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Liderzy RPO -

Jedlina-Zdrój

Jedlina znaczy sukces
Nie ma miesiąca, by w Jedlinie-Zdroju nie rozpoczynano nowego zadania inwestycyjnego. Najważniejszy z nich to oczywiście
projekt współfinansowany przez Unię Europejską pn. „Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno – Rekreacyjny”. Dzięki pozyskanym
pieniądzom unijnym miasto ma pijalnię wód mineralnych „Charlottę”, Pawilon Zdrojowy z oranżerią, równe drogi, piękne parki
i tereny zielone, kolektor sanitarny z przyłączami, schludne kamienice i wiele atrakcji dla mieszkańców, turystów i kuracjuszy ( np.
tor saneczkowy, wyciąg narciarski, trasy narciarstwa biegowego, boiska sportowe, bulodrom, kompleks rekreacyjny dla dzieci …)

W 2006 roku władze Jedliny-Zdroju
przystąpiły do realizacji jednego z największych projektów w Polsce związanych z działaniami w ramach priorytetu
rozwoju turystyki i kultury. Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno-Rekreacyjny,
bo o nim mowa, zakładał stworzenie
unikatowego produktu na skalę całego
kraju. W ramach I etapu budowy szlaku
odrestaurowano pawilon pijalni wód
mineralnych „Charlotta” na terenie Pl.
Zdrojowego i przystosowano obiekt
dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wybudowano zbiornik retencyjny na
rzece Jedlinka w rejonie ul. Kłodzkiej,
który jest jedną z atrakcji powstałych

w pobliżu wybudowanego kompleksu
boisk sportowych.
W 2007 roku kontynuowano prace
przy realizacji I etapu inwestycji. Wyremontowano i oznakowano parkowe
ścieżki leśne, wykonano elementy małej
architektury i oświetlenia tak, by spacerujące osoby czuły się komfortowo i
bezpiecznie.
Wyremontowano nawierzchnię i
elementy odwodnienia Pl. Zdrojowego.
Zmodernizowano urządzenia terenu
i infrastruktury technicznej Parku Północnego. Przebudowano scenę widowiskową, postawiono widownię, plac
zabaw i przebudowano stawy w Parku

Remont nawierzchni Placu Zdrojowego, nowa fontanna i rzeźba Charlotty

Północnym. Zmodernizowano tereny w rejonie
naturalnego źródła wody mineralnej Charlotta.
Wybudowano miejsca parkingowe w rejonie ul.
Północnej i Wałbrzyskiej. W pobliżu stoku narciarskiego powstał całoroczny tor saneczkowy.
Poddano rewitalizacji Park Południowy wraz z
promenadą uzdrowiskową, zmodernizowano
boisko sportowe i ciąg spacerowy przy Al. Niepodległości, a także zbudowano korty tenisowe
przy szkole podstawowej.
Wartość ogólna projektu I etapu „Uzdrowiskowego Szlaku Turystyczno – Rekreacyjnego” wyniosła 6.385.812,00 zł z czego
3 474 734,47 zł to środki pozyskane z Unii
Europejskiej.
Realizacja II etapu inwestycji wykonywanych na szlaku rozpoczęła się w 2010 roku i
trwała przez 2 lata. Projekt obejmował 6 zadań.
Największym i bardzo ważnym dla uzdrowiska
zadaniem była modernizacja Placu Zdrojowego, który otrzymał granitową nawierzchnię,
ozdobiony został nową fontanną i atrakcyjnym
oświetleniem. W zaniedbanym od lat Parku
Zdrojowym (obok jadalni) wybudowano przeszkloną halę spacerową z oranżerią. Przeprowadzono modernizację pozostałych parków,
w zakresie małej architektury i oświetlenia. Poddano rewitalizacji Park Północny i tereny przy ul.
Pięknej. Zadanie to polegało na uporządkowaniu przestrzennym terenu w zakresie budowy
elementów małej architektury, oświetlenia oraz
uporządkowania zieleni. Rozbudowano staw
i oczko wodne z drewnianym mostkiem nad
kaskadowym połączeniem stawów. Wzdłuż
szlaku spacerowego powstały różane rabaty i
stelaże z pnącymi różami, ogród kwiatowy, oraz
platforma widokowa, z której podziwiać można
Plac Zdrojowy i panoramę miasta. W centralnym
punkcie platformy umieszczono kamienne poidełko. Cel był jeden – jak najwierniej odtworzyć
dawny charakter Parku Północnego.
Zbudowano wyciąg narciarski wraz z infrastrukturą ( oświetleniem i sztucznym naśnieżaniem) Przy ul. Kłodzkiej obok kompleksu
sportowego powstało centrum rekreacyjne
dla dzieci i młodzieży, a przy ul. Warszawskiej
odbudowano i zmodernizowano zabytkową
remizę strażacką, która, m.in. pełni funkcję wystawienniczą i edukacyjną.

Pijalnia Wód Mineralnych i odnowione Centrum Uzdrowiska

Zmodernizowany, nasnieżany wyciąg narciarski

Wartość ogólna projektu II etapu„Uzdrowiskowego Szlaku Turystyczno – Rekreacyjnego” wyniosła 6.127.504,12 zł z czego
4.198.369,37 zł to środki pozyskane z Unii
Europejskiej.

Odbudowa Ogrodów Różanych przy ul. Pięknej

Modernizacja Parku Uzdrowiskowego i budowa hali spacerowej

Budowa i modernizacja dróg dojazdowych
do miejsc atrakcyjnych turystycznie to projekt,
który rozpoczął się w 2009 roku. W ciągu trzech
lat, w ramach tego zadania wybudowano nowe
drogi, wyremontowano, zmodernizowano i
wymieniono nawierzchnię na ulicach: Zakopiańskiej, Chałubińskiego, Sienkiewicza, Partyzantów, Wałbrzyskiej, Mickiewicza, Tuwima,
Konopnickiej, Narutowicza, Słowackiego, a także
na Pl. Zwycięstwa. Całość inwestycji kosztowała
prawie 5 mln zł, z tego połowę środków finansowych gmina otrzymała z Unii Europejskiej.
W obrębie ulic: Moniuszki, Zakopiańskiej i
Dolnej wybudowany został kolektor sanitarny
wraz z przyłączeniami. Wartość zadania wyniosła 1,5 mln zł, a dofinansowanie około 900
tys. zł. Wykonano rewitalizację 13 budynków
wielorodzinnych, w których wyremontowano
dachy, klatki schodowe, ocielenie i nowe elewacje. Prace przy tej inwestycji pochłonęły ponad
1,1 mln zł, a gmina otrzymała dofinansowanie
w wysokości ponad 600 tys. zł.

Tor saneczkowy

Zalew przy Promenadzie Słonecznej
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W przyszłym roku szlak będzie gotowy
Zakończenie prac przy modernizacji najważniejszych miejsc w gminie to strategiczne zadanie dla Jedliny-Zdroju na przyszły rok. Za 12 miesięcy władze miasta będą mogły pochwalić się zakończeniem prac przy tworzeniu „Uzdrowiskowego Szlaku Turystyczno – Rekreacyjnego”.
Co najważniejsze Jedlina-Zdrój już ma zapewnione
finansowanie inwestycji. Trzeci etap prac ma kosztować
około 1.880.000 zł, z czego
około 1.300.000 zł to środki finansowe pochodzące z
budżetu Unii Europejskiej.
Jerzy Tutaj członek zarządu
województwa - przedstawiciel marszałka Dolnego Śląska
oraz Leszek Orpel, burmistrz
miasta, podpisali w tej spra-

wie stosowną umowę. Zapewnia ona dofinansowanie
„III etapu Uzdrowiskowego
Szlaku Turystyczno – Rekreacyjnego” w wysokości ok.
70 proc. wszystkich kosztów
inwestycji.
Do końca 2014 roku w
ramach III etapu wykonanych
zostanie 6 kolejnych zadań.
Obejmują one:
- modernizację terenu od
ul. Jana Pawła II i urzędu mia-

sta do Al. Niepodległości
(wybudowane zostaną nowe
schody, uporządkowane tereny zielone i ścieżki, przebudowana fontanna);
- powstanie uzdrowiskowe centrum rekreacyjne dla
dzieci przy Al. Niepodległości;
- uporządkowanie ścieżek
spacerowych kamieniołomu
przy ul. Wałbrzyskiej i wykonanie tras do narciarstwa
biegowego;

Plac przed Urzędem Miasta

Kamieniołom

- wybudowanie drogi od
ul. Wałbrzyskiej do ul. Sienkiewicza oraz nowych miejsc
postojowych;
- zmodernizowanie placu
rekreacyjnego jako przystanku w Góry Wałbrzyskie przy
ul. Pokrzywianki;

- wykonanie oznakowania
infrastruktury turystycznej,
witaczy, tablic informacyjnych i map reklamowych.
Ogólna wartość inwestycji realizowanych
w ramach zadania pn.

„Uzdrowiskowy Szlak
Tu r y s t y c z n o – R e k r e ac yjny ” w yniosła około
14.393.300 zł. Pozyskane
środki z Unii Europejskiej
to kwota około 8.973.100
zł, z budżetu gminy – około 5.420.200 zł.

