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Z góry Borowej będzie widać 
Wrocław!!!

Już ruszyły prace przy nowych inwestycjach
W centrum miasta przy Placu Zwycięstwa rozpoczęła się budo-
wa centrum przesiadkowego z nowymi miejscami parkingowymi 
i miejscami dla rowerów. Wymieniona zostanie wiata przystan-
kowa i zamontowana będzie tablica elektroniczna. W Kamieńsku 
i Jedlince powstaną nowe przystanki i zostaną wymienione wiaty 
przystankowe. 

Z ustąpieniem mrozu rozpoczęły się roboty 
przy ulicy Włościańskiej. Ulica otrzyma nową 
nawierzchnię asfaltową, miejscami zostanie 
poszerzona i dokończone zostanie odwodnienie. 

W postępowaniu przetargowym wyłoniony 
został wykonawca budowy trasy pieszo-rowero-
wej od ul. Zakopiańskiej do ul. Chrobrego. Dzięki 

tej inwestycji zagospodarowany zostanie prawy 
brzeg potoku Jedlina, a mieszkańcy otrzymają 
nową trasę pieszo-rowerową.

W połowie kwietnia zostanie rozstrzygnięty 
przetarg na przebudowę ulicy Zamkowej, na któ-
rej powstaną nowe miejsca parkingowe oraz 
wymieniona zostanie nawierzchnia. 

Wszyscy dbajmy o czyste powietrze
Jak ważne dla naszego zdro-

wia jest czyste powietrze, szcze-
gólnie w miejscowości uzdro-
wiskowej, nie trzeba nikogo 
przekonywać. Wszyscy z niego 
korzystamy, wszyscy nim oddy-
chamy. Dlatego też trwają prace 
nad opracowaniem projektu 
uchwały o dopłatach z budżetu 
gminy mieszkańcom naszego 
miasta, którzy zdecydują się na 
zmianę sposobu ogrzewania 
i likwidację pieca opalanego 
węglem. W kwietniu projekt 
uchwały zostanie przekazany do 
Rady Miasta. 

Gmina Jedl ina-Zdrój 
wspólnie z miastem Wałbrzych 
i Nadleśnictwem Wałbrzych 
podpisała porozumienie na 
budowę wieży widokowej na 
górze Borowa. Wyłoniony 
został wykonawca, który przy-
gotował projekt i ogłoszony 
został przetarg na jej wykona-
nie. Nadleśnictwo przygotuje 
teren pod budowę wieży na 
szczycie góry.

Pomysł budowy wieży 
widokowej zrodził się w trakcie 
przeprowadzonych konsultacji 
z mieszkańcami na temat kon-
cepcji zagospodarowania Gór 

Wałbrzyskich. Jeden z uczest-
ników napisał „Kto nie widział 
pełnej panoramy z Borowej – 
niewiele widział. Byłby to 
jeden z najlepszych punktów 
widokowych w całych Sude-
tach. Przy dobrej widoczności 
wzrok sięgałby od Karkonoszy 
po Masyw Śnieżnika i od Gór 
Bystrzyckich po Sky Tower…” 
Zainspirowany tym pomysłem 
Burmistrz Jedliny-Zdroju wraz 
z Prezydentem Wałbrzycha 
i Nadleśniczym Lasów Pań-
stwowych postanowili zreali-
zować to ambitne zadanie, 
które będzie atrakcją nie tylko 

dla mieszkańców regionu, ale 
również magnesem dla odwie-
dzających nas turystów. 

Odliczanie przed 4. Półmaratonem 
Górskim Jedlina-Zdrój
To już ostatnia prosta przed czwartą edycją zawo-
dów, które zdobywając certyfikat Złotego Biegu 2016, 
zyskały miano Najlepszego Biegu Górskiego, Najlep-
szego Biegu Dolnośląskiego oraz sklasyfikowano go na 
drugim miejscu w kategorii Biegi Kameralne.

I.NAJEM LOKALU
Każdy mieszkaniec naszej 

gminy, który posiada niezaspo-
kojone potrzeby mieszkaniowe 
oraz spełnia kryterium docho-
dowe może złożyć wniosek o przy-
dział lokalu.

Kryterium dochodowe 
w przeliczeniu na 1 osobę 
uprawniające do zawarcia umo-
wy na lokal jest następujące:

1.Lokal socjalny – do 
800,00 zł,

2.Lokal mieszkalny – od 
600,01 zł do 2000,00 zł,

3.Lokal mieszkalny do 
remontu – od 600,01 zł do 
3000,00 zł

Złożone wnioski o przy-
dział lokalu są opiniowane przez 
Społeczną Komisję Mieszka-
niową.

II.NABYCIE LOKALU 
LUB DZIAŁKI NA WŁA-
SNOŚĆ

Gmina w swoich zasobach 

posiada lokale oraz działki, 
które przeznacza do zbycia 
w drodze przetargu. Każdy chęt-
ny (nie tylko mieszkaniec gminy 
Jedlina-Zdrój) może wziąć 
udział  w przetargu. Ogłoszenia 
o przetargach publikowane są na 
stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta Jedlina-Zdrój pod adre-
sem: ww.bip.um.jedlina.pl 
w zakładce ogłoszenia o przetar-

gach oraz ogłoszenia o rokowa-
niach.

III.ZAMIANA LOKALU
Osoby, które  posiadają 

lokal komunalny lub lokal wła-
snościowy mogą również doko-
nać zamiany lokalu.

Szczegółowe informacje 
dotyczące najmu lokalu, zamia-
ny lokalu, nabycia lokalu oraz 
działki można uzyskać pod 
numerem tel. 74 84 55 215.

Te prestiżowe wyróżnienia są najlepszym 
potwierdzeniem wysokiego poziomu organiza-
cyjnego imprezy, walorów krajobrazowych, 
sprzyjającego klimatu i atmosfery biegu,  znajdu-
jąc uznanie wśród uczestników.

Półmaraton Górski Jedlina-Zdrój 
wystartuje 14 maja 2017 r. o godz. 
10.00 na terenie miasteczka biego-
wego Active Jedlina przy ul. 
Kłodzkiej. Trasa o dystansie ok. 
23 km przebiegać będzie trady-
cyjnie m.in. przez najdłuższy 
tunel kolejowy w Polsce. 
W zawodach weźmie udział 
grono szczęśliwców, zaliczanych 
do elitarnej „pięćsetki”, wyłonio-
nej w drodze losowania.

Zbudowanie prestiżu dużej 
imprezy wymaga profesjonalne-
go przygotowania na najwyż-

szym poziomie. 
Nad sukcesem 
naszego biegu 
górskiego pra-
cuje około 200 

osób. Bardzo ważną rolę odgrywają 
wolontariusze. Bez ich pomocy 
nie byłoby możliwe tak sprawne 
przeprowadzenie imprezy. Jeśli 
lubisz pomagać i chcesz wziąć 

udział w organizacji tego 
wielkiego wydarzenia spor-
towego, dołącz do grona 

wolontariuszy! 
Można zgłaszać się telefo-

nicznie pod numerem: 730-
981-196 lub pod adresem e-mail: 

biblioteka@jedlinazdroj.eu  
do 14 kwietnia 2017r.

Zapraszamy do współpracy!
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Zapraszamy do współpracy!

Jak zostać mieszkańcem Jedliny
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 Projekt zakłada poprawę 
dostępu do usług opiekuńczych 
osobom niesamodzielnym 
i starszym, zamieszkałym na 
terenie gminy przez 24 miesiące 
poprzez aktywizację zawodową 
4 osób i przygotowanie ich do 
pracy w zawodzie opiekuna 
osób niesamodzielnych. Osoby 
te  będą świadczyć usługi opie-
kuńcze dla 14 nowych środo-
wisk, zagrożonych wyklucze-
niem społecznym i ubóstwem, 

a także obejmą działaniami 
aktywizacji społecznej poprzez 
wsparcie psychologiczne i ani-
macyjne opiekunów osób niesa-
modzielnych.

Obecnie 4 osoby są w trak-
cie 160-godzinnego kursu, który 
zakończy się zdaniem egzaminu 
i uzyskaniem certyfikatu upo-
ważniającym do pracy w zawo-
dzie opiekuna osób niesamo-
dzielnych. W ramach szkolenia 
osoby te oprócz części teore-

tycznej mają zajęcia z praktycz-
nego przygotowania do opieki, 
m.in. związanych z dietą, pielę-
gnacją i higieną. 

Łącznie wsparciem obję-
tych zostanie 38 osób przy 
czym: 4 osoby zostaną objęte 
aktywizacją zawodową przez 
zatrudnienie na okres 27 miesię-
cy, 14 osób starszych objętych 
zostanie usługami opiekuńczy-
mi, a 20 osób aktywizacją spo-
łeczną.

Projekt zakłada funkcjono-
wanie jednej szkoły podstawo-
wej dla całego obwodu w dwóch 
budynkach (obecnej Miejskiej 
Szkoły Podstawowej przy ul. 
Jana Pawła II 5 i obecnego Gim-
nazjum Miejskiego przy ul. Sło-
wackiego 5) .  W latach 
2017/2018 i 2018/2019 oddzia-
ły wygaszanego gimnazjum 
będą włączone do nowej struk-

tury ośmioletniej szkoły podsta-
wowej. Uczniowie młodszych 
klas szkoły podstawowej będą 
uczyć się w budynku przy ul. 
Jana Pawła II, a uczniowie star-
szych klas, po wygaszeniu gim-
nazjum będą uczyć się w budyn-
ku przy ul. Słowackiego 5. 

Zgodnie z art. 208 przepi-
sów wprowadzających ustawę 
prawo oświatowe, uchwała 

w sprawie projektu dostosowa-
nia sieci  szkół  podsta- 
wowych i gimnazjów w gminie 
Jedlina-Zdrój do nowego ustro-
ju szkolnego, otrzymała pozy-
tywną opinię kuratora oświaty 
ze wskazaniem zmiany treści § 
1 ust. 2. Związki zawodowe, 
spełniające kryteria reprezenta-
tywności również wyraziły 
pozytywną opinię. Uchwała  

w sprawie dostosowania sieci 
szkół podstawowych i gimna-
zjów w gminie Jedlina-Zdrój do 
nowego ustroju szkolnego wraz 
ze zmianami wskazanymi przez 
organ nadzoru pedagogicznego 
zostanie podjęta do końca marca 
2017 roku. 

Pokaż klasę – posprzątaj po 
swoim pupilu
Uczniowie klas I- III i oddziału przedszkolnego uczęszczający na świetlicę dzia-
łającą przy Miejskiej Szkole Podstawowej im. Korczaka wykonali plakaty i ulotki 
nawiązujące do projektu „Pokaż klasę – posprzątaj po swoim pupilu” realizowane-
go w ramach jedlińskiego grantu ekologicznego.

Dostosowanie sieci szkół do nowego ustroju 
szkolnego

Nauczą się pływać 
Dzieci z II klasy Miejskiej 
Szko ł y Podstawowej 
im. Janusza Korczaka 
w Jedlinie-Zdroju uczą 
się pływać. 

Więcej usług opiekuńczych 
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na 
lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS, Ośrodek Pomocy Społecznej 
w partnerstwie z Fundacją „Merkury” rozpoczął realizację projektu pn. „Komplek-
sowe usługi opiekuńcze nad osobami niesamodzielnymi w Gminie Jedlina-Zdrój”.

Komunikat
Dotyczy likwidacji grobów 
na cmentarzu komunal-
nym w Jedlinie-Zdroju.

Zgodnie z wprowadzoną reformą oświaty, organy stanowiące 
gminy zostały zobligowane do dostosowania sieci szkół do nowe-
go ustroju szkolnego. W lutym Rada Miasta Jedliny-Zdroju podję-
ła stosowną uchwałę. 

Od 13 marca tego roku 
w ramach programu „Dolno-
ślązak umie pływać” ucznio-
wie klas II Miejskiej Szkoły 
Podstawowej im. Janusza 
Korczaka w Jedlinie-Zdroju 
rozpoczęli cykl 10 spotkań 
w zakresie bezpłatnej nauki  
pływania i doskonalenia, 
prowadzonych przez wykwa-
l i f ikowanych ins t rukto- 
rów pływania w Centrum  

Aktywnego Wypoczynku 
Aqua-Zdrój. 

Projekt realizowany jest  
z funduszu zajęć sportowych dla 

uczniów Ministerstwa Sportu  
i Turystyki oraz Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego. 

Dzieci w marcu tego roku 
wraz z wychowawcami świetli-
cy przeszły ulicami Jedliny-
-Zdroju promując wśród miesz-
kańców akcję sprzątania po 
swoich psach. Najmłodsi rozda-
wali przechodniom ulotki 
i zachęcali właścicieli czworo-
nogów do wyrabiania nawyku 
sprzątania po swoich zwierzę-
tach i dbania o czystość.

Dzieci przypominały, iż 
każdy właściciel ma obowiązek 
posprzątania po swoim psie. 
Przekonywały, że wystarczy do 
tego zwykły, foliowy woreczek.

Akcja cieszyła się dużym 
zainteresowaniem  przechod-
niów, a uczniowie mają nadzie-

ję, że wpłynie ona na świado-
mość właścicieli psów, a trawni-

ki, skwerki i chodniki miasta 
będą czyste. 

Urząd Miasta jako zarząd-
ca cmentarza komunalnego 
informuje, że w oparciu o usta-
wę z dnia 31 stycznia 1959 r. 
o cmentarzach i chowaniu 
zmarłych likwiduje groby,  
w których pochówku dokonano 
przed 20 laty, a dysponent 
grobu nie dokonał opłaty prze-
dłużającej termin przed upły-
wem którego nie wolno  
użyć grobu do ponownego 
pochówku.

Z chwilą likwidacji grobu, 
na którym istnieje nagrobek 
jego elementy przechodzą na 
własność zarządcy cmentarza 
jako mienie porzucone (dotych-
czas wytypowane do likwidacji 
groby są przeważnie grobami 
ziemnymi, bez nagrobków lub 
z nagrobkami lastrykowymi,  

z których nie zostaną odzyskane 
żadne elementy).

Jednocześnie informujemy, 
że od 1 stycznia tego roku na 
prowadzenie prac na cmentarzu 
komunalnym wymagana jest 
zgoda zarządcy. Dotyczy ona: 
budowy lub przebudowy 
nagrobka, ustawienia ławki, 

posadzenia drzewka lub krzewu 
i innych robót wykonywanych 
na terenie cmentarza.

Zgodę należy załatwić 
w Urzędzie Miasta przed przystą-
pieniem do wykonywania w/w prac.

Wszelkie informacje udzie-
lane są pod nr tel. 74 8455215, 
74 8455216

Kolejne, pozyskane przez gminę Jedlina-
-Zdrój środki finansowe na ten cel pochodzą z Banku 
Gospodarstwa Krajowego, który realizuje rządo-
wy program wsparcia samorządów w zwiększaniu 
ilości lokali i pomieszczeń mających służyć zaspa-
kajaniu potrzeb osób najuboższych.

Gmina otrzymała wsparcie finansowe w wyso-
kości 145 tys. zł na remont sześciu lokali mieszkal-
nych. Zgodnie z kosztorysem inwestorskim szaco-

wana wartość inwestycji wyniesie 322 tys. zł. 
Otrzymane wsparcie finansowe z Funduszu 
Dopłat to 45% wartości inwestycji.

Wyremontowane mieszkania socjalne 
powstaną przy ulicach: Kłodzkiej, Kamiennej, 
Pokrzywianki, Poznańskiej, Zakopiańskiej oraz 
na Placu Zwycięstwa. Prace remontowe rozpoczę-
ły się w marcu, a ich zakończenie planowane jest 
w październiku tego roku. 

Lokale socjalne do gruntownego 
remontu 
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PLAN 
FESTIWALU 

AKTYWNOŚCI    
1-2 KWIETNIA  
2017 ROKU

01.04.2017 r. - SOBOTA
 miejsce: activ Jedlina 

przy ul. Kłodzkiej, 
od godz. 15.00

15:00 Rozpoczęcie

15:10 Pokaz jazdy na desko-
rolce w Skateparku

15:20 Pokaz Teakwondo  

15:30 Biegi dzieci i młodzieży 
na bieżni
              16:00 Zapraszamy do udziału 
w aktywnościach (bezpłatne 
zapisy na miejscu):    
•	Wycieczka biegowa 
•	Wycieczka rowerowa trasą 

activ 
•	 Przejście z kijami trasą 

Radia Wrocław

16:10 Pokazy aktywności 
sportowych:
•	 Prezentacja urządzeń do 

ćwiczeń
•	 Siatkówka 
•	 Petanque 

16:15-18:00 Mecze piłki noż-
nej na Orliku:
•	 16:15 KS ZDRÓJ Jedlina-

Zdrój vs MKS WŁÓKNIARZ 
Głuszyca (Grupa Żaków)

•	 17:00 KS ZDRÓJ Jedlina-
Zdrój vs MKS WŁÓKNIARZ 
Głuszyca (Grupa 
Młodzików)

16:40 Pokazy i warsztaty ćwi-
czeń fitness

17:15 Pokaz tańca ZUMBA 

17:30 Wręczenie nagród zwy-
cięzcom biegów

17:40 Konkurs znajomości 
aktywności sportowych dla 
dzieci i młodzieży

18:00-18:45 Prelekcja hima-
laisty Dariusza Tęczy

18:45-19:30 Muzyczne activ

02.04.2017r. - NIEDZIELA, 
od godz.10.00

10:00 Mecz piłki nożnej VIP-
-ów – activ Jedlina przy ul. 
Kłodzkiej

10:00 Wycieczka biegowa - 
activ Jedlina przy ul. Kłodzkiej 
(bezpłatne zapisy na miejscu)

12:00 Pokazy na wieży wspi-
naczkowej – Park Aktywności 
„Czarodziejska Góra” przy ul. 
Poznańskiej

12:30 Pokazy Fly Fitness – 
Park Aktywności „Czarodziej-
ska Góra” przy ul. Poznańskiej

Weź czynny udział w I Festiwalu Aktywności

•	Warsztaty udzielania pierwszej pomocy organizowane 
przez WOPR Wałbrzych - Park Aktywności 
„Czarodziejska Góra” przy ul. Poznańskiej

•	Przejażdżki konne - Zespół Pałacowo - Hotelowy 
„Jedlinka” przy ul. Zamkowej

•	Oferta promocyjna w Parku Aktywności „Czarodziejska 
Góra”:

A. 1 wejście na wieżę gratis
B. tor saneczkowy / tor pontonowy 5 + 1 przejście gratis
C. trasa Maluch 5 + 1 przejście gratis

Inne atrakcje:
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Nasz nowy mieszkaniec

Mikołaj Kubowicz, ur. 23.02.2017, waga 3600, wzrost 56 cm

Wyłoniony został wyko-
nawca przedmiotowego opra-
cowania. Planowany termin 
uchwalenia zmiany planu to 
koniec maja 2018 r. Obecnie 
można składać wnioski do 
planu. Wnioski należy skła-
dać na piśmie w Urzędzie 

Miasta w Jedlinie-Zdroju. 
Przed uchwaleniem projekt 
planu zostanie poddany kon-
s u l t a c j o m  s p o ł e c z n y m , 
w ramach których zorganizo-
wana zostanie  dyskusja 
publiczna nad przyjętymi roz-
wiązaniami. Osoby zaintere-

sowane zapraszamy do śle-
dzenia strony internetowej 
Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój 
oraz BIP-u, gdzie ukazywać 
się będą wszelkie informacje 
dotyczące podejmowanych 
działań w ramach procedury 
planistycznej.

Zmiana planu zagospodarowania 
przestrzennego 
Informujemy, że  Rada Miasta Jedlina-Zdrój podjęła uchwałę w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta dla terenu objętego obecnie obowiązującym planem przyjętym 
Uchwałą Nr XV/84/12 RM Jedlina-Zdrój z dnia 28 marca 2012 r. 

Zabytek na skalę europejską 
Most kolejowy w Jedlinie–Zdroju powstał w 1904 roku na linii kolejowej łączącej Świdnicę z Jedliną-Zdrój jako 
jeden z licznych obiektów wybudowanych na kolei w dolinie rzeki Bystrzycy.

Zaprojektowany został 
przez inżyniera Plüschke, 
a wybudowany pod nadzorem 
radcy Schmedesa i inspektora 
Schieflera z Dyrekcji Kolei we 
Wrocławiu. Ze względu na 
zastosowaną konstrukcję obiekt 
stanowi wyjątkowy przykład 
architektury inżynieryjnej, któ-
rej myśl sięga połowy XIX 

wieku. Jest to stalowy obiekt 
wspornikowy zrealizowany 
metodą inżyniera Heinricha 
Gerbera. Trzyprzęsłowy obiekt 
o długości całkowitej 92,25 m 
poprowadzono nad rzeką 
Bystrzycą i lokalną drogą.

Na dwóch kamiennych 
filarach osadzono główne 
przęsło kratownicowe. Na 

skrajnie wysuniętych kołnier-
zach kratownicy podwieszo-
no przegubowo dwa skrajne 
przęsła blachownicowe, spo-
czywające na kamiennych 
przyczółkach.

Zastosowanie konstrukcji 
wspornikowej Gerbera w tym 
przypadku zawiązane było 
z prawdopodobieństwem 

osiadania filarów i miało na 
celu w razie ich wystąpienia 
zapobieżenie ewentualnej 
utraty nośności mostu.

Obecnie ze względu na 
stan zachowania, obiekt stano-
wi wyjątkowe dzieło nie tylko 
w skali Śląska, lecz należy do 
nielicznych zachowanych 
zabytków o skali europejskiej.

Wielki sukces naszej mieszkanki 
Doskonały występ pod-
czas Światowych Zimo-
wych Igrzysk Olimpiad 
Specjalnych zanotowała 
mieszkanka Jedliny-Zdro-
ju. Monika Bernaś w biegu 
narciarskim na 50 m zaję-
ła trzecie miejsce. 

Narciarka z Jedliny-Zdroju 
doskonale spisała się w swojej 
konkurencji. Przegrała tylko 
z dwoma zawodniczkami, sta-
jąc na najniższym stopniu 
podium. Brązowy medal Świa-
towych Zimowych Igrzysk 
Olimpiad Specjalnych to dla 
Moniki Bernaś największy 
sukces w karierze. Gratuluje-
my naszej mieszkance wielkie-
go sukcesu. 


