ucieczki, została jednak zatrzymana
przez policję i ponownie odwieziona do
szpitala. U kobiety stwierdzono silne zaburzenia psychiczne i tzw. dążenia autodestrukcyjne. Po przeprowadzeniu badań diagnostycznych została zakwali kowana do
dalszego leczenia w szpitalu psychiatrycznym w Bolesławcu.
Podczas jazdy ambulansem,
kobieta w sobie tylko znany sposób uwolniła

się niepostrzeżenie z zabezpieczających
pasów i wyskoczyła z pojazdu. Kierowca
widząc co się dzieje zdążył zwolnić na tyle,
że desperatka nie odniosła poważniejszych
obrażeń. W przewiezieniu pacjentki asystowali policjanci, jadący za pojazdem transportu medycznego, którzy uniemożliwili jej
dalszą ucieczkę.
Kobieta wróciła do jeleniogórskiego szpitala. Po wykonaniu niezbędnej
diagnostyki tra jednak ostatecznie do szpitala psychiatrycznego.
red.

Z   B
6 kwietnia przypadkowy
przechodzień zauważył
ludzkie zwłoki w rzece
tuż przy wiadukcie kolejowym na Bobrze.

kibicować swojemu bokserowi Michałowi “Szczupakowi”
Leśniakowi (10-1-1), Międzynarodowemu Mistrzowi
Polski kategorii półśredniej - przyznał Mariusz Grabowski.
W królewskiej wadze ciężkiej, poza jeleniogórskimi wschodzącymi gwiazdami, pokaże się częstochowianin Marcin Siwy (18-0), brązowy medalista Młodzieżowych
Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy Kadetów, który
wygrał m.in. z Michaelem Sprottem, a dzielnie boksował też z
Kubańczykiem Erislandy Savonem. - Marcin Siwy nie powiedział ostatniego słowa i z pewnością marzą mu się sukcesy na
miarę kolegi z tego samego miasta Roberta Parzęczewskiego
(23-1), który 12 z ostatnich 14 walk wygrał przed czasem dodał szef Tymex Boxing Promotion Mariusz Grabowski.
Bilety na galę są już dostępne w serwisie eBilet oraz w salonach EMPiK-u przy ulicy 1 Maja oraz w Galerii Sudeckiej.
Tymex Boxing Promotion

Przybyli na miejsce
policjanci oraz strażacy
ujawnili zwłoki mężczyzny znajdujące się tuż przy
brzegu. Czynności dochodzeniowe rozpoczął prokurator. Na tą chwilę nie jest
znana tożsamość denata.
Wstępnie można ocenić,

że mógł mieć około 30 - 40
lat. Nie wiadomo jednak jak
długo zwłoki przebywały w
wodzie. Fakt, że znajdowały
się tuż przy larze mostu
może sugerować że mężczyzna skoczył lub spadł z
wiaduktu.
Ciało zostało zabezpieczone do sekcji, która
zostanie przeprowadzona
w poniedziałek w Zakładzie
Medycyny Sądowej.
red.

Zgubił trumnę na drodze ale nie usłyszy zarzutów
Kierowca samochodu firmy pogrzebowej, z którego wypadła trumna z ciałem nie usłyszy zarzutów znieważenia zwłok. Tak zdecydowała Prokuratura Rejonowa w Lwówku Śląskim.
że doszło do takiej sytuacji pojechali dalej.
Dopiero w Jeleniej Górze zorientowali się,
że trumny ze zwłokami w samochodzie nie
ma.
- Klapa od samochodu prawdopodobnie
była źle zabezpieczona albo nie została
domknięta - mówi Mateusz Królak, o cer
prasowy KPP w Lwówku Śląskim. Kiedy
samochód wjeżdżał na wzniesienie, zgubił
swój ładunek.
Postępowanie w tej sprawie prowadziła lwówecka prokuratura. Wykazano
w nim, że doszło do szeregu zaniedbań.
Nie można jednak mówić o celowym działaniu a tylko takie wyczerpuje znamiona
Do zdarzenia doszło 1 kwietnia br w miej- prosektorium w Lwówku Śląskim. Podczas przestępstwa znieważenia zwłok. Dlatego
scowości Pławna Górna. Firma pogrzebowa jazdy trumna wysunęła się z karawanu na prokuratura zdecydowała, że nie postawi
odebrała zwłoki przeznaczone do kremacji z jezdnię. Pracownicy rmy nie świadomi, takich zarzutów.

