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Zakończono realizację projektu pn.: „Uzdrowiskowy Szlak Tury-
styczno-Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju Etap – III” współfinansowanego 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

W ramach projektu zrealizowano sześć zadań.
Zadanie 1. „Rewitalizacja terenu centrum pomiędzy przystan-

kami Uzdrowiskowego Szlaku Turystyczno - Rekreacyjnego w 
Jedlinie-Zdroju ul. Jana Pawła II i Promenadą Uzdrowiskową”. 

Zmodernizowano teren przed Urzędem Miasta, wymieniono wnę-
trze fontanny na kamienną naturalną skałę. Ułożono nową nawierzchnię 
- kostkę granitową wraz z płytami, nasadzono rośliny, ustawiono ławki i 
kosze. Uporządkowano teren przy ul. Piastowskiej, a w pobliżu Pomnika 
Niepodległości ustawiono postać z brązu przedstawiającą Józefa Piłsud-
skiego. Na parkingu za Urzędem Miasta ułożono kostkę betonową.

Zadanie 2. „Centrum sportowo-rekreacyjne dla dzieci - Przy-
stanek Uzdrowiskowego Szlaku Turystyczno-Rekreacyjnego w 
Jedlinie-Zdroju - Promenada Uzdrowiskowa”.

Zmodernizowano plac zabaw przy Alei Niepodległości, ułożono 
nową nawierzchnię oraz zamontowano urządzenia zabawowe dla 
dzieci. Ustawiono nowe ogrodzenie, a plac zabaw oświetlono. Wyko-
nano toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. 

Zadanie 3 „Leśne trasy Uzdrowiskowego Szlaku Turystyczno-
-Rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju”.

Rozbudowano trasy biegowe w rejonie kompleksu „Czarodziejska 
Góra”, a do zimowej obsługi tras zakupiono skuter śnieżny. Zagospodaro-
wano tereny w rejonie parków Północnego i Południowego oraz przy ul. 
Wałbrzyskiej, wykonano prace umożliwiające lepsze odprowadzanie wód 
opadowych. Przy ul. Wałbrzyskiej teren skałek został oczyszczony, oświe-
tlony i wyposażony w grill terenowy oraz boisko do gry w petanque. 

Zadanie 4 „Miejsca postojowe z dojazdem do Uzdrowiskowe-
go Szlaku Turystyczno-Rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju – Przysta-
nek Czarodziejska Góra”.

Wybudowano drogę wewnętrzną wraz z miejscami postojowymi. 
Droga ta połączyła ul. Sienkiewicza z ul. Akacjową. Miejsca postojowe 

zostały wykonane przy ul. Sienkiewicza.  Nowa droga otrzymała nazwę 
„Spacerowa”. 

Zadanie 5 „Przystanek Uzdrowiskowego Szlaku Turystyczno-
-Rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju – Góry Wałbrzyskie”.

Zmodernizowano plac zabaw i boisko w rejonie ul. Górniczej, 
zamontowano urządzenia zabawowe dla dzieci oraz urządzenia do 
ćwiczeń. Teren został uatrakcyjniony nowymi dekoracyjnymi roślinami.

Zadanie 6 „Elementy informacyjno-reklamowe i wyposażenia 
Uzdrowiskowego Szlaku Turystyczno – Rekreacyjnego w Jedlinie 
– Zdroju”.

Na terenie miasta zamontowano sterowane komputerowo świetl-
ne tablice informacyjne, billboardy i „witacze”. Zakupiono scenę, ławki 
oraz stoły, które w zależności od potrzeb mogą być ustawiane w róż-
nych miejscach. Oznakowano trasy szlaku, zamontowano nowe gablo-
ty z planem miasta, drogowskazy i kierunkowskazy.
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Koniec wielkiej inwestycji 
III Etap Uzdrowiskowego Szlaku Turystyczno-Rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju zakończony. W ramach projektu zrealizowano, 
aż sześć zadań, które w znaczący sposób wpłyną na atrakcyjność gminy. 

Wspólnoto zachęcamy… Inwestycje w mieście

Ułatwienia dla 
mieszkańców

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców wzdłuż ulicy Akacjowej na odcin-
ku od Pomnika Niepodległości do przychodni 
zdrowia zamontowano poręcz, która ułatwi 
bezpieczne poruszanie się szczególnie w okresie 
zimowym. 

1. Budowa kanalizacji sanitarnej 
Osiedla Kamieńsk.

Trwają prace związane z budową 
sieci kanalizacji sanitarnej Osiedla 
Kamieńsk, na realizację których Gmina 
uzyskała dofinansowanie. Przedsięwzię-
cie to jest realizowane w ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013. 

Przewidywany termin zakończenia 
prac: 30.04.2015 r. 

2. Przebudowa ul. Bolesława 
Prusa i ul. Północnej.

Rozpoczęto przebudowę ul. Bolesła-
wa Prusa i ul. Północnej. 

W ramach tego zadania przewiduje 
się wymianę starej nawierzchni dróg na 
nową, przebudowę elementów odwod-
nienia oraz wykonanie miejsc postojo-
wych.

Przewidywany termin zakończenia 
prac: 31.07.2015 r. 

3. Przebudowa ul. Kamiennej i ul. 
Ogrodowej. 

Trwają przygotowania do przebudo-
wy ul.: Kamiennej i Ogrodowej, na które 

uzyskaliśmy dofinansowanie w ramach 
Programu Wieloletniego pod nazwą 
Narodowy Program Przebudowy Dróg 
Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo – 
Dostępność – Rozwój. 

W ramach tego zadania przewiduje 
się przebudowę ul. Kamiennej i Ogrodo-
wej o długości 1000 m. co poprawi 
dostępność i zwiększy bezpieczeństwo 
ruchu drogowego na tym odcinku.

4. Przebudowa boiska treningo-
wego przy ul. Kłodzkiej.

Trwają przygotowania do przebudowy 
boiska treningowego przy ul. Kłodzkiej, na 
które uzyskano dofinansowanie z Minister-
stwa Sportu z „Programu Rozwoju Bazy 
Sportowej Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2015-2017”.

W ramach tego zadania przewiduje 
się zmianę nawierzchni trawiastej na 
nawierzchnię z trawy syntetycznej oraz 
wykonanie nowego ogrodzenia wraz z 
piłkochwytami. Przebudowa boiska i jego 
wszechstronne przeznaczenie wpłynie na 
wzrost poziomu kultury fizycznej i rekre-
acji wśród dzieci i młodzieży. 

… do przystąpienia do programu 
Nasze Podwórko. Jest to szansa na:

-polepszenie funkcjonowania 
wspólnot mieszkaniowych poprzez 
nabycie od Gminy Jedlina-Zdrój tere-
nów przyległych do budynków miesz-
kalnych;

-umożliwienie optymalnego korzy-
stania z budynków i urządzeń niezbęd-
nych do codziennego użytku;

-zwiększenie aktywności wspólnot 
mieszkaniowych przy zagospodarowy-
waniu terenów własnych podwórek 
zgodnym z potrzebami mieszkańców, w 

tym  urządzenia terenu zielonego prze-
znaczonego do wypoczynku  czy miejsc 
postojowych;

4. umożliwienie pozyskiwania przez 
wspólnoty mieszkaniowe dofinansowa-
nia przedsięwzięć modernizacyjnych z 
programów rewitalizacji miast, gdzie 
warunkiem koniecznym jest dysponowa-
nie przez wspólnoty mieszkaniowe nie-
zbędnym terenem przyległym.

Co zawiera oferta programu? 
Możliwość dokupienia kilkuset metrów 
kwadratowych nieruchomości przyle-
gającej do terenu wspólnoty przy zasto-

sowaniu preferencyjnych warunków – 
bonifikata 99% od ceny nieruchomości 
sprzedawanej na własność oraz od 
pierwszej opłaty za oddanie nierucho-
mości gruntowej w użytkowanie wie-
czyste, bezpłatną wycenę nieruchomo-
ści, możliwość dofinansowania w wyso-
kości 50% kosztów dokumentacji tech-
nicznej zagospodarowania terenu. 

Program obowiązuje do dnia 31 
grudnia 2015 r. Szczegółowych informa-
cji udzielają pracownicy Urzędu Miasta 
osobiście lub pod numerem telefonu 74 
8455215 wew. 23.
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Projekt obejmował przepro-
wadzenie kompleksowych dzia-
łań aktywizujących zawodowo i 
społecznie osoby niepełno-
sprawne. Dzięki współpracy 
Ośrodka Pomocy Społecznej z 
Fundacją „Aktywizacja”, sied-
mioro uczestników projektu 
zyskało szansę na przezwycięże-
nie trudnej sytuacji życiowej. Dla 
każdej osoby stworzono indywi-
dualny plan działania, służący 
zdobyciu odpowiednich umie-
jętności, kwalifikacji i kompeten-
cji ułatwiających aktywizację 
społeczną i zawodową.
W ramach projektu osoby z niepeł-
nosprawnością skorzystały z:
- doradztwa zawodowego, praw-
nego oraz psychologicznego;
- warsztatów umiejętności spo-
łecznych;

- indywidualnie dobranych szko-
leń (np. komputerowych, języko-
wych, zawodowych);
- płatnych staży rehabilitacyjnych;
- warsztatów wyjazdowych;
- praktyk zawodowych;
- wsparcia trenera pracy pomagają-
cego osobie niepełnosprawnej w 
adaptacji w nowym miejscu pracy;
- dofinansowania do pokrycia 
kosztów rozpoczęcia lub kontynu-
acji nauki.

Koszt wsparcia na jednego 
uczestnika projektu wyniósł ponad 
9,3 tys. zł. Staż rehabilitacyjny, 
który obejmował zdobywanie 
praktycznych umiejętności przez 
wykonywanie zadań w miejscu 
pracy trwał około 3 miesięcy i w 
całości finansowany był przez Fun-
dację.

W poszukiwaniu pracy, we 
wdrożeniu na stanowisko u praco-
dawcy osoby te wprowadzane 
były przez „Trenera Pracy”. Trzy 
osoby wzięły udział w warszta-
tach praktycznej nauki zawodu, 
uczestniczyły w praktyce zawo-
dowej i zostały zatrudnione na 
staż: w Ośrodku Pomocy Społecz-
nej, w „Uzdrowisku Szczawno - 
Jedlina” oraz w Centrum Kultury w 
Jedlinie – Zdroju, a dwie osoby 
zostały zatrudnione na umowę o 

pracę na terenie naszego miasta i 
w Głuszycy.

Jeden z uczestników projektu 
brał udział w szkoleniu jako call 
center czyli jako osoba ds. obsługi 
telefonicznej. Obecnie trwają roz-
mowy dot. podjęcia przez tę 
osobę pracy, która jest niewidoma 
i w ramach projektu otrzyma nie-
zbędny sprzęt z oprogramowa-
niem brajlowskim do pracy przy 
komputerze.

Wyjdź z domu na szlak 
Weź udział w rajdzie turystycznym „I Uzdrowiskowe wędrówki”. To doskonała okazja, 
aby miło i aktywnie spędzić czas. Organizatorzy zapewniają mnóstwo atrakcji w tym 
konkursy z nagrodami, ognisko z pieczeniem kiełbasek oraz wspólne śpiewanie piose-
nek. Rajd odbędzie się 25 kwietnia. Wpisowe wynosi 5 zł. 

Postaw na pracę to…
… projekt rozpoczęty w kwietniu zeszłego roku 
w utworzonym przez Ośrodek Pomocy Społecz-
nej „e-Centrum w Jedlinie-Zdroju” realizowany 
jako „Wsparcie środowiska osób niepełnospraw-
nych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” 
przez Fundację „Aktywizacja” w partnerstwie z 
Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych, współfinansowany z Kapitału 
Ludzkiego.

Sportowy „Oscar” dla Jedliny-Zdroju!
O tym, że Półmaraton Górski Jedlina-Zdrój okazał się dużym sukcesem głośno było 
już w samym dniu przeprowadzenia zawodów. Ale dopiero ilość otrzymanych nagród 
potwierdziła prawdziwą skalę i rangę przedsięwzięcia, przerastając tym samym naj-
śmielsze oczekiwania organizatorów.

Na łamach prestiżowego portalu 
„MaratonyPolskie.pl” ocenie poddane 
zostały najlepsze biegi minionego 
sezonu. Konkurowały one w wielu 
kategoriach, zależnych od rodzaju, 
dystansu, organizatora, frekwencji, 
czy położenia geograficznego. 

Półmaraton Górski Jedlina-
-Zdrój znalazł się na podium aż w 7 
kategoriach! Spośród nich najwięk-

szym powodem do dumy jest zdo-
bycie pierwszego miejsca w kate-
gorii „Województwo Dolnośląskie”, 
a także drugiej pozycji w kategorii 
„Biegi górskie” i trzeciej w kategorii 
„Biegi średnie 200-499 uczestni-
ków”. Tym samym uzyskano przy-
wilej używania logotypu ZŁOTY 
BIEG 2014, co klasyfikuje jedliński 
półmaraton w ścisłej czołówce naj-

lepszych imprez biegowych w Pol-
sce.

Zapraszamy do korzystania z 
jedlińskich tras biegowych Szlakiem 
Uzdrowiskowym, trasą Półmaratonu 
Górskiego, która biegnie przez dzie-
dziniec Pałacu Jedlinka, Plac Zdrojowy 
oraz prowadzi najdłuższym tunelem 
w Polsce pod szczytem Małego 
Wołowca. 

Organizatorem imprezy jest 
Centrum Kultury w Jedlinie-Zdro-
ju, a współorganizatorem Stowa-
rzyszenie Miłośników Jedliny-
-Zdroju. Partnerzy rajdu to: 
Uzdrowisko Szczawno-Jedlina 
oraz Starostwo Powiatowe w 
Wałbrzychu.

Rajd turystyczny odbędzie 
się na trzech zróżnicowanych tra-
sach, po których oprowadzać 
będą wykwalifikowani przewod-
nicy: 

1.Trasa Gór Wałbrzyskich – 
start godz. 9:00, powrót ok. 
godz. 15:00, trasa liczy ok. 14 
km, przebiegać będzie m.in. 
przez Dworzec PKP Jedlina-Zdrój, 
Przełęcz pod Wawrzyniakiem, 
Grzbiet Rybnicki, Park Krajobra-
zowy Sudetów Wałbrzyskich, 
Przełęcz Kozią: ulice: Pokrzywian-
ka i Włościańska, obok Mniszego 
Lasu i przez Czarodziejską Górę 
Relaks.

2.Trasa przyrodniczo-
-historyczna – start godz. 
10:00, powrót ok. godz. 14:00, 
trasa liczy ok. 6 km, przebiegać 
będzie m.in. przez Plac Zwycię-
stwa, dalej ulicą Piastowską, 
Promenadą Uzdrowiskową, 
przez Plac Zdrojowy, dalej ulicą 
Warszawską do Parku Północne-

go, następnie do Parku Połu-
dniowego.

3.Trasa Uzdrowiskowa – 
start godz. 12:00, powrót ok. 
godz. 14:00, trasa liczy ok. 2 km, 
przebiegać będzie m.in. Prome-
nadą Słoneczną, przez Plac Zwy-
cięstwa, ulicami: Chopina, Leśną, 
Poznańską, Kościelną, Tytusa 
Chałubińskiego, przez Mniszy 
Las, Polanę Oddechową, Park 
Północny, ulicą Wałbrzyską, przez 
Czarodziejską Górę Relaks i Park 
Południowy. Start i meta rajdu 
znajdować się będzie przy Kom-
pleksie Sportowo-Rekreacyjnym 
przy ul. Kłodzkiej. Od 14:00 do 
18:00 imprezie towarzyszyć 
będzie piosenka turystyczna. 

Uczestnikami rajdu mogą 
być zarówno osoby dorosłe oraz 
dzieci pod opieką rodziców lub 
opiekunów. Dla pierwszych 200 
osób, które dokonają zgłoszenia, 
organizatorzy przygotowali 
pakiety startowe które będą 
zawierać m.in. talon na zupę, a 
także kolekcjonerski znaczek 
turystyczny. Każdy, kto chce 
wziąć udział w rajdzie musi 
zapłacić 5 zł wpisowego w dniu 
imprezy, czyli 25 kwietnia br. Po 
dotarciu do mety zaplanowano 
konkursy, ognisko, pieczenie kieł-

basek i śpiewanie piosenek tury-
stycznych. Wszyscy uczestnicy 
rajdu wezmą udział w losowaniu 

drobnych upominków. basek i śpiewanie piosenek tury- drobnych upominków. 

Wizyta przedstawicieli The World Games
Jedlinę-Zdrój odwiedzili przedstawiciele 

tzw. Igrzysk Sportów Nieolimpijskich – mię-
dzynarodowej imprezy organizowanej przez 
International World Games Association pod 
patronatem Międzynarodowego Komitetu 
Olimpijskiego. Jedną z dyscyplin rozgrywa-
nych na World Games jest gra w bule – peta-
nque. 

Przedstawiciele igrzysk dokonali przeglądu 
terenów sportowych na kompleksie sportowo-
-rekreacyjnym przy ul. Kłodzkiej pod kątem 
ewentualnego zorganizowania zawodów peta-
nque w naszym mieście. W tej sprawie będą 
jeszcze prowadzone rozmowy, ale miejmy 
nadzieję, że ich finał będzie korzystny dla naszej 
gminy i to właśnie u nas odbędą się te prestiżo-
we zawody.   
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Wśród 20 trzyosobowych 
drużyn, które wystartowały w tur-
nieju najlepsza jedlińska ekipa 
zajęła 4 miejsce (Jerzy Siara, 
Daniel Siara, Hubert Maciejewski). 
Wygrało trio ze Śremu przed 
zespołami z Nysy i Dzierżoniowa. 

W Jedlinie dzięki hali namio-
towej (jedyny tego typu obiekt w 

Polsce) w petanque gra się cały 
rok. W lutym zakończyła się już V 
edycja Zimowego Grand Prix w 
petanque, składająca się z 5 tur-
niejów rozgrywanych co miesiąc 
od października do lutego w 
jedlińskim krytym bulodromie. 
Łącznie w tegorocznej edycji wzię-
ło udział 89 zawodników i zawod-
niczek z całej Polski, a w ostatecz-
nej klasyfikacji w najlepszej „10” 
znalazło się 4 Jedlinian. 

Ten sezon zapowiada się pra-
cowicie dla jedlińskich graczy, 
także pod względem organizacji 
imprez sportowych. W Jedlinie 
będą rozgrywane następujące 
zawody pod patronatem Polskiej 
Federacji Petanque:
-2-3 maja 2015 – XI Międzynaro-
dowy Festiwal Petanque
-27 czerwca 2015 – Centrope Cup 
Polska
-5 września 2015 – eliminacje do 

Mistrzostw Polski Dubletów
-6 września 2015 – eliminacje do 
Indywidualnych Mistrzostw Polski

Ten sezon jest ważny dla 
naszego miasta z innego powodu. 
Jedlina-Zdrój wraz z Wałbrzychem 
zabiega o to, aby w 2017 roku roz-
grywana była u nas jedna z dyscy-
plin w ramach The World Games 
2017 (czyli tzw. Olimpiady Sportów 
Nieolimpijskich) – petanque wła-
śnie. Niedługo rozstrzygnięcia w tej 
sprawie. Gdyby to się udało byłaby 
to ogromna promocja turystyczna 
dla Jedliny, która stałaby się tram-
poliną i kołem zamachowym do 
rozwoju gospodarczego miasta.

Jubileuszowy Bal Charytatywny 
Już po raz 10 w Jedlinie-Zdroju odbył się Bal Charytatywny, z którego dochód przeznaczono na fundusz stypendialny dla najzdolniej-
szych uczniów jedlińskich szkół. Organizatorem jak co roku było Stowarzyszenie Miłośników Jedliny-Zdroju oraz Burmistrz Miasta. 

I edycja konkursu „Jedliński 
Talent”

Dzięki uprzejmości właścicie-
la goście tradycyjnie bawili się w 
sali balowej Pałacu w Jedlince.

Wśród uczestników nie 
zabrakło przedstawicieli świata 
polityki, przedsiębiorców i samo-
rządowców. Witając szanownych 
gości gospodarze wręczali albu-
my ilustrujące historię jedlińskich 
bali. Oprawę muzyczną zapewnił 
zespół Zakalec, a wykwintne 
menu przygotowała restauracja 
hotelu Jedlinka. Nie zabrakło 
pysznego jubileuszowego tortu, 
a o północy w asyście hotelo-
wych kucharzy pojawiła się kuli-
narna niespodziana – płonące 
nadziewane udźce indycze.

Jak co roku uczniowie przy-
gotowali występy artystyczne. 
Na początek zabrzmiał hejnał 

zagrany na trąbce, a następnie 
duet uczniów z Miejskiej Szkoły 
Podstawowej zaśpiewał „Dumkę 
na dwa serca”. Uczniowie z Gim-
nazjum przedstawili układ 
taneczny do piosenki „Money, 
Money”. Występ solowy zapre-
zentowała Julia Jakacka wykonu-
jąc dwie piosenki: „Kolorowy 
wiatr” i „Kiedy nie śpią sny”.

Aukcje tradycyjnie prowadzi-
li gospodarze balu. Wśród przed-
miotów znalazły się obrazy lokal-
nych artystów, a także pióro Pani 
Prezydentowej Anny Komorow-
skiej z osobistymi pozdrowienia-
mi i Kalendarz Kancelarii Prezy-
denta z podpisem, ofiarowane 
przez poseł Agnieszkę Kołacz-
-Leszczyńską. Nie mniejszym 
zainteresowaniem cieszyła się 

akwaforta „Belweder” z autogra-
fem Prezydenta RP przekazana 
przez poseł Katarzynę Mrzygłoc-
ką. Po raz dziesiąty przygotowa-
na została przez Burmistrza 
Nalewka Orpel’s Drink. Wśród 
licytowanych przedmiotów zna-
lazł się wydany na tę okoliczność 
złoty znaczek Stowarzyszenia 
Miłośników Jedliny-Zdroju z cer-
ty f ikowanym diamentem. 
Uczestnicy balu mogli brać udział 
w loterii fantowej, na którą fanty 
przekazali rodzice uczniów 
jedlińskich szkół. 
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Dawid Mucha  
- talent drużyny juniorów

To zapewne jeden z bardziej 
kreatywnych dni promowania 
alternatywnych form spędzania 
wolnego czasu. 22 marca w sali 
gimnastycznej Miejskiej Szkoły 
Podstawowej  im. Janusza Kor-
czaka, stanęli do konkursu młodzi 
jedlińscy artyści. W organizację 
inprezy pn. „Jedliński Talent” 
oprócz szkoły podstawowej, włą-
czyło się Gimnazjum Miejskie im. 
Jana Pawła II oraz Centrum Kultu-
ry. Przed jury i widownią zapre-
zentowało się 19 talentów. 
Podziwialiśmy formy wokalne, 
muzyczne, aktorskie oraz tanecz-
ne. Jury składało się z przewodni-
czącego Witolda Kozakowskiego 
oraz członków: pani Zofii Kmak  

i Zastępcy Burmistrza Miasta 
Romualda Wysockiego. Po inten-
sywnych obradach jury wytypo-
wało skład finałowej trójki, którą 
mieliśmy okazję podziwiać na 
scenie po raz drugi. I miejsce zajął 
uczeń szkoły podstawowej – 
Filip Górnicki, który zaprezento-
wał swój wokal w utworze 
zespołu Coma „Na pół”. Miejsce 
II zajęła Julia Jakacka prezentu-
jąc nie tylko swoje zdolności 
wokalne, ale również umiejętno-
ści gry na skrzypcach. Na miejscu 
III uplasowała się trójka tancerzy 
w tańcu Jumpstyle – Olszyniec 
Team. Uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy, a zwycięz-
cy karty podarunkowe.

U źródeł Charlotty z winem i ciastem w tle
Dzień Kobiet w Jedlinie-Zdroju rozgrzał wszystkich nie tylko muzycznym repertuarem, tańcem, ale 
także bogatą ofertą przedstawicieli winiarstwa, jak Pieroth, Domain Menada czy Winnica Świdnicka 
oraz wyrobów regionalnych. 

Ranking jesienno-zimowego Grand Prix po 5 rundach 2014/2015
1.Jerzy Krawczyk (Broen-Karo Dzierżoniów) 19,8 pkt
2.Daniel Bagiński (Broen Karo Dzierżoniów) 19,8 pkt 
3.Dawid Fabisiak (Broen Karo Dzierżoniów) 19,8 pkt
4.Jerzy Siara (KSP Jedlina) 16,4 pkt
5.Hubert Maciejewski (KSP Jedlina)  16,4 pkt
6.Daniel Siara (KSP Jedlina) 16,4 pkt
7.Katarzyna Błasiak (Sokół Wrocław) 16 pkt
8.Marta Wojtkowska (Sokół Wrocław) 16 pkt
9.Kazimierz Jacak (KSP Jedlina) 14,2 pkt
10.Tomasz Lipczyński (Sokół Wrocław) 14,2 pkt 

Rozpoczęcie sezonu w petanque
Wraz z przyjściem wiosny rozpoczyna się sezon sportowy w petanque. Z tej 
okazji Klub Sportowy Petanque Jedlina zorganizował 21 marca  turniej, któ-
rego  głównym sponsorem był Dom Finansowy Krzysztof Matuła z siedzibą 
w Wałbrzychu. 

Zapachy wspaniałych wypie-
ków roztaczały się w „Białej Sali” 
i Klubogalerii „CieKawa”, która 
wspólnie z Centrum Kultury zor-
ganizowała tegoroczny festiwal 

ciasta i wina „U źródeł Charlot-
ty”. Wysłuchaliśmy recitalu Tere-
sy Pietras, oglądaliśmy wystawę 
malarstwa Izabeli Boruckiej, 
wysłuchaliśmy recitalu Roberta 

Delegiewicza. Do wspólnego 
śpiewania zachęciła uczestni-
ków festiwalu grupa muzyczna 
„Asocjacje  Piosenek  Szczegól-
nych”. Odbył się konkurs na naj-

smaczniejsze ciasto, w którym 
wzięło udział 13 wypieków. 
Zwyciężyło ciasto Bogumiły Szu-
leckiej z Jedliny-Zdroju pod 
nazwą „Krówka”.
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Armata Czesław, zmarł 2015.02.20
przeżył 76 lat

Białota Jan, zmarł 2015.01.19
przeżył 89 lat

Gancarek Eugenia, zmarła 2015.02.06
przeżyła 89 lat

Gawek Wiesław, zmarł 2015.02.24
przeżył 50 lata

Golec Franciszek, zmarł 2015.02.28
przeżył 82 lat

Kalinowska Alicja, zmarła 2015.03.06

przeżyła 81 lat
Komosiński Eugeniusz, zmarł 2015.01.16

przeżył 89 lata
Kucio Zofia, zmarła 2015.02.18

przeżyła 87 lata
Molak Janina, zmarła 2015.01.27

przeżyła 101 lat
Wiatr Zdzisław, zmarł 2015.03.10

przeżył 62 lata
Józefowicz Krystian, zmarł 2015.01.25

przeżył 35 lat

Odeszli od nas
Wykaz osób zmarłych za okres 1.01.2015 r. – 15.03.2015 r. 

Od 1 marca br Burmistrz Miasta powołał swojego zastępcę. Został nim Pan Romuald Wysocki

Eliza Kowalska, 17.09.14 r

Antonina Kalinowska, 12.06.14 r

Bartosz Gabrysiak, 05.01.15 r

Nasi nowi 
mieszkańcy

Wiosenne porządki
Mieszkańcu wywieź nie-

potrzebne rzeczy do PSZOK-u! 

Zbliża się okres wiosennych 
porządków. Wielu z nas wkrótce 
zabierze się za sprzątanie ogród-
ków, garaży, komórek, strychów. 

Przypominamy, że wszelkie nie-
potrzebne i zużyte meble oraz 
inne odpady wielkogabarytowe, 
sprzęty elektryczne i elektronicz-
ne, opony, odpady budowlane i 
inne: bezpłatnie, bo  w ramach 
opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 
można wywieźć do Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych przy ul. Kłodzkiej 25 b 
(hurtownia „TOMALIK”).

Prosimy korzystać z tej usługi. 
by nasze miasto było czyste, 
zadbane i przyjazne kuracjuszom, 
turystom, a przede wszystkim 
nam mieszkańcom.


