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Po przeanalizowaniu 2478 
miejscowości okazało się, że 

wysokie dodatnie saldo migracji, 
określające przyrost ludności na 

pewnym terytorium, występuje 
głównie w gminach położonych 

na obrzeżach dużych miast, które 
oferują pracę, edukację i szeroki 
zakres usług publicznych zarówno 
dla ludzi młodych jak i dla senio-
rów.

Twórcy rankingu badając 
napływ ludności na 1000 miesz-
kańców, za każdą osobę przyzna-
wali gminie po jednym punkcie. 
Największe dodatnie wartości 
wskaźnika migracji odnotowały 
gminy wiejskie.

Jedlina-Zdrój znalazła się na 
214 miejscu w Polsce i na 1 miej-
scu w powiecie wałbrzyskim. 
W naszym mieście napływ lud-
ności na 1000 mieszkańców 
wyniósł 16,10,  odpływ – 9,86, 
a saldo migracji jakie Jedlina 
osiągnęła w ubiegłym roku 
wyniósł 6,24.

Dla nas jest to niezmiernie 
satysfakcjonujące, gdyż nieza-
leżne badania pokazały, że coraz 
więcej osób przeprowadza się 
do naszej miejscowości, bo 
warto.
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Szanowni Mieszkańcy, 
Za nami półmetek kadencji 2014-2018, a mojej 

kolejnej kadencji, w której pełnię funkcję Burmistrza 
Miasta. Jest to doskonała okazja do przypomnienia, 
co przez te dwa lata zrobiliśmy i do poinformowa-
nia, co zamierzamy jeszcze zrobić.

Rozwój miasta i zaspokojenie potrzeb miesz-
kańców to główny cel naszych działań, realizowa-
nych przede wszystkim poprzez nowe inwestycje, 
które służą nie tylko poprawie wizerunku miasta, ale 
także stwarzają dobre warunki życia. Potwierdza 
to ostatni ranking w sprawie migracji ludności. 
W powiecie wałbrzyskim mamy najwyższy, dodatni 
wskaźnik.  Cieszy nas, że to właśnie w Jedlinie-
-Zdroju ludzie chcą zamieszkać.

Drogowe inwestycje, które zrobiliśmy w ostat-
nich dwóch latach poprawiły nie tylko komfort i bez-
pieczeństwo kierowców, ale i wygodę mieszkań-
ców. Położony został asfalt na ulicach Prusa, 
Dąbrowskiej, Bema, w trakcie prac jest ulica Chopi-
na. Utwardzono dojazdy do wspólnot mieszkanio-
wych przy ul. Kościelnej, Kłodzkiej, Łąkowej. Nasze 
starania zaowocowały remontami ponad kilome-
trowego odcinka drogi wojewódzkiej. Przy okazji  
w tych miejscach pojawiły się nowe przystanki 
autobusowe.

Znacząco poprawiła się estetyka naszego mia-
sta. Nowe skwery, ławki, tablice informacyjne, 
tabliczki z nazwami ulic, również konkurs na najbar-
dziej ukwiecone okno lub balkon spowodowały, że 
Jedlina-Zdrój wypiękniała i zrobiła się bardziej kolo-
rowa.

Nie zapomnieliśmy o młodszych mieszkań-
cach, dla nich wybudowaliśmy boisko „Orlik”, 
bieżnię lekkoatletyczną, skatepark, trasy do róż-
nej aktywności fizycznej. Powstały nowe place 
zabaw, a te starsze zostały wyremontowane 
i wyposażone w dodatkowe urządzenia. Miejska 
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka 
zyskała nowe otoczenie.

W związku z naszymi działaniami służącymi 
poprawie jakości powietrza, mieszkańcy Jedliny-
-Zdroju, jako nieliczni, na taką skalę w Polsce, wzię-
li udział w programie pod nazwą „Błękitny węgiel”. 
Nie tylko poprawiło to jakość powietrza w ubiegłym 
sezonie grzewczym, ale też było doskonałą lekcją 
edukacji ekologicznej i pozwoliło zrozumieć pro-
blem niskiej emisji. 

Wciąż prowadzone są inwestycje wodno-kana-
lizacyjne tak niezbędne do polepszania warunków 
życia i rozwoju działalności gospodarczej (szcze-
gólnie w Kamieńsku). W wielu miejscach zmoder-

nizowaliśmy system odprowadzania wód grunto-
wych. Uczestniczymy w odbudowie zabytkowej linii 
kolejowej do Świdnicy z planowanym nowym cen-
trum przesiadkowym przy ul. Chopina.

Aktywnie współpracujemy z naszymi stowa-
rzyszeniami, które zrzeszają miłośników Jedliny-
-Zdroju, sportowców czy też emerytów.

Od dwóch lat mamy dwa nowe wydarzenia: Dni 
Jedliny, podczas których honorujemy najmłod-
szych Jedlinian certyfikatem i upominkiem oraz 
Jedlińskie Spotkanie Opłatkowe, na którym wspól-
nie składamy sobie życzenia świąteczne. Staramy 
się promować ofertę dla aktywnych. Nasz biegowy 
Półmaraton Górski stał się bardzo prestiżową 
imprezą. 

Nie bez znaczenia jest bardzo dobra współpra-
ca z Prezydentem Wałbrzycha, zarówno w ramach 
porozumienia „Aglomeracja Wałbrzyska”, które 
jest szansą na otrzymanie jeszcze większych pienię-
dzy unijnych, jak i w utrzymaniu komunikacji miej-
skiej linii nr „5”, czy też zagospodarowaniu tury-
stycznym Gór Wałbrzyskich. Z włodarzami Głuszy-
cy i Walimia wypracowaliśmy partnerstwo umożli-
wiające ubieganie się o kolejne środki unijne dla 
naszych stowarzyszeń,  przedsiębiorców oraz jed-
nostek sektora publicznego. 

Z myślą o kolejnych inwestycjach przyjęliśmy 
Program Rewitalizacji Miasta, który umożliwi 
wspólnotom mieszkaniowym ubieganie się o dota-
cje unijne w ramach programów z zakresu termo-
modernizacji czy rewitalizacji. 

W roku 2017 planujemy wydatki inwestycyjne 
na poziomie 30% budżetu. Będzie to kolejny rekord 
wydanych pieniędzy na inwestycje. Zmodernizuje-
my m.in. drogi: Włościańską, Zagórską, Zamkową, 
ścieżki, przystanki autobusowe. Wymienimy 
oświetlenie uliczne na energooszczędne, dokoń-
czymy kanalizowanie Kamieńska. Zwiększymy 
zakres usług opiekuńczych dzięki pozyskanym 
środkom unijnym. Będziemy starali się wspoma-
gać mieszkańców w pozyskiwaniu źródeł finanso-
wania na zmianę systemu ogrzewania.

Drodzy Jedlinianie, 
Korzystając z okazji proszę przyjmijcie życzenia 

zdrowych, spokojnych i pogodnych Świąt Bożego 
Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku. Aby-
śmy mogli przełamać się opłatkiem i wspólnie 
pokolędować, serdecznie zapraszam Was Drodzy 
Mieszkańcy na III Jedlińskie Spotkanie Opłatkowe 
w dniu 19 grudnia br. o godz. 18:00 do Gimnazjum 
Miejskiego im. Jana Pawła II.

Leszek Orpel Burmistrz Jedliny-Zdroju 

Sukces linii numer 5

Minęły 4 lata od podpisania 
porozumienia z gminą Wałbrzych 
o przedłużeniu miejskiej linii auto-
busowej nr 5 do naszego miasta. 
Wówczas kursowało 8 autobu-
sów dziennie. W ciągu 4 lat liczba 

kursów systematycznie wzrastała. 
Obecnie do Jedliny przyjeżdża 26 
autobusów dziennie. Porozumie-
nie zawarły gminy Głuszyca 
i Walim i do tych miejscowości 
także możemy dojechać linią nr 5.

Ludzie chcą mieszkać w Jedlinie 
W Serwisie Samorządowym PAP opublikowano ranking gmin dotyczący migracji ludności w 2015 roku. Wynika 
z niego, że wśród miejscowości powiatu wałbrzyskiego najwięcej osób chce mieszkać w Jedlinie-Zdroju. 

Bezpieczniejsze miasto 
Wciąż systematycznie rozbu-

dowywany jest monitoring. Ostat-
nio zainstalowano kamery na 
terenie Kompleksu Sportowo-
-Rekreacyjnego przy ul. Kłodzkiej, 
na deptaku przy myjni samocho-
dowej oraz na cmentarzu. 

Modernizacja objęła też prze-
słanie sygnału z kamer zainstalo-
wanych na Placu Zdrojowym i ul. 
Warszawskiej do nowego cyfrowe-
go rejestratora w Urzędzie Miej-

skim. Celem tej modernizacji jest 
bieżące monitorowanie i nagrywa-
nie zdarzeń w Centrum Uzdrowiska. 

Obecnie kamery znajdują się 
na budynku Urzędu Miasta oraz na 
Placu przed Urzędem, na Placu 
Zwycięstwa, ul. Południowej, Pl. 
Zdrojowym, ul. Warszawskiej i na 
terenie Cmentarza Komunalnego. 
Najwięcej, bo aż 16 kamer, zainsta-
lowanych zostało na terenie Kom-
pleksu Sportowo-Rekreacyjnego.
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Półmetek kadencji
W listopadzie minęły dwa lata od dnia, w którym mieszkańcy wybrali Burmistrza Miasta oraz radnych Rady Miasta Jedlina-
-Zdrój na kadencję 2014-2018. W latach 2014-2016 wykonano wiele inwestycji, wyremontowano i zmodernizowano wiele 
dróg oraz obiektów komunalnych. Nie sposób wszystkich wymienić. Oto najważniejsze z nich:

Poprawa estetyki miasta:
1.Zamontowano nowoczesne i estetyczne tablice informacyjne, 

w miejscach turystycznych zainstalowano mapy miasta z trasami tury-
stycznymi.

2. Zamontowano elementy małej architektury: jednakowe ławki, per-
gole, kosze na śmieci.

3.W Kamieńsku, w Jedlince oraz na serpentynach przy ul. Wałbrzy-
skiej postawiono estetyczne witacze, uporządkowano teren, nasadzono 
krzewy i kwiaty.

4. Na Pl. Zdrojowym postawiono kwietniki kaskadowe.
5.Na słupach oświetlenia ulicznego przy ul. Piastowskiej, na Pl. Zdro-

jowym i Pl. Zwycięstwa zamontowano donice kwiatowe.
6.Oświetlono Kościół w Kamieńsku
7. Zamontowano ozdobne słupki i tabliczki z nazwami ulic.
8.W ramach poprawy estetyki miasta zorganizowano konkurs na naj-

ładniej ukwiecone okno lub balkon.

Infrastruktura drogowa:
1.Wybudowano, przebudowano lub zmodernizowano drogi przy 

ulicy Dąbrowskiej, Kochanowskiego, Kamiennej, Ogrodowej, Prusa, Pół-
nocnej, drogę łączącą ul. Słowackiego z ul. Sikorskiego, drogę od dworca 
kolejowego do ul. Zamkowej, dojazd do posesji Chrobrego 2. Wykonano 
remonty cząstkowe na ulicach: Akacjowej, Kościelnej, Chałubińskiego, 
Krótkiej, Hożej, Pokrzywianki, Górniczej oraz zmodernizowano drogi 
dojazdowe i chodniki do wielu posesji gminnych.

2.Odnowiono oznakowanie poziome na ulicach Piastowskiej, Wał-
brzyskiej, Placu Zdrojowym, Placu Zwycięstwa. Na kilku ulicach zamon-
towano progi zwalniające, oraz znaki drogowe nowej generacji. Wpro-
wadzono strefy zamieszkania odpowiednio je oznakowując.

3.Wyremontowano schody łączące ul. Poznańską z ul. Jana Pawła II, 
oraz zamontowano poręcz na ul. Akacjowej (od Obelisku do Przychodni).

4. Postawiono w Glinicy trzy nowe wiaty przystankowe.
5. Wykonano ścieżkę spacerową łączącą Pl. Zwycięstwa z ul. Chału-

bińskiego.
6.Wyremontowano dwa odcinki drogi wojewódzkiej od ulicy Rey-

monta do skrzyżowania z ul. Kamienną i dalej do skrzyżowania z ul. 
Moniuszki, w sumie ok. 1100 m ul.

Infrastruktura komunalna:
1.Naprawiono dach i wykonano remont kaplicy cmentarnej. 

Na cmentarzu postawiono nowy krzyż i rozbudowano kolumba-
rium.

2.Wyremontowano most na ul. Świdnickiej i przebudowano pomost 
na zalewie przy Kompleksie Sportowo – Rekreacyjnym.

3.Zamontowano nowe sterowniki oświetlenia ulicznego. Umożliwia-
ją one dostosowanie włączania i wyłączania oświetlenia do wschodów 
i zachodów słońca.

4.Wykonano oświetlenie na ul. Bloki Kolejowe.
5.Wyremontowano halę namiotową na Kompleksie Sportowo – 

Rekreacyjnym.
6.Naprawiono i wymalowano urządzenia na placu zabaw 

przy ul. Kłodzkiej, ustawiono pergolę na placu zabaw w Kamień-
sku, zamontowano dodatkowe urządzenia na placu zabaw 
w Jedlince.

7.Przebudowano kanalizację burzową w rejonie ul. Piastowskiej 
i Pl. Zdrojowego, skanalizowano spływ wody deszczowej z ul. War-
szawskiej.

8.Przekazano coroczną dotację na odbudowę zabytkowego Kościoła 
przy ul. Jana Pawła II.

9.Uporządkowano potok Jedlinka na odcinku od ul. Chrobrego w kie-
runku Kompleksu Sportowo – Rekreacyjnego. Wycięto drzewa i krzewy 
oraz umocniono narzutem kamiennym brzeg potoku.

10.Odbudowano rów melioracyjny w rejonie ul. Poznańskiej.
11.Wybudowano sieć wodocigową w ulicy Kłodzkiej.
12. Wykonano sieć sanitarną w rejonie ulic Barbary, Partyzantów  

i Ogrodowej.
13. Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku
14. Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Koscielnej

Turystyka:
1. Wybudowano boisko przyszkolne tzw. „Orlik”.
2. Na terenie Kompleksu Sportowo – Rekreacyjnego wybudowano 

skatepark, bieżnię i szatnię.
3. Wytyczono i oznakowano nowe trasy rowerowe, szlaki spacerowe 

i turystyczne.

Bieżnia na terenie kompleksu 
sportowo - rekreacyjnego

Budowa kanalizacji 
sanitarnej

Budowa Orlika wraz  
z zapleczem socjalnym

Dni Jedliny - Zdroju - wręczenie 
Certyfikatów Jedlinianina

Doposażone w nowe urządzenia 
place zabaw dla dzieci

Skatepark

Remonty ulic

Przebudowany skwer  
w Kamieńsku
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4. Z gminą Głuszyca i Walim opracowano i oznakowano 50 km trasę 
Active, z której mogą korzystać rowerzyści, biegacze i miłośnicy nordic – 
walking.

5. Przy torze saneczkowym ustawiono makietę najdłuższego tunelu 
kolejowego w Polsce. 

5. Wykonano kolejny etap rewitalizacji Parku Północnego i Parku 
Południowego, nasadzono krzewy i rośliny, uporządkowano ścieżki spa-
cerowe.

6. Z Prezydentem Wałbrzycha i Nadleśnictwem Wałbrzych podpisano 
porozumienie w sprawie zagospodarowania turystycznego terenów 
leśnych znajdujących się na obszarze Natura 2000 z uwzględnieniem 
szlaków turystycznych i opracowania projektu budowlanego wieży 
widokowej na górze Borowa. Wyłoniono wykonawcę na wykonanie 
gotowego projektu budowlanego.

Promocja i kultura:
1.Organizowano imprezy o charakterze regionalnym i międzynaro-

dowym, m. in. Półmaraton Górski, Dolnośląski Festiwal Zupy, Koncert 
Trzech Kultur, Festiwal Gitarowy, Międzynarodowy Festiwal Petanque,.

2.Prowadzono promocję w wydawnictwach, folderach, na stronach 
internetowych, w gazetach, m.in. „Życie Aglomeracji Wałbrzyskiej”, „ 30 
Minut”, „Dobry i Bezpłatny”, „Gazecie Wrocławskiej”, „Panoramie Wał-
brzyskiej”, „Gazecie Wyborczej”, „Tygodniku Wałbrzyskim”. Regularnie 
wydawano gazetkę samorządową „Przystanek Jedlina.

3.Organizowano wystawy, wernisaże i koncerty.
4.Wspólnie ze stowarzyszeniami wypracowywano roczne kalenda-

rze imprez.
5.Wprowadzono bogatą ofertę zajęć popołudniowych dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych.

Ponadto:
1.Organizowano roboty publiczne, prace interwencyjne, staże absol-

wenckie, prace społecznie użyteczne.
2.Współdziałano z policją w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa 

i porządku publicznego.
3.Rozbudowano sieć publicznej komunikacji autobusowej. Codzien-

nie kursuje 26 autobusów linii  nr 5 do Wałbrzycha, Walimia i Głuszycy. 

We wrześniu 
odbyło się XIV 
S a m o r z ą d o w e 
Forum Kapita-
łu i Finansów – 
największa i naj-
bardziej prestiżo-
wa konferencja 
d la  jednostek 
samorządu teryto-
rialnego. Podczas 
uroczystej gali 
ogłoszono ranking 
samorządowych 
liderów w wyko-
rzystaniu funduszy 
UE na projekty 
społeczne – inwe-
stycje 2016, który 
opracował prof. dr 
hab. Paweł Swia-
niewicz na podsta-
wie obiektywnych 
danych Głównego Urzędu Staty-
stycznego oraz danych Minister-
stwa Finansów. 

Gmina Jedlina-Zdrój znalazła 
się wśród 10 laureatów, zajmując 
7 miejsce w kategorii małe miasta 

w rankingu pisma samorządu 
terytorialnego „Wspólnota” pod-
sumowującym wykorzystanie fun-
duszy UE na projekty społeczne 
obejmujące inwestycje w latach 
2007-2015.

Półmetek kadencji
W listopadzie minęły dwa lata od dnia, w którym mieszkańcy wybrali Burmistrza Miasta oraz radnych Rady Miasta Jedlina-
-Zdrój na kadencję 2014-2018. W latach 2014-2016 wykonano wiele inwestycji, wyremontowano i zmodernizowano wiele 
dróg oraz obiektów komunalnych. Nie sposób wszystkich wymienić. Oto najważniejsze z nich:

Odnowiona droga od stacji 
PKP do Pałacu Jedlinka

Unikatowy most przy ul. Świdnickiej 
- zabytek o skali europejskiej

Zrewitalizowany teren 
przy kamieniołomie

Nauka pływania dzieci z MSP

Uporządkowany potok Jedlinka

Doposażona w sprzęt 
siłownia w gimnazjum Jesteśmy wśród 

najlepszych 
Jedlina-Zdrój to jedna z 99 najlepszych gmin miej-
skich w Polsce w 2016 roku. Tak wynika z rankingu 
opublikowanego w dzienniku „Rzeczpospolita”. 

Nominowani 
w prestiżowym gronie 
Gmina Jedlina-Zdrój znalazła się w gronie 10 nomino-
wanych w rankingu „Wydatki ze środków unijnych na 
projekty społeczne – inwestycje”.  

Oceny dokonała Kapituła 
Rankingu Samorządów składają-
ca się z ekspertów w dziedzinie 
finansów, zarządzania oraz 
prawa. Na podstawie danych 
z Ministerstwa Finansów w pierw-
szym etapie wybrano gminy, które 
w latach 2012-2015 najlepiej 
zarządzały swoimi finansami i jed-
nocześnie najwięcej w tym czasie 
inwestowały. Do drugiego etapu 
zakwalifikowano 565 samorzą-
dów (65 miast na prawach powia-
tu, 250 gmin miejskich i miejsko-
-wiejskich oraz 250 gmin wiej-
skich)

Eksperci oceniali m.in. dyna-
mikę wzrostu wydatków majątko-

wych, wartość środków unijnych 
w przeliczeniu na jednego miesz-
kańca, indywidualny wskaźnik 
zadłużenia, nadwyżkę operacyjną 
w stosunku do dochodów, dyna-
mikę wzrostu dochodów wła-
snych, relację nakładów inwesty-
cyjnych do przyrostu zadłużenia 
czy dynamikę wzrostu wydatków 
na jednego mieszkańca. 

Jedlina-Zdrój znalazła się 
wśród 99 najlepiej ocenianych 
gmin miejskich i miejsko-wiej-
skich w Polsce. Jako jedna z dzie-
sięciu nominowanych gmin 
z województwa dolnośląskiego 
i jedyna z powiatu wałbrzyskiego
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Wykonano modernizację 
terenu przy Miejskiej Szkoły Pod-
stawowej przy ul. J. Pawła II. 
W ramach dofinansowania ze 
środków uzyskanych z Minister-
stwa Cyfryzacji i Administracji na 
usuwanie skutków powodzi 
z roku 2014. Poprawiono i na 
nowo zagospodarowano prze-
strzeń wokół szkoły. Dodatkowo 
ze środków własnych gminy prze-
budowano schody i poprawiono 
estetykę otoczenia. W budynku 
odnowiono hole korytarzowe i nie-
które sale lekcyjne. 

W Gimnazjum Miejskim zmo-
dernizowano siłownię. Pomiesz-
czenie zyskało większą powierzch-
nię, zostało wyremontowane  
i doposażone w nowy sprzęt do 

ćwiczeń, m.in. profesjonalną bież-
nię. 

Natomiast w ramach otrzy-
manego dofinansowania w wyso-
kości: 10.000,00 zł ze środków 
rezerwy części oświatowej sub-

wencji ogólnej, Miejska Szkoła 
Podstawowa i Gimnazjum Miej-
skie otrzymały po 5.000,00 zł. na 
zakup wyposażenia gabinetów 
profilaktyki zdrowotnej i pomocy 
przedlekarskiej. 

Poprawa jakości powietrza  
a „błękitny węgiel” 
W tym roku odbyła się, zorganizowana przez Burmistrza Miasta Leszka Orpla oraz dyrektora Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla 
w Zabrzu Aleksandra Sobolewskiego, ogólnopolska konferencja podsumowująca pilotażowy program opalania mieszkań, tzw. „błę-
kitnym węglem”. 

Przypomnijmy, w październi-
ku 2015 roku Burmistrz Miasta 
podpisał porozumienie z dyrekto-
rem Instytutu o przystąpieniu do 
realizacji pilotażowego programu 
ograniczenia niskiej emisji poprzez 

palenie w określonym czasie przez 
mieszkańców bezdymnego pali-
wa o nazwie „błękitny węgiel”. 
Celem tego pilotażowego progra-
mu było sprawdzenie w warun-
kach rzeczywistych wpływu spala-

nia „błękitnego węgla” na ograni-
czenie niskiej emisji. W ramach 
programu gmina otrzymała nie-
odpłatnie 600 ton bezdymnego 
surowca do testowania  i przeka-
zała go do około 800 gospodarstw 

domowych położonych w strefie 
A i B uzdrowiska. Następnie wyko-
nywano pomiary zanieczyszcze-
nia powietrza zarówno podczas 
ogrzewania mieszkań zwykłym 
jak i błękitnym paliwem. 

Przedstawione podczas kon-
ferencji wyniki badań pokazały, że 
na nasze miasto spadło m.in. o 30 
ton pyłu, 15 ton siarki i 15 kg bizo-
pirenu mniej niż w czasie palenia 
zwykłym węglem. To olbrzymia 

poprawa jakości powietrza w tak 
krótkim czasie trwania badań.

Wyniki konferencji zostały 
przesłane do Funduszu Ochrony 
Środowiska i administracji  
rządowej.

Renowacja sieci wodociągowej 
metodą aplikacji 3M

Stypendia socjalne na cele  
edukacyjne
W roku szkolnym 2016/2017 złożonych zostało 31 wniosków o przyznanie pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym. Wydano 29 decyzji przyznających stypendia 
szkolne i 2 decyzje odmowne w związku z przekroczeniem kryterium dochodowe-
go. Wartość przyznanej pomocy wynosi 47 855,30 zł. 

Rodzina 500 plus
Program realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Od 1 kwietnia do 31 
października br. wpłynęło 337 wniosków na wypłatę świadczeń wychowawczych. 

Co nowego w szkołach? 

Jedlina-Zdrój przed paleniem 
błękitnym węglem

Jedlina-Zdrój w czasie 
palenia błękitnym węglem

Wydanych zostało 330 decyzji 
przyznających świadczenia oraz 
kilka decyzji odmownych z uwagi 
na niespełnienie kryteriów docho-
dowych. Przyznano 3012 świad-

czeń, w tym na pierwsze dziecko 
1304. W naszym mieście prawo do 
świadczenia wychowawczego ma 
429 dzieci wychowujących się 
w 297 rodzinach.

Wysokość wydatków ponie-
sionych na wypłatę świadczeń 
wychowawczych wyniosła: 1 490 
442,40 zł, średnio w miesiącu jest 
to kwota około 213 tys. zł. 

Najczęściej rodzice wydają te 
pieniądze na wyjazdy dzieci na 
„zieloną szkołę” lub na wycieczki 
szkolne, a także na wyjazdy do 
kina, teatru, muzeum. Opłacają 
naukę języków obcych, zajęcia 
sportowe, naukę pływania, zajęcia 
taneczne i artystyczne. Środki te 
przeznaczają także na zakup arty-

kułów szkolnych, wyposażenia 
w pomoce dydaktyczne (podręcz-
niki, ćwiczenia, atlasy, słowniki, 
encyklopedie, tornistry, plecaki itp). 
Kupują komputery i akcesoria kom-
puterowe, opłacają abonament 
internetowy, kupują stroje i obuwie 
sportowe. Kilka wniosków dot. 
zakupu biurka wraz z krzesłem.

Powyższe wydatki są zgodne 
z Zarządzeniem Nr 66/2016 Bur-
mistrza Miasta z dnia 23 sierpnia 
2016 r. sprawie określenia katalo-
gu wydatków kwalifikowanych 
do refundacji udzielonej pomocy 
materialnej o charakterze socjal-
nym, uczniom zamieszkałym na 
terenie gminy Jedlina-Zdrój.

W listopadzie wykonano 
prace związane z renowacją sieci 
wodociągowej w ul. Chrobrego  
i Słowackiego. Renowacja prze-

wodów wodociągowych polega-
ła na ich odwodnieniu, mecha-
nicznemu oczyszczeniu skrobaka-
mi, gąbkowaniu i osuszeniu. 

Następnie wprowadzona została 
specjalna dysza natryskowa 
z tworzywa sztucznego. To 
wzmocnienie istniejących rur 
wodociągowych powłoką, na któ-
rej nie będą zbierać się osady. 
Powłoka produkcji 3M podniesie 
jakość wody i wydłuży okres eks-
ploatacji, gdyż jej żywotność 
wynosi ponad 50 lat. Poprawia 
również parametry rurociągu 
i zmniejsza jego chropowatość 
wewnętrzną, co bezpośrednio 
prowadzi do zmniejszenia strat 
ciśnienia podczas przesyłu wody. 
Powłoka jest szczelna, chroni 
przed korozją, przywraca i zacho-
wuje wewnętrzną średnicę rur,  
a także naprawia pęknięcia, prze-
dziurawienia i wżery korozyjne.


