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Jeleniogórzanie - Kamil Bodzioch i Oskar Wierzej-
ski wygrywają przed własną publicznością podczas 
pierwszej, historycznej gali boksu zawodowego w 

Jeleniej Górze.



Zwycięstwa Bodziocha i Wierzejskiego 
na Tymex Boxing Night

Na oczach ok. tysiąca widzów odbyła się w sobotę (25.05) pier wsza, histor yczna gala boksu zawo-
dowego w Jeleniej Górze. Kamil Bodzioch i Oskar Wierzejski przy głośnym dopingu kibiców zdołali 
pokonać trudnych r ywali, a w walce wieczoru Ewa Brodnicka obroniła tytuł Mistrzyni Świata WBO 
pokonując meksykankę Janeth Perez.

Park Sportowy Złotnicza w Jeleniej 
Górze był miejscem na które w sobotni 
wieczór były skierowane oczy wszyst-
kich sympatyków boksu w naszym kraju. 
Dzięki staraniom promotora Mariusza 
Konieczyńskiego oraz władz miasta w 
stolicy Karkonoszy odbyła się pierw-
sza w historii gala boksu zawodowego 
Tymex Boxing Night. -Bardzo zależało 
nam żeby taka impreza odbywała się w 
Jeleniej Górze. Mamy galę boksu zawo-
dowego z transmisją na żywo – mówił 
Miłosz Sajnog, wiceprezes spółki Termy 
Cieplickie. - Odbiór liczony na ok. 700 
tysięcy widzów w całym kraju. Myślę, że 
to wynosi jeleniogórski sport na nieco 
inny poziom – powiedział Konrad 
Sikora, który w zastępstwie prezydenta 
miasta Jerzego Łużniaka pojawił się na 
gali Tymex Boxing Night. - Chcielibyśmy, 
żeby Jelenia Góra już na stałe zagościła w 
kalendarzu imprez Tymexu. Jeżeli ta gala 
wyjdzie i obie strony będą zadowolone 
to myślę, że są spore szanse na to, żeby 
gala po raz kolejny odbyła się w Jeleniej 
Górze – dodał Miłosz Sajnog.

Na najgłośniejszy doping kibiców 
mogli oczywiście liczyć miejscowi pię-
ściarze – Oskar Wierzejski i Kamil 
Bodzioch. Ten pierwszy w swoim 
debiucie na zawodowym ringu pokazał 
się z bardzo dobrej strony i od początku 
do końca dominował nad słowakiem 
Milanem Cechvalą. Do pełni szczęścia 
brakowało jedynie nokautu ale bar-
dziej doświadczony rywal okazał się 
być odporny na ciosy. Mimo to sędzio-
wie jednogłośnie orzekli zwycięstwo 
Oskara Wierzejskiego. - Myślałem że ma 
słabszą szczękę i będzie łatwo ją skruszyć. 
Było kilka takich momentów w których 
go „podłączyłem”. W trzeciej rundzie 
podczas klinczu już jęczał mi do ucha. 
Bardzo twardy chłopak, widać że nie 

przyjechał tu tylko po pół wypłaty, nawet 
po końcowym gongu podnosił rękę w 
geście triumfu. Jestem bardzo szczęśliwy, 
pierwsza walka za mną, zobaczymy co 
będzie dalej – podsumował z szerokim 
uśmiechem Oskar Wierzejski.

Dla Kamila Bodziocha czwarta 
walka na zawodowym ringu była bardzo 
ciężką przeprawą. Kamil po dość słabym 
początku pokazał jednak charakter i w 
końcowych rundach zdołał odwró-
cić losy tego pojedynku. Ostatecznie 
decyzją sędziów pokonał pochodzącego 
z Ukrainy Konstantina Dowbiszczenkę. 
- Nastawiałem się od początku na ciężką 
walkę i taka też była. Ukrainiec zaczął 
mocno od samego początku, wiedzieli-
śmy że potrafi boksować. Bardzo dobrze 
dostrzegał luki, kilka razy odczułem 
jego ciosy. Bardzo cieszę się z wygranej 

– mówił tuż po walce Kamil Bodzioch.
Nie mniej ciekawie było tuż po wygra-

nym pojedynku Bodziocha. Pięściarz 
zaprosił na ring swoją wybrankę i posta-
nowił się jej oświadczyć. - Cieszę się 
przede wszystkim, że mogłem to zrobić 
w moim mieście. Kobieta, która jest ze 
mną od samego początku, od pierwszego 
mojego pojedynku. Zawsze ze mną jeździ 
i bardzo mnie dopinguje. Ring w Jeleniej 
Górze był najlepszym miejscem aby to 
zrobić – dodał szczęśliwy Bodzioch.

Walką wieczoru gali Tymex Boxing 
Night było starcie broniącej tytułu 
mistrzyni świata WBO Ewy Brodnickiej 
z meksykanką Janeth Perez. Brodnicka 
boksowała dość zachowawczo starając 
się w pełni kontrolować przebieg poje-
dynku. Ostatecznie zwyciężyła stosun-
kiem głosów dwa do remisu.

Pierwsza gala boksu zawodowego 
w Jeleniej Górze okazała się sporym 

sukcesem. Bardzo możliwe, że to 
nie ostatnia gala Tymexu w stolicy 
Karkonoszy.

Wyniki gali Tymex Boxing Night

1. Tomasz Nowicki - Grzegorz 
Sikorski (zwycięstwo Nowickiego 
przez poddanie przeciwnika w trzeciej 

rundzie).

2. Oskar Wierzejski - Milan Cechvala 
(zwycięstwo Wierzejskiego na punkty).

3. Tomasz Gromadzki - Wojciech 
Wierzbicki (zwycięstwo Gromadzkiego 
na punkty).

4. Marcin Siwy - Alex Mazikin (zwy-
cięstwo Siwego przez TKO w czwartej 
rundzie).

5. Kamil Bodzioch - Konstantin 
Dowbiszczenko (zwycięstwo Bodziocha 
na punkty).

6. Michał Chudecki - Kamil 
Młodziński (zwycięstwo Chudeckiego 
na punkty). 

7. Michał Leśniak - Maxim 
Churbanov (zwycięstwo Leśniaka na 
punkty).

8. Ewa Brodnicka - Janeth Perez (zwy-
cięstwo Brodnickiej na punkty).

Adrian Klimas.
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Wręczono nagrody dla Superkierowców
Za nami III edycja konkursu na Superkierowcę MZK. Tegoroczny plebiscyt cieszył się re-
kordowym zainteresowaniem mieszkańców – w sumie oddano blisko 7300 głosów. We wto-
rek (28.05) w Urzędzie Miejskim miała miejsce uroczystość wręczenia nagród.

- Tego typu konkursy warto organizo-
wać ponieważ my wewnętrznie możemy 
organizować różne konkursy i wybierać 
kto jest lepszy a kto gorszy, a tutaj oce-
niają pasażerowie. Dla kierowców jest to 
na pewno bardzo wysoka gratyfikacja, 
że ich ciężka, codzienna praca została 
zauważona - mówiła Agata Buśko, prezes 
Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w 
Jeleniej Górze. 

- Jest to dodatkowa, bardzo cenna 
informacja zarówno dla MZK jak i dla 
władz miasta. Widzimy, że wszystko 
idzie w dobrym kierunku. Bardzo 
zależy nam, żeby standard świadczenia 
tych usług był jak najwyższy - powie-
dział Janusz Łyczko, zastępca prezydenta 
Jeleniej Góry.

Superkierowcą roku 2018 został Pan 
Jarosław Miziołek, który zgromadził 
1882 głosy. - Najpierw byłem mechani-
kiem samochodowym, w międzyczasie 

kierowcą pogotowia ratunkowego, a gdy 
zrobiłem prawo jazdy na autobus zdecy-
dowałem się podjąć pracę jako kierowca 
w MZK Jelenia Góra. Lubię jeździć, to 
sprawia mi największą przyjemność 
- mówił zwycięzca konkursu. Tuż za 
plecami zwycięzcy znalazł się ubiegło-
roczny Superkierowca Rafał Wojtasiak, 
a podium uzupełnił Mariusz Nowak. 
Jakimi cechami powinien charakteryzo-
wać się Superkierowca? - Przede wszyst-
kim odpowiedzialnością, dobrą techniką 

jazdy i umiejętnościami - podkreślał 
Rafał Wojtasiak, drugi w tegorocznym 
plebiscycie. - Powinien być opano-
wany, cechować się dużą odpornością 
na stres. Szybko reagować na różnego 
rodzaju sytuacje i zagrożenia. A przede 
wszystkim cierpliwością w kierunku 
pasażerów - wymieniała Agata Buśko, 
prezes zarządu MZK. - Spokojem, 
uśmiechem i przede wszystkim musi 
być pomocny dla pasażerów - powie-
dział Mariusz Nowak.

Bardzo wysoko, bo na 5 miejscu 
sklasyfikowana została Maria Pieczuro 
– jedna z dwóch kobiet pracujących na 
stanowisku kierowcy. - Na początku 
moja obecność za kierownicą auto-
busu wywoływała pewne zaskoczenie. 
Byłam pewnego rodzaju sensacją na 
drodze - opowiada Pani Maria.

Jedyna kobieta sklasyfikowana w 
plebiscycie zachęca inne Panie do pod-

jęcia pracy kierowcy : 

- W większości jest tak, że kobiety 
boją się tych gabarytów. Ale jest to mylne 
wrażenie ponieważ tym dużym autem 
jeździ się na prawdę dobrze.

Organizatorami III edycji konkursu 
Superkierowca MZK był Miejski Zakład 
Komunikacyjny oraz portal 24jgora.pl. 
Patronat honorowy nad konkursem 
objął Prezydent Miasta Jeleniej Góry – 
Jerzy Łużniak.

Adrian Klimas.
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XI Parada Rowerów Retro przejechała ulicami miasta

W niedzielne (26.05) popołudnie ok. 60 miłośników zabytkowych rowerów przejechało 
w bar wnej paradzie z Placu Ratuszowego na Plac Piastowski w Jeleniej Górze – Ciepli-
cach. Tam nastąpiło zakończenie XI Parady Rowerów Retro.

- W paradzie po raz kolejny 
wzięło udział sporo naszych przy-
jaciół z Czech. Bardzo podoba mi 
się, że dzięki tej imprezie mamy 
okazję do wspólnej integracji. 
Jest to także świetna promocja 
dla naszego miasta – powiedział 
Zbigniew Leszek, prezes towarzy-
stwa Izersko-Karkonoskiego.

Wielu uczestników Parady 
Retro przygotowuje się 
do niej cały rok.

- Wielu moich kolegów przez niemal 
cały rok szuka różnego rodzaju ubrań, 
nakryć głowy, gadżetów i przedmiotów 
z dawnych lat. Kobiety najczęściej poszu-
kują biżuterii, sukienek, kapeluszy, męż-
czyźni – kamizelek, krawatów, koszuli w 
stylu retro – dodał organizator imprezy.

Impreza z roku na rok się rozrasta. 
Wielu uczestników na kolejne jej edycje 
zabiera swoich znajomych i przyjaciół. 
W tym roku do Jeleniej Góry zjechało 
ponad 60 miłośników retro. Na Placu 
Ratuszowym mogliśmy zobaczyć wiele 
ciekawych i zabytkowych rowerów.

- Model Franklin z 1934 roku wypro-
dukowany w Jeleniej Górze – Cieplicach. 
W tym konkretnym egzemplarzu mam 
oryginalną kierownicę, ramę, błotniki, 
koła fartuchowe, odblask, hamulce. Ten 
rower udało mi się pozyskać od kolek-
cjonera z Maciejowej. Wiele elementów 
było w nim skorodowanych i sporo pracy 
kosztowało doprowadzenie go do ide-
alnego stanu. Musiałem także zamówić 
tzw. opony fartuchowe, na zamówienie z 
Czech – opowiadał Pan Bolesław Bania 
z Jawora.

- Jak zawsze duże wrażenie robił 
bicykl kolegi Petra z Czech, który potrafi 
robić na nim przeróżne cyrkowe ewolu-
cję – dodał Zbigniew Leszek.

Po wykonaniu pamiątkowego zdjęcia 
miłośnicy rowerów ruszyli w paradzie 
do kościoła garnizonowego, a stamtąd 
na Plac Piastowski w Cieplicach, gdzie 
miał miejsce piknik retro z konkursami 
i nagrodami dla uczestników.

Adrian Klimas.
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Mieszkańcy licznie przybyli 
na Majowy Piknik ze Zwierzakami

W sobotnie (25.05) popołudnie wielu 
mieszkańców Jeleniej Góry wraz ze 
swoimi pupilami wybrało się na Majowy 
Piknik ze Zwierzakami odbywający się 
na jeleniogórskich błoniach.

Wydarzenie organizowane co roku 
przez Schronisko dla Małych Zwierząt 
w Jeleniej Górze jest przede wszystkim 
okazją do zapoznania się z zasadami 
funkcjonowania schroniska. - Chcemy 
pokazać, że schronisko jest otwarte 
na wszystko. Chcemy opowiedzieć o 
swoich potrzebach, o codziennej pracy, 
która daje nam niesamowitą radość i 
satysfakcję. Do schroniska przyjmu-
jemy często psiaki zmaltretowane, 
zaniedbane. Bardzo dużo pracy wkła-
damy w wychowanie i wykształcenie 
takiego pieska oraz przywrócenie go do 
pełni zdrowia. To daje nam największą 
radość – mówiła Anna Nikołajuk, kie-
rownik Schroniska dla Małych Zwierząt 
w Jeleniej Górze.

Podczas imprezy wyjaśniono także 
cały proces adopcji zwierząt. - Proces 
adopcji bardzo się zmienił. Przede 
wszystkim sprawdzamy dokładnie 
nawet osobowość adoptującego czło-
wieka. Adopcja zwierzęcia jest trudną 
decyzją, musi być dokładnie prze-
myślana. Sprawdzamy jakie warunki 
będzie miał pies, gdzie będzie mieszkał. 

Przeprowadzamy również kon-
trole poadopcyjne – tłumaczy Anna 
Nikołajuk.

Mieszkańcy, którzy licznie przy-
byli na błonia mogli skorzystać z 

wielu atrakcji przygoto-
wanych przez schronisko. 
Dzieci ze szkoły podstawo-
wej nr 8 sprzedawały swoje 
własne wyroby, a środki uzy-
skane w ten sposób przeka-
zały na pomoc zwierzakom. 
OHP przygotowało różnego 
rodzaju zabawy, m.in. malo-
wanie twarzy. Były dmu-
chańce, wata cukrowa, kon-
kursy z nagrodami i wiele 
innych. Jednym z ciekaw-

szych punktów programu był pokaz 
ratownictwa z wykorzystaniem psów 
zaprezentowany przez grupę poszuki-
wawczą Ochotniczej Straży Pożarnej z 
Bogatyni.

Adrian Klimas.

Mężczyzna ugodzony 
nożem na ulicy Wolności

D o  z d a r z e -
nia doszło na ulicy 
Wolności po godz. 
20:30. Według relacji 
poszkodowanego, 
sprawczynią ataku 
była kobieta, która po 
zadaniu ciosu nożem 
uciekła. Mężczyzna 
trafił do szpitala. Nie 
wiemy czy osoby 
biorące udział w 

zdarzeniu znały się 
wcześniej ani jaki 
był motyw. Policja 

prowadzi postępo-
wanie w tej sprawie.

Informację o męż-
czyźnie zranionym 
nożem otrzymały 
w niedzielę (26.05) 
j e l e n i o g ó r s k i e 
służby.
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Dzień Strażaka 
na Placu 

Ratuszowym
W sobotę (25 maja) na Placu Ratuszowym odbyły 
się oficjalne uroczystości z okazji Dnia Strażaka. 
Nie zabrakło odznaczeń, awansów oraz prezentów, 
które usprawnią działania strażaków i wpłyną na 
poprawę ich bezpieczeństwa.

Uroczystość na Placu Ratuszowym 
rozpoczęła się od powitania przyby-
łych gości. A wśród nich byli m.in. 
posłanka Zofia Czernow, wiceminister 
edukacji Marzena Machałek, Senator RP 
Krzysztof Mróz, a także przedstawiciele 
władz powiatu jeleniogórskiego, władze 
miasta Jeleniej Góry oraz burmistrzowie 
i wójtowie gmin należących do naszego 
powiatu.

Dzień Strażaka już od lat jest także 
okazją do podziękowania druhom i 
druhnom za trud codziennej służby. 
Wręczono m.in. medale za zasługi dla 
pożarnictwa, a otrzymali je druhna 
Kinga Rożko, dh Piotr Słabicki oraz dh 
Marcin Berej. Wręczono także nomi-
nacje na wyższe stopnie wojskowe oraz 
nagrody od samorządowców dla najbar-
dziej wyróżniających się strażaków.

Z okazji tak uroczystego święta nie 
zabrakło prezentów. Ochotnicza Straż 
Pożarna z Karpacza otrzymała od 
PSP w Jeleniej Górze samochód spe-
cjalny marki Jelcz SCD-37. -Myślę, że 
będzie służył Karpaczowi jak i całemu 
powiatowi. Samochód wyposażony w 
drabinę o zasięgu 37 metrów przyda się 
przede wszystkim podczas interwen-
cji po wichurach, przy pożarach wyso-
kich budynków czy usuwaniu konarów 
drzew. Karpacz jest miastem specyficz-
nym, budynki są wysokie a dojazd często 
utrudniony – cieszył się Czesław Godoń, 
Prezes OSP Karpacz.

Prezenty otrzymali także strażacy 
zawodowi z Jeleniej Góry. Ich flotę 
zasilił samochód rozpoznawczo-ratow-
niczy ISUZU z systemem gaśniczo-tną-
cym Cobra, który będzie służył w jedno-
stce JRG-1 znajdującej się w Cieplicach. 
-System ten jest dla nas nowością, w przy-
szłym tygodniu czeka nas szkolenie pro-
wadzone przez producenta. Umożliwia 
on m.in. przebijanie grubych ścian i 
przeszkód oraz podawanie strumienia 
wody pod potężnym ciśnieniem. Dzięki 
temu możemy gasić trudno dostępne 
pomieszczenia, gdzie nie ma możliwości 
wprowadzenia ratowników – tłumaczył 
bryg. Radosław Fijołek, Komendant PSP 
w Jeleniej Górze. Jednostka Ratowniczo-
Gaśnicza nr 2 otrzymała natomiast 
pojazd Peugeot Rifter do logistycz-
nego wsparcia długotrwałych działań 
ratowniczych.

Strażakom z okazji ich święta życzymy 
przede wszystkim tyle samo powrotów 
co wyjazdów oraz bezpiecznej służby.

Adrian Klimas.
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Mieszkańcy przetestowali autobus elektr yczny

W piątek (24 maja) Miejski Zakład 
Komunikacyjny w Jeleniej Górze zaprosił 
mieszkańców do testów nowego, w pełni 
elektrycznego autobusu marki Mercedes.

Testy autobusu związane są z roz-
wojem programu elektromobilności w 
Polsce. - Jelenia Góra odpowiedziała na 
zaproszenie firmy EvoBus, żeby wziąć 
udział w testach terenowych autobusu 
marki Mercedes Citaro. Ustawa o elek-
tromobilności i paliwach alternatywnych 
nakłada na samorządy obowiązek, aby od 
2023 roku w ramach taboru pojawiło się 
przynajmniej 10% autobusów zeroemi-
syjnych – tłumaczy Agata Buśko, prezes 
zarządu MZK Jelenia Góra. W praktyce 
oznacza to, że jeleniogórskie MZK musi 
do 2023 roku nabyć 8 takich autobusów. 
Dodajmy, że koszt elektrycznego auto-
busu zeroemisyjnego to ok. 2,5 miliona 
złotych. Cena ta może się zwiększyć, 
jeśli np. kupujący zażyczy sobie pojem-
niejszych baterii czy bogatszej wersji 

wyposażenia. Do tego docho-
dzi koszt budowy i funkcjono-
wania stacji ładujących pojazdy. 
A musi być ich przynajmniej 
kilka, bo czas pełnego ładowa-
nia jednego pojazdu to ok. 9 
godzin. - Bardzo zależy nam, 
żeby zminimalizować możli-
wość „tankowania” w mieście, 
żeby nie budować dodatko-
wej infrastruktury pantografo-
wej. Mamy nadzieję, że rozwój 
baterii akumulatorowych będzie 

tak dynamiczny, że pozwoli na przejazd 
całej trasy – dodaje prezes MZK.

Na dzień dzisiejszy budowa infra-
struktury do ładowania jest po pierwsze 
bardzo problematyczna, a po drugie nie-
osiągalna dla spółki jeśli chodzi o koszty. 
- Bez dodatkowych funduszy unijnych 
nie jesteśmy w stanie wybudować takiej 
infrastruktury na terenie miasta – przy-
znaje Agata Buśko.

Sam autobus zrobił bardzo pozy-
tywne wrażenie nie tylko na mieszkań-
cach ale i na testującym go kierowcy. - 
Jest bardzo wygodny i dostosowany do 
warunków miejskich. Jest bardzo cichy, 

pasażerowie byli zachwyceni. Co ważne, 
nie ma skrzyni biegów, małe opory tocze-
nia, jest komfortowy także dla kierowcy – 
dzielił się wrażeniami Piotr Ernastowicz, 
kierowca MZK. - Myślę, że to jest przy-
szłość. Jest szeroki, ma uchwyty co 
ułatwia korzystanie osobom niepełno-
sprawnym – powiedział Pan Mieczysław, 
mieszkaniec Jeleniej Góry.

Sama zeroemisyjność jest główną ale 
nie jedyną zaletą testowanego autobusu 
– przekonywał Michał Palewicz – specja-
lista ds. ekonomicznych. - Autobus ma 
zasięg ok. 250 kilometrów, jego długość 
to ok. 12 metrów. Jest w pełni elek-
tryczny, klimatyzowany, posiada wszyst-
kie systemy, które powinien posiadać 
autobus. Powinien sprawdzić się także 
w warunkach górskich, ponieważ bardzo 
sprawnie odzyskuje energię np. podczas 
hamowania.

Dostarczony na testy Mercedes Citaro 
jeździł w piątkowy poranek na liniach 
17, 9, 6 i 7. A już wkrótce w Jeleniej 
Górze będzie testowany autobus marki 
SCANIA, zasilany CNG.

Adrian Klimas.

W słoneczny dzień zostawił psy 
zamknięte w samochodzie

Wyjątkowym brakiem wyobraźni 
“popisał” się w poniedziałek (27.05) kie-
rujący Volkswagenem, który pod jednym 
z marketów przy ul. Jana Pawła w Jeleniej 
Górze zostawił zamknięte w samochodzie 
psy.

Dwa małe Yorki w słoneczny dzień 
musiały przetrwać w nagrzanym samo-
chodzie około godziny. Na szczęście 
zauważyła je kobieta przechodząca 
obok samochodu i od razu zaalarmo-
wała policję. Po przyjeździe funkcjona-
riusze przystąpili do działań. Gdy już 
mieli wybijać szybę właściciel pojazdu 
pojawił się. Uwolnione psy były wyraź-
nie wyczerpane, ale na szczęście nic im 

się nie stało. Policjanci szybko podali im 
wodę. Właściciel pojazdu twierdził, że 
auto jest zabezpieczone przed działaniem 
promieni słonecznych...
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Reklama na portalu - zobacz dlaczego warto 
skorzystać z naszej oferty.

Portal 24jgora.pl codzien-
nie dostarcza najnowszych infor-
macji mieszkańcom Jeleniej 
Góry i Kotliny Jeleniogórskiej. W 
ciągu miesiąca odwiedza nas 170 
tysięcy użytkowników generu-
jąc od 1,5 do 2 milionów odsłon. 
Tak ogromna oglądalność daje 
nam wielkie możliwości, m.in. 
w kwestii reklamy waszego 
biznesu. Zobacz jak duże i róż-
norodne mamy możliwości!

Reklama na portalu - zobacz dlaczego 
warto!

Oferujemy zarówno tradycyjne jak 
i nowoczesne formy reklamy. Staramy 
się dopasować naszą ofertę tak, aby 
spełnić wasze oczekiwania i zaprezento-
wać waszą działalność jak najszerszemu 
gronu odbiorców i potencjalnych klien-
tów. Nie obiecujemy „gruszek na wierz-
bie”, nie składamy obietnic bez pokry-
cia – każdemu klientowi przedsta-
wiamy szczegółowe statystyki i analizy 

efektywności promowania jego biznesu!
Najprostszą i najbardziej tradycyjną 

formą reklamy są banery reklamowe, 
wyświetlane zarówno na stronie głównej 
portalu, jak i w artykułach. Mogą być to 
banery rotacyjne jak i banery wyświetlane 
na stałe w ustalonym z klientem miejscu 
na stronie głównej portalu. Warto w tym 
miejscu przypomnieć, że miesięcznie 
strona główna naszego portalu, gene-
ruje ok. 1,5 miliona odsłon. Jest to więc 
pewna i solidna forma reklamy.

Coraz większa popularnością cieszą 
się artykuły sponsorowane. Dlaczego 
jest to skuteczna forma reklamy? Bardzo 
duży nacisk kładziemy na pozycjonowa-
nie Państwa artykułów na Google. Dzięki 
rozwiniętemu mechanizmowi SEO jeste-
śmy w stanie dotrzeć bezpośrednio do 
klienta, który poszukuje właśnie rekla-
mowanych przez Państwa usług. Google 
to obecnie najczęściej używana wyszuki-
warka internetowa zarówno w Polsce jak 
i na świecie. Posiada największy zasięg, 
co sprawia, że codziennie prawie 27 mln 
potencjalnych klientów aktywnie szuka 

firm! Tak gigantyczny zasięg sprawia, iż 
wykorzystując tylko to jedne medium 
możemy dotrzeć do praktycznie wszyst-
kich internautów. W oparciu o nasze 
doświadczenie oferujemy skompono-
wanie artykułu tak, aby wyświetlał się 
on wszystkim użytkownikom, poszuku-
jącym aktualnie danego rodzaju usług. 
Dzięki temu nie będziecie musieli szukać 
klienta – to klient sam odszuka właśnie 
waszą firmę!

Posiadamy w ofercie także inne sku-
teczne formy reklamy. Chcesz wiedzieć 
jakie? Skontaktuj się z nami i wypromuj 
swoją działalność na szeroką skalę!

Skontaktuj się z nami!

tel. 730 657 819
e-mail : 

marlena.bolinowska@24jgora.pl
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Nowe wozy bojowe trafią do strażaków 
w naszym regionie

Dzięki wspólnym działaniom 
polegającym na finansowaniu z 
Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
środków własnych samorządów, 
MSWiA oraz Komendy Głównej 
Państwowej Straży Pożarnej możliwy 
jest zakup nowych samochodów dla 

Ochotniczych Straży Pożarnych.
Do jednostek OSP na Dolnym Śląsku 

trafi wsparcie w wysokości blisko 27 
mln zł na zakup sprzętu, z czego ok 
17 mln zł pochodzi z budżetu państwa 
oraz Narodowego i Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, reszta to wkład 

własny lokalnych samorządów.
Efektem przekazania środków będzie 

zakup pojazdów gaśniczych i ratowni-
czych, które trafią do strażaków ochot-
ników w całym województwie. Trzy z 
nich otrzymają OSP z regionu jelenio-
górskiego. W Powiecie Jeleniogórskim 
promesy na zakup pojazdów gaśni-
czych otrzymają trzy jednostki OSP: z 
Karpacza, ze Starej Kamienicy oraz ze 
Szklarskiej Poręby.

„Strażacy ochotnicy pełnią bardzo 
ważną rolę w zapewnianiu bezpieczeń-
stwa, gdyż to oni są zazwyczaj pierwsi 
na miejscu zdarzenia.” - mówi senator 
Krzysztof Mróz - . „Cieszy fakt, że w 
naszym powiecie strażacy również sko-
rzystają ze środków, dzięki którym pod-
niesie się bezpieczeństwo mieszkańców 
i turystów odwiedzających nasz region.” 
- dodał senator.

W tym roku w całym kraju plano-
wane jest zakupienie ok. 480 samocho-
dów dla jednostek OSP, na co przezna-
czone zostanie ok 360 milionów zł.

Robert Kotecki.

Kontrowersyjny obrońca 
zwierząt zatrzymany przez 

policję

Konrad K. prezes Dolnośląskiego 
Inspektoratu Ochrony Zwierząt 
został w czwartek (16.05) wieczo-
rem zatrzymany przez policję.

O zatrzymanie aktywisty wniosko-
wała Prokuratura Rejonowa ze Zgorzelca. 
Konrad K. miał bowiem nie stawić się 
na wezwanie prokuratora co w takich 
wypadkach może zostać uznane za utrud-
nianie postępowania. Konrad K. spędził 
w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych 
około 40 godzin. Na swoim profilu face-
bookowym zamieścił obszerne oświad-
czenie w tej sprawie skarżąc się w nim 
m.in na warunki w celi i publikując swoje 
zdjęcie w kajdankach.

Prokuratura do poniedziałku nie 
będzie udzielać w tej sprawie żadnych 
informacji. 

Postępowanie prowadzone w 
Zgorzelcu to nie jedyny kłopot kontro-
wersyjnego obrońcy zwierząt. W marcu 
br. także jeleniogórska prokuratura 

postawiła szefowi DIOZ szereg zarzutów 
: naruszenia miru domowego, zaboru 
trzech psów, fałszowania dokumentów, 
podawanie się za inspektora Towarzystwa 
Opieki nad Zwierzętami oraz użycie 
przemocy podczas interwencji.

Organy ścigania podjęły czynności 
w związku z licznymi zawiadomieniami 
o podejrzeniu popełnienia przestępstw 
przez Konrada K., w tym między od 
innymi Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, 
Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze oraz 
właścicieli odebranych zwierząt. 

O działalności Dolnośląskiego 
Inspektoratu Ochrony Zwierząt nega-
tywnie wypowiedział się również 
Wojewódzki Sąd Administracyjny we 
Wrocławiu w wyroku z 11 września 2018 
roku wskazując, że  DIOZ wystawiając 
„postanowienia” o odbiorze zwierząt 
sugerował, że interwencje były podej-
mowane przez organy władzy publicz-
nej nie zaś organizację społeczną.

Niezależnie od podejmowania 
działań zmierzających do ochrony zwie-
rząt i konieczności karania osób dopusz-
czających się wobec nich przestępstw 
znęcania się, nie można uznać za dopusz-
czalne niezgodnych z prawem zachowań 
polegających na stosowaniu przemocy, 
naruszaniu nietykalności i powodowa-
niu obrażeń ciała, nieuzasadnionego 
naruszania prawa własności, fałszowa-
nia dokumentów, czy też prowadzeniu 
czynności i formułowaniu pism w sposób 
mający wywołać przekonanie, że są one 
podejmowane przez organy publiczne 
lub inne instytucje nie zaś przez organi-
zację społeczną – czytamy w komunika-
cie jeleniogórskiej prokuratury.

Konrad K. konsekwentnie nie przy-
znaje się do winy, twierdząc, że działał 
w interesie i dla dobra zwierząt.

red.
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Wandale poszukiwani!
Trwa poszukiwanie sprawców aktu 

wandalizmu, jaki zdarzył się w 
rejonie ulicy Sobieskiego.

– Nie umiemy spokojnie o tym 
mówić – to opinia pracowników zieleni 
miejskiej, którzy zajmują się nasadze-
niami drzew i krzewów w Jeleniej Górze. 
– Akt tak bezmyślnego chuligaństwa 
świadczy chyba o chorobie umysłowej 
sprawców, bo nie można tego wyjaśnić 
inaczej. Drzewka posadziliśmy dwa lata 
temu, były pod opieką szczególną, żeby 
w okresie swego wzrostu i przeciągają-
cej się suszy ubiegłego lata przetrwały w 
możliwie dobrej kondycji najtrudniej-
sze miesiące. Z jednej strony mieszkańcy 

miasta – i słusznie! – walczą o 
to, by nie wycinać drzew, jeśli 
nawet są chore, ale można je 
uratować. Z drugiej strony 
pozwalamy, jako społeczność, 
na to, żeby niweczyć wizeru-
nek miasta i łamać drzewa 
dla kretyńskiej zabawy. Straż 
Miejska nie upilnuje wszyst-
kich miejsc, jeśli nie wyka-
żemy, jako mieszkańcy, tro-
skliwości o wspólne dobro, 
to po prostu będziemy żyli na pustyni. 
Przykro to powiedzieć, ale łatwiej zro-
zumieć złodzieja, który ukradnie coś z 
klombu, żeby posadzić w prywatnym 

ogródku, choć to jest nie do akceptacji, 
niż kretyna, który łamie drzewa, bo taki 
ma kaprys.

UM Jelenia Góra.

Za parking będzie można płacić kartą. 
Ale na tym nie koniec zmian.

W  n a j b l i ż s z y m 
czasie, a dokładnie od 
1 lipca br. nastąpi kilka 
zmian w Strefie Płatnego 
Parkowania.

W  n a j b l i ż s z y m 
czasie, a dokładnie od 
1 lipca br. nastąpi kilka 
zmian w Strefie Płatnego 
Parkowania,  przede 
wszystkim – zmieni się 
operator (nowy został 
już wyłoniony w prze-
targu) i zmienią się też 

parko maty, co sprawi, że opłat będzie 
można dokonywać także za pomocą 
karty płatniczej.

- Dotychczasowy operator ma umowę 
ważną do 28 czerwca – dowiedzieliśmy 
się w Zarządzie Dróg i Mostów. – potem 
są dwa dni (sobota i niedziela) wolne od 
opłat i to jest ten czas, w którym nowy 
operator powinien uporać się z wysta-
wieniem nowych parko matów. W Strefie 
staną 42 takie urządzenia, zdecydowanie 
wygodniejsze dla kierowców, niż dotych-
czas istniejące.

UM Jelenia Góra.

Tr wają testy odrzutowca wyprodukowanego pod 
Jelenią Górą.

Flaris Lar 1 - najtańszy i naj-
szybszy odrzutowiec pasażerski 
na świecie przechodzi właśnie 
testy w locie.

Przypomnijmy, że odrzutowiec 
wyprodukowany został przez firmę 
Metal Master mającą swoją siedzibę w 
Podgórzynie. Przedsiębiorstwo zało-
żone przez Państwa Sylwię i Rafała 
Ładzińskich realizuje też m.in. inno-
wacyjne linie montażowe, na których 
wykonywane są podzespoły elektrycz-
nych samochodów osobowych. Jednym 
z największych i najbardziej innowacyj-
nych projektów jest odrzutowiec Flaris 
Lar 1. Domyślnie ma on być środkiem 

transportu osobistego. Mały, ekono-
miczny odrzutowiec umożliwia opero-
wanie nawet z krótkich i słabo przygo-
towanych lądowisk trawiastych. Oferuje 
szybki lot z prędkością 770km/h TAS 
na poziomie FL250, 7600m. Planowany 
zasięg samolotu wynosi ponad 3000km. 

W tym momencie trwają testy 

samolotu. Flaris wykonał już 42 
starto-lądowania i odbył dwa 
godzinne loty. Podczas przepro-
wadzonych 30 kwietnia prób w 
locie odnotowano niewiarygodnie 
dużą prędkość wznoszenia samo-
lotu, powyżej 40m/sek.

- Takie własności umożliwią 
zajęcie poziomu lotu FL250 (7620 
metrów) w zaledwie trzy minuty 
po starcie, skracając czas prze-

bywania samolotu w trudnych warun-
kach, np. w oblodzeniu – wyjaśnia Rafał 
Ładziński, Dyrektor Programowy Flaris.

Planowany zasięg lotu nowocze-
snym odrzutowce wynosi ponad 3000 
kilometrów. 

Adrian Klimas.
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Dieta pudełkowa Healthy Box Jelenia Góra
 – Zdrowie i wygoda

Żyjemy coraz szybciej. W codziennej pogoni za obowiązkami najbardziej brakuje nam czasu, bardzo 
często i zbyt łatwo zapominamy jak ważne jest dla nas właściwe odżywianie.

Planowanie i przyrządzanie posił-
ków to niełatwe zadanie, które zabiera 
codziennie nasze cenne godziny, a 
potem często i tak nie daje oczekiwa-
nego efektu. Gotujemy i jemy w pośpie-
chu, bardzo często niestety kolokwialnie 
mówiąc „byle co”, kompletnie nie dbając 
o odpowiednią wartościowość posiłków. 
Nie zastanawiając się nad tym, że to co 
zjadamy wpływa na nasz organizm.

Znamy idealne rozwiązanie - dieta 
pudełkowa jeleniogórskiej firmy Healthy 
Box! Zbilansowane jedzenie zamknięte 
w pudełkach rozwiąże problemy nie 
tylko braku czasu, ale również braku 
pomysłów na codzienne menu z odpo-
wiednio dobraną kalorycznością. Dieta 
pudełkowa to nic innego jak catering 
dietetyczny. Czyli idealnie zbilanso-
wane posiłki dostarczane prosto pod 
nasze drzwi.

Nasz catering dietetyczny powstał 
z myślą o zapracowanych, aktywnych 
ludziach, którym zależy na właściwym 
i zbilansowanym odżywianiu, ale nie 
mają na to zwyczajnie czasu. - mówi mgr 
Paulina Dobrowolska – Kwiatkowska z 
jeleniogórskiego Healthy Box, która 
jest dietetykiem klinicznym oraz zało-
życielką poradni dietetycznej „PD die-
tetyka”. – Grono takich osób z roku na 
rok zdecydowanie rośnie. Dieta pudeł-
kowa zapewnia nam codzienne pokłady 
energii, odpowiednio odżywia organizm 
oraz jeśli jest taka potrzeba pomaga redu-
kować ilość zbędnych kilogramów. Nasi 
klienci otrzymują pięć zbilansowanych 
posiłków na cały dzień, które dostar-
czamy codziennie pod ustalony wcze-
śniej adres, dostarczamy również posiłki 
w piątki z pudełkami na sobotę. Jedynym 
dniem bez naszych pudełek jest niedziela. 

Wszystkie diety są 
tworzone, bilanso-
wane i dopracowy-
wane przeze mnie z 
pełną starannością 
i dbałością o detale. 
Mamy rewelacyjną 
załogę kucharek, 
które wkładają całe 
serce w przygotowy-
wanie i pichcenie dla 
Państwa wszystkich 
wymyślonych przeze 
mnie pyszności.

Dieta Healthy 
Box może być dopasowana dla każdego. 
Firma bowiem w swojej ofercie zapewnia 
przygotowanie jadłospisów od 1500 kcal 
do 2500 kcal. Każdy posiłek jest przy-
gotowany tak aby zawierał odpowiedni 
poziom wszystkich potrzebnych składni-
ków odżywczych, makro i mikroskładni-
ków. Każde pudełko jest osobno ważone 
i dostarcza wcześniej ustaloną idealnie 
kaloryczność i wartościowość.

Jadłospisy Healthy Box nie powta-
rzają się. Posiłki są zawsze inne! Firma 
duży nacisk kładzie na różnorodność, i 
co równie istotne sezonowość, nowości 
żywieniowe oraz superfoods. A to z kolei 
sprawia, że jedzenie prócz tego, że jest 
zdrowe staje się przyjemnością i kuli-
narną przygodą. –

Nasza praca to nasza pasja, której nie-
odłącznym elementem jest zdrowe odży-
wianie, dlatego też uważamy, że naszym 
zadaniem nie jest tylko dostarczenie 
pudełek pod drzwi, ale nauka prawidło-
wych nawyków żywieniowych, moty-
wowanie do wprowadzenia zdrowych 
zmian w swoim życiu, chcemy inspiro-
wać i w smacznym stylu pobudzać kubki 
smakowe. Pragniemy również zaskaki-
wać nowinkami żywieniowymi, powo-
dować uśmiech na twarzy naszych klien-
tów oraz pomagać w osiąganiu i realiza-
cji wyznaczonych sobie celów - dodaje 
Pani Paulina.

Firma oferuje 6 różnych rodzajów 
diet :

• Pudełka Standard są dla osób 
które chcą rozpocząć swoją przygodę ze 
zdrowym odżywianiem, chcą podtrzy-
mać zdrowe nawyki żywieniowe oraz 

tych, którzy pragną pozbyć się zbędnych 
kilogramów przy odpowiednio dobranej 
indywidualnie kaloryczności.

• Pudełka Wege są dla osób, które 
wyeliminowały lub mają w zamiarze eli-
minację mięsa ze swojego jadłospisu, a 
nadal goszczą w nim ryby, nabiał, owoce 
morza, jaja, warzywa, owoce, nasiona 
roślin strączkowych, produkty zbożowe 
z pełnego przemiału, pestki i orzechy.

• Pudełka Bez Glutenu dla osób 
zmagających się z nietolerancją i wraż-
liwością na występowanie glutenu w 
pożywieniu, która zwykle objawia się 
dolegliwościami ze strony przewodu 
pokarmowego.

• Pudełka Bez laktozy dla osób, z 
nietolerancją laktozy, której objawami 
są częste i uporczywe wzdęcia, bóle 
brzucha, biegunki, uczucie ciężkości i 
inne dolegliwości trawienne.

• Pudełka Wege bez glutenu
• Pudełka Bez glutenu i laktozy

ŻYJ ZDROWO
CZUJ SIĘ ZDROWO

WYGLĄDAJ ZDROWO

Ogromnie ważne są dla nas skład-
niki, z których przygotowujemy dla Was 
pudełka. Codziennie współpracujemy z 
naszymi lokalnymi dostawcami, którzy 
oferują tylko naturalne, świeże, zdrowe 
i smaczne produkty. Pracujemy tylko 
na naturalnych przyprawach i ziołach, 
dlatego też nasze pudełka mają SMAK, 
nie znajdziecie w nich sztucznych ulep-
szaczy, konserwantów ani półproduktów. 
Wszystko od podstaw robimy dla Was 
sami! Służymy również radą, pomocą i 
zaangażowaniem. Pamiętajmy, że to jak 
się odżywiamy ma ogromny wpływ na 
nasze zdrowie, tempo przemiany materii, 
procesy trawienia i samopoczucie.

kontakt - tel. 604 385 120
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