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Skatepark o powierzchni 431m. kw. wyposażony 
będzie w rozmaite urządzenia, m.in.:  quarterpipe, 
bank ramp, poręcz łamana, funbox piramida 1, grind-
box, london-gap, roll-in, bank wall, funbox bez pode-
stu, poręcz prosta. Według planu obiekt powinien zostać 
wybudowany do końca sierpnia. 

Jednocześnie budowana będzie ścieżka pieszo-rowerowa przy ul. Kłodz-
kiej (odcinek od ul. Reymonta do ul. Narutowicza). Jej długość wyniesie 500 m, a sze-
rokość 3,5 m. Zostanie wymieniona nawierzchnia oraz odrębne pasy pieszy i rowerowy.                                                                                                                              

W programie usłyszeliśmy: J. S. 
Bacha Preludium i Fugę c-moll, W. 
A. Mozarta Sonatę No. 8 a-moll, S. 
Rachmaninowa Vocalisa op. 34 No. 
14 oraz F. Chopina Etiudę f-moll i Nok-
turn f-moll op. 55. No. 1.

Z kolei 19 maja Asia zagrała 
recital dyplomowy w Zespole Pań-
stwowych Szkół Muzycznych im. 
Mieczysława Karłowicza w Krako-
wie, tym samym otrzymując świa-
dectwo ukończenia szkoły arty-
stycznej i tytuł zawodowy muzyka.

Następnie odbyły się zajęcia dla 
uczniów, m. in. test wiedzy o Korczaku, ryso-
wanie portretu patrona, układanie zamku 
Króla Maciusia i wiele innych. Kolejnym eta-
pem uroczystości była akademia, która roz-
poczęła się od przemówienia Dyrektor MSP 
Katarzyny Lepis i Burmistrza Miasta Leszka 
Orpla. Z tej okazji gospodarz Jedliny oraz 
Przewodnicząca Rady Miasta Maria Drapich 
obdarowali szkołę zestawem bajek DVD 
i koszem słodyczy. Na zakończenie Dyrektor 
szkoły, Burmistrz oraz Anna Buczek wręczyli 
wyróżnienia uczniom, którzy brali udział 
w konkursie „Nasza Jedlina czyli cudze 
chwalicie, swego nie znacie”. Fundatorem 

nagród finansowych był Honorowy Obywa-
tel Miasta, dr Sebastian Buczek. 

Ale to nie był koniec Korczakiady. Z okazji Dnia 
Dziecka zorganizowano zajęcia sportowe podczas, 
których dzieci pobiły kilka nowych rekordów w róż-
nych dziedzinach sportu. Ten dzień zwieńczyło 
wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek.

Świętowanie zakończyło się 2 czerwca 
otwartą lekcją dla rodziców i nauczycieli, którą 
prowadziły nauczycielki J. Mucha oraz I. Wolna. 
Zajęcia „ Marzenia dzieci” prowadzone były 
wśród sześciolatków klasy I z wykorzystaniem 
piłek eduball. I chyba dzięki tym lekcjom udało 
się rozwiać wątpliwości związane z funkcjono-
waniem sześciolatka w szkole.

Konferencja zorganizowana 
została przez Burmistrza Jedliny-
-Zdroju Leszka Orpla oraz Dyrekto-
ra Instytutu Chemicznej Przeróbki 
Węgla w Zabrzu Aleksandra Sobo-
lewskiego. Gośćmi byli m.in. Poseł 
Wojciech Murdzek, Prezydent 
Wałbrzycha Roman Szełemej, Pre-

zes Stowarzyszenia Gmin Uzdro-
wiskowych Jan Golba, Prezes 
Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wod-
nej Marek Skorupa, a także Burmi-
strzowie Gmin Uzdrowiskowych 
i przedstawiciele Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska 

oraz Ministerstwa Energetyki. 
Konferencję podzielono na dwie 
sesje. Pierwsza to „Jakość powie-
trza w uzdrowiskach”, a druga 
„Polskie rozwiązania problemu 
niskiej emisji”.

W związku z rosnącym zanie-
czyszczeniem powietrza w wielu 
miastach Polski, Instytut Chemicz-
nej Przeróbki Węgla wyproduko-
wał 2 tys. ton tego opału i zdecy-
dował o przeprowadzeniu badań. 
Oprócz Jedliny do programu przy-
stąpił Kraków, Zabrze, Żywiec 
i Roszków.   

Przypomnijmy, że w paździer-
niku zeszłego roku Burmistrz 
Leszek Orpel podpisał porozumie-
nie z Dyrektorem Instytutu Alek-
sandrem Sobolewskim i przystąpił 
do realizacji pilotażowego progra-
mu ograniczenia niskiej emisji 
poprzez palenie w określonym 
czasie przez mieszkańców miasta 
bezdymnego paliwa o nazwie 
„Błękitny węgiel”. Celem tego 
pilotażowego programu było 

sprawdzenie w rzeczywistych 
warunkach wpływu spalania 
nowego paliwa na ograniczenie 
niskiej emisji. W ramach progra-
mu Jedlina-Zdrój otrzymała nieod-
płatnie 600 ton bezdymnego 
węgla do testowania  i przekazała 
go do około 800 gospodarstw 
domowych położonych w strefie 
A i B uzdrowiska. Następnie  przy-
stąpiła do realizacji programu, 
w którym wykonywane były 
pomiary zanieczyszczenia powie-
trza zarówno podczas ogrzewania 

mieszkań zwykłym jak i błękitnym 
paliwem. 

Przedstawione podczas kon-
ferencji wyniki badań pokazały, 
że na nasze miasto spadło m.in. 
30 ton pyłu, 15 ton siarki i 15 kg 
bizopirenu mniej niż w czasie 
palenia zwykłym węglem. To 
olbrzymia poprawa jakości 
powietrza w tak krótkim czasie 
trwania badań.

Podczas konferencji odbył się 
ponadto panel dyskusyjny. Jego 
wyniki wraz z petycją podpisaną 

przez uczestników konferencji 
o opracowanie programu rządo-
wego przedstawione zostaną 
Ministrowi Ochrony Środowiska. 
Przedstawiciele samorządów 
podsumowując konferencję 
stwierdzili, że wprowadzenie 
tego paliwa na rynek musi być 
rozwiązaniem systemowym, 
przygotowanym tak, by miesz-
kańcy płacili za węgiel tyle ile 
płacą dotychczas, a państwo 
powinno dopłacać za uzyskany 
efekt ekologiczny.
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Nowe paliwo szansą na lepsze powietrze 
Przez dwa dni (16-17 maja) w Hotelu Jedlinka w Jedlinie-Zdroju trwała specjalna konferencja podsumowująca pilotażowy program 
opalania mieszkań tzw. „Błękitnym węglem”. Głównym tematem była poprawa stanu jakości powietrza w Polsce.

Korczakiada w podstawówce 
To organizowane w Miejskiej Szkole Podstawowej zajęcia inspirowane 
postacią Patrona, Janusza Korczaka. We wtorek 31 maja obchody Dnia 
Patrona rozpoczęły się uroczystym przemarszem prowadzonym przez 
poczet sztandarowy do  kościoła parafialnego pod wezwaniem Trójcy 
Świętej, w którym ks. Proboszcz Ryszard Uryga odprawił mszę. 

Najbliższe inwestycje
Na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjne-
go przy ul. Kłodzkiej niebawem rozpoczną 
się prace związane z budową skateparku 
i sześciotorowej bieżni lekkoatletycznej tar-
tanowej o długości 112 m. Tam też wybu-
dowane zostanie zaplecze sanitarne.

Wielka chwila dla młodej artystki 
W maju w Pawilonie Zdrojowym przed publicznością w rodzinnym mieście Jedlinie-Zdroju 
w prapremierowym dyplomowym koncercie fortepianowym wystąpiła Joanna Jakacka. 
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Pętlę, którą pokonywali uczestnicy 
trzeciej edycji imprezy, uważa się za 

jedną z najbardziej tajemniczych w Pol-
sce. Lekkoatleci w zeszłą niedzielę nie 

tylko mieli okazję podziwiać uroki 
Jedliny, ale odkryli także kilka sekre-
tów okolicznych gór. Zwiedzili choćby 
najdłuższy w kraju tunel kolejowy.

Wśród panów trasę 24 km naj-
szybciej pokonał Piotr Holly z Wał-
brzycha, który po dwóch trzecich 
dystansu „oderwał się” od peletonu 
i z przewagą prawie 4 min jako 
pierwszy minął linię mety. U kobiet 
triumfowała Anna Więcek z Wrocła-
wia, która nad swoimi rywalkami 
zyskała jeszcze większą przewagę. 
Była szybsza od drugiej na mecie 
Karoliny Sobczak o bisko 6 min.

Tłumy startujących, doskonała 
organizacja i trudna technicznie trasa 
– tak uczestnicy zapamiętają minioną 
edycję imprezy. Tymczasem już dziś 
wiadomo, że czwarta odsłona biegu 
odbędzie się 21 maja przyszłego 
roku.

Muflony to najstarszy plebiscyt 
gospodarczy, który co roku odbywa się 
w Wałbrzychu. Nagradzane są w nim 
firmy i instytucje z terenu Aglomeracji 
Wałbrzyskiej, które wyróżniają się na tle 
innych dobrymi wynikami gospodarczy-
mi, działalnością na rzecz lokalnej spo-
łeczności, realizowanymi inwestycjami 
czy promowaniem ekologii. Do konkursu 
zgłosiło się kilkadziesiąt podmiotów, 
a zwycięzców wskazała Kapituła składa-

jąca się z samorządowców oraz przed-
siębiorców. Jak mówił podczas uroczy-
stej gali Muflonów przewodniczący 
Kapituły, Roman Szełemej: - Wybór był 
trudny ponieważ z roku na rok zgłasza 
się coraz więcej chętnych i prezentują 
oni coraz wyższy poziom.

Dlatego cieszymy się, że w kategorii 
„Najlepsza Gmina Aglomeracji Wałbrzy-
skiej” zajęliśmy tak wysokie, bo drugie 
miejsce.

Rowerzyści, biegacze i miło-
śnicy nordic-walking wyruszyli, 
by poznać trasę #ACTIVE. 
Leszek Orpel wraz z biegaczami 
pokonał trasę wyznaczoną przez 
Głuszycę, a Roman Głód prowa-
dził trasą jedlińską grupę rowe-
rzystów. W tym czasie na placu 
przy Kompleksie Pałacowym 
Jedlinka mieszkańcy Głuszycy 
i Jedliny-Zdroju promowali różne 
formy aktywności.

Pokaz treningu siłowego 
zaprezentowali zawodnicy 
Uczniowskiego Klubu Sportowe-
go GIM Głuszyca, których trenu-
je Jacek Kędzierski, nauczyciel 
wychowania fizycznego w Gim-
nazjum Publicznym w Głuszycy. 
Na scenie pięknie zatańczyła 

10-letnia głuszyczanka Amelka 
Nadkańska, uczestnicząca 
w zajęciach zumby prowadzo-
nych przez Magdalenę Truszczyń-
ską w Centrum Kultury w Głuszy-
cy. Mieszkańcy Jedliny-Zdroju 
uczyli przybyłych na festyn, jak 
aktywnie spędzić czas, grając 
w bule. W pełnych radości i ener-
gii tańcach zumby zaprezento-
wała się grupa dzieci z Jedliny-
-Zdroju pod okiem Anety Marci-
niuk. Po zaśpiewaniu swojego 

hymnu studenci Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku z Głuszycy, któ-
rzy często maszerują z kijkami, 
wzięli udział w rozgrzewce 
poprowadzonej przez  Krzyszto-
fa Krzymińskiego, instruktora 
nordic-walking z Głuszycy.  
Pokaz treningu dla biegaczy 
poprowadzili Ewa Sobieraj 
i Andrzej Kolisz, biegacze zaan-
gażowani w organizację ultra-
maratonu Waligóra Run Cross 
Głuszyca i Biegu Szlakiem Riese.

Oprócz treningu fizycznego 
organizatorzy festynu przygoto-
wali dla przybyłych również tre-
ning  intelektualny. Odpowiada-
jący poprawnie na pytania 
w quizie wiedzy o sąsiadach –
otrzymywali drobne upominki.

Gospodarze obu gmin – 
Roman Głód i Leszek Orpel – 
dziękują za wspólnie spędzone 
niedzielne popołudnie i zapra-
szają do aktywności na trasie 
#ACTIVE.

Spróbuj swoich sił na nowej trasie 
- #ACTIVE Głuszyca-Jedlina-Zdrój uważamy za otwartą – tymi 
słowami w niedzielę 5 czerwca podczas Festynu Sąsiedzkie-
go przy Kompleksie Pałacowym Jedlinka Burmistrzowie obu 
miejscowości, Roman Głód i Leszek Orpel uroczyście otworzyli 
20-kilometrową trasę łączącą sąsiadujące ze sobą gminy.

Byliśmy blisko Muflona 
Rozstrzygnięto XVIII edycję Plebiscytu Gospodarczego MUFLONY 
2015.Podczas uroczystej gali, która odbyła się w Zamku Książ wrę-
czono nagrody w pięciu kategoriach. Drugie miejsce wśród Gmin 
Aglomeracji Wałbrzyskiej zajęła Jedlina-Zdrój.

Jedlina rozbiegana 
Po raz trzeci tłumy biegaczy spotkały się, by 
rywalizować na trudnych trasach półmaratonu 
górskiego. Najlepsi w 3.Wodociągi Półmaratonie 
Górskim w Jedlinie-Zdroju okazali się Anna Wię-
cek i Piotr Holly.   

Świętowali na ulicy 
Po raz drugi mieszkańcy ulicy Marii Dąbrowskiej zorganizowali „Święto ulicy”. 
Miejscem tegorocznego spotkania była nieruchomość Elżbiety i Zbigniewa Ści-
gałów. Ubiegłoroczni gospodarze Państwo Kmakowie przekazali gospodarzom 
transparent. 

Na odchody tego święta mieszkańcy zaprosili 
Burmistrza Miasta Leszka Orpla oraz Prezesa Sto-
warzyszenia Miłośników Jedliny-Zdroju Romual-
da Wysockiego.

Goście przynieśli mieszkańcom drobne poda-
runki oraz nowy pojemnik na śmieci. Na ręce 
głównych organizatorów imprezy Państwa Ściga-
łów przekazana została flaga Jedliny-Zdroju, 
którą gospodarze zawiesili na budynku. Spotka-

nie było okazją do rozmów nie tylko o sprawach 
ulicy, ale również miasta.

Spotkanie zakończyło się wspólnym śpie-
wem. Na akordeonie grał Pan Bogdan Osow-
ski.

Mamy nadzieję, że ta inicjatywa zachęci 
mieszkańców innych ulic do organizacji „Święta 
ulicy”. Jest to bowiem okazja do wzajemnego 
poznania się, integracji i dobrej zabawy.

3.Wodociągi Półmaraton Górski  
Jedlina-Zdrój – WYNIKI

Mężczyźni open
1.Piotr Holly (Wałbrzych) 1:42:23
2.Tomasz Gawroński (Jędrzejów) 1:46:19
3.Sławomir Sławiński (Kamienna Góra) 1:46:23

Kobiety open
1.Anna Więcek (Wrocław) 2:05:35
2.Karolina Sobczak (Wrocław) 2:11:37
3.Weronika Machowska (Linin) 2:14:25
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W konkursie, na zasadach 
nieodpłatnych, uczestniczyć 
może każdy, dla kogo gotowa-
nie jest zawodem, przyjemno-
ścią, pasją. Konkurs podzielony 
jest na dwie kategorie:

1. Wystawcy instytucjonal-
ni, np.:  restauracje, gospodar-
stwa agroturystyczne, zajazdy, 
zare jest rowane podmioty   
gospodarcze zajmujące się 
gastronomią,

2. Osoby fizyczne (indywi-
dualnie, grupowo, rodzinnie).

Oceną przygotowanych 
przez wystawców zup zajmuje 
się jury. Organizatorem imprezy 
jest Centrum Kultury w Jedlinie 
– Zdroju.

Informacje organizacyjne:
• Wystawcy będący osoba-

mi fizycznymi przygotują mini-
mum 6 litrów zupy.

• Wystawcy instytucjonalni 
przygotują minimum 10 litrów 
zupy – z uwagi na bardzo duże 
zainteresowanie   Festiwalem, 
organizatorzy zachęcają do przy-
gotowania większej ilości zupy!

• Wszyscy uczestnicy Festi-
walowego konkursu, 1 litr zupy 
w oddzielnym naczyniu wraz 
z przepisem, dostarczają do 
recepcji Festiwalu – Festiwalo-
we B iuro  Organ izacy jne , 
w godz. 15.00-17.00, dokonu-
jąc w ten sposób formalnego 
zgłoszenia.

• Pozostałą i lość zupy 
uczestnicy konkursu serwują 
publ iczności  fest iwalowej 
w naczyniach plastikowych. 
Uczestnicy konkursu mają 
prawo wyboru co do płatnego 
lub nieodpłatnego serwowania 
zupy dla publiczności (organi-
zator – Centrum Kultury nie 
odpowiada za prawne aspekty 
prowadzonej sprzedaży).

• Uczestnicy obowiązkowo 
muszą posiadać swoje naczynia 
( garnek lub termos, chochlę, 
naczynia plastikowe).

• Organizator wszystkim 
uczestnikom konkursu zapew-
nia stanowisko konkursowe 
–1/2 namiotu wymiary 3 na 1,5 
metra, wyposażone w stół 
i ławkę oraz przyłącze elek-
tryczne  na 220 V.

• Zaleca się przygotowanie 
ekspozycji gastronomicznej  do 
godziny 14:30.

• Organizator nie zapew-
nia urządzeń do podgrzewania 
/ gotowania zupy.

• Wydawanie zupy dla 
publiczności może odbywać się 
wyłącznie po uroczystości 
otwarcia Festiwalu od ok. 
15:05.

• Werdykt ogłosi Przewod-
niczący Jury w dniu Festiwalu 
o godz. 18:00

• W konkursie zostaną 
przyznane Złote, Srebrne i Brą-
zowe Wazy w dwóch katego-
riach:
-  wystawca – osoba fizyczna,
-  wystawca  instytucjonalny.

• Zwycięzcy otrzymają 
atrakcyjne nagrody.

• Nagrodą główną w kate-
gorii Osoba fizyczna będą 
wczasy w Chorwacji dla 2 osób, 
ufundowane przez Organizację 
Usług Turystycznych  Zbigniew 
Górnicki.

Nagrodą główną w katego-
rii Wystawca instytucjonalny są 
wczasy dla 1 osoby w Port Gri-

maud / Francja /ufundowane 
przez Biuro Podróży „Juventur 
Travel” Sp. z o.o. Dodatkową 
nagrodą  w tej kategorii będą 
vouchery na reklamę (za I m-sce 
o wartości 5 tys., II m-sce-3 tys., 
III m-sce-2 tys.) w Gazecie Wro-
cławskiej, Panoramie Wałbrzy-
skiej i na portalu naszemiasto.
pl

• Zgłoszenia przyjmowane 
są w Centrum Kultury w Jedlinie 
– Zdroju, ul. Piastowska 13,  
telefonicznie:  74 8455249 
wewn. 22, lub e-mail: bibliote-
ka@jedlinazdroj.eu ,

Uczestnicy konkursu wyra-
żają zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych, rozpo-
wszechnianie ich wizerunku 
oraz przepisu na zupę w celach 
związanych z organizacją  i pro-
mocją konkursu kulinarnego 
XIV Dolnośląski Festiwal Zupy 
w Jedlinie-Zdroju

Termin zgłoszenia do udzia-
łu w konkursie upływa  23 
czerwca 2016 r. o godz. 12.00.

Organizator  zast r zega 
sobie prawo do modyfikacji 
niniejszego regulaminu.

Wiosenna zabawa szkolna  
W pierwszą sobotę czerwca pracownicy Miejskiej Szkoły Pod-
stawowej im. Janusza Korczaka i Gimnazjum Miejskiego im. 
Jana Pawła II zorganizowali Wiosenną Zabawę Szkolną, z której 
dochód przeznaczany zostanie  na fundusz stypendialny dla naj-
zdolniejszych uczniów jedlińskich szkół. 

Goście bawili się w Klubo-
galerii Ciekawa. Wśród uczest-
ników balu nie zabrakło przed-
stawicieli  szkół, lokalnych 
władz, przedsiębiorców, samo-
rządowców oraz rodziców 
i mieszkańców miasta. Gospo-
dynie wieczoru serdecznie 
witały uczestników zabawy, 

a po obiedzie zaprosiły do 
wspólnego zdjęcia. Oprawę 
muzyczną zapewnił nauczyciel 
g imnaz jum Adam Jacak , 
a pyszne ciasta upiekli rodzice 
uczniów. Podczas trwania 
zabawy zbierano darowizny na 
fundusz stypendialny, a dar-
czyńcy otrzymali certyfikaty 

oraz upominki, m.in. obrazy, 
porcelanę stołową, zestawy 
sportowe i turystyczne oraz 
bilety wstępu do jedlińskich 
i wałbrzyskich atrakcji. Przy 
okazji dyrektorzy obu szkół 
bardzo dziękują za hojność, 
bezinteresowną pomoc i życzli-
wość. Zebrano 9100 zł. 

Regulamin  Konkursu 
XIV Dolnośląskiego 

Festiwalu Zupy 
26 czerwca 2016r.

Całoroczny tor saneczkowy 
Jedlińska „rynna” zyskała nową atrak-
cję – miniaturową wersję najdłuższego 
tunelu kolejowego w Polsce (1601m 
długości znajdującego się pod górą 
Mały Wołowiec pomiędzy Jedliną  
a Wałbrzychem).

Tor saneczkowy znajduje się w Parku Aktyw-
ności „Czarodziejska Góra” u zbiegu ul. Poznań-
skiej i Sienkiewicza.

Czynny od poniedziałku do niedziel i 
w godz.: od 10.00  do 19.00. W dni deszczowe 
obiekt jest nieczynny.

Tel. 606 786 569, 74 8455 249
www.jedlinazdroj.eu, www.ckjedlina.pl
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Impreza odbyła się w uroczystej 
i miłej atmosferze w obecności 
Burmistrza Miasta Leszka Orpla . 
Wszyscy biorący udział w zawo-

dach otrzymali pamiątkowe 
medale i upominki. Najlepsi 
zawodnicy w dwunastu katego-
riach stanęli na podium i zostali 
uhonorowani pucharami.
Dla uczestników i ich rodzin przy-
gotowano słodki poczęstunek, kieł-
baski z grilla oraz watę cukrową.
Gratulujemy wszystkim zawodni-
kom i zapraszamy na drugą edycję 
we wrześniu. Szczególne podzię-
kowania należą się sponsorom. 

Regulamin:
Celem konkursu jest zachęcenie 
mieszkańców miasta Jedliny-
-Zdroju do dbałości o piękno 
i estetykę swojego najbliższego 
otoczenia poprzez upiększanie 
balkonów rozmaitymi roślinami, 
kwiatami i drzewkami ozdobny-
mi oraz  wzbogacanie i uatrak-

cyjnienie wizerunku naszego 
miasta  i współtworzenia przyja-
znej dla środowiska atmosfery 
I. Organizatorem konkursu jest  
Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój. 
II. Uczestnictwo i zasady konkur-
su: 
1.W konkursie mogą wziąć udział 
wszyscy mieszkańcy Miasta.

2.Warunkiem uczestnictwa 
w konkursie jest wypełnienie 
karty zgłoszenia i złożenie jej 
w  U r zędz i e  M ias ta  l ub  
drogą elektroniczną na adres  
urzad@jedlinazdroj.eu.
3.Wzór karty zgłoszenia stanowi 
załącznik do regulaminu i jest 
dostępny na stronie www.jedli-
nazdroj.eu  lub w  Urzędzie  Mia-
sta
4.Termin przyjmowania zgłoszeń 
mija 15 sierpnia danego roku. 
III. Do udziału w konkursie można 
zgłaszać okna i balkony usytu-
owane lub widoczne z drogi.
Ocenie będą podlegały – pomy-
słowość, oryginalność i ogólne 
wrażenie estetyczne:
- ogólne wrażenie estetyczne  - 
max 10 punktów,
- pomysłowość  - max 10 punk-
tów,

- oryginalność - max  10 punk-
tów,
IV. Balkony i okna będą ocenianie 
przez Komisję powołaną przez 
Burmistrza Miasta.
V. Spośród ocenionych balkonów 
Komisja wyłoni trzech zwycięz-
ców  przyznając I, II i III miejsce. 
Wyniki konkursu zostaną opubli-
kowane na stronie internetowej 
Urzędu Miasta, a laureaci zosta-
ną poinformowani indywidual-
nie o wygranej.
VI. Zwycięzcy Konkursu otrzyma-
ją nagrody w postaci bonów 
podarunkowych o wartości: 
za I miejsce 500 zł, II miejsce 300 
zł, III miejsce 200 zł. 
VII. Zwycięzcy konkursu w danym 
roku kalendarzowym zostają 
wyłączeni z oceny okien i balko-
nów przez okres następnych 12 
miesięcy.

Katarzyna Biziewska - radna Rady Miasta Jedliny-Zdroju

Burmistrz Jedliny-Zdroju zaprasza mieszkańców do udziału w konkursie  
na najładniej ukwiecone okno lub balkon

Zapraszamy  
do aktywności 
 
Czarodziejska Góra w Jedlinie-Zdroju przygotowała 
na sezon letni moc atrakcji dla odwiedzających. Gwa-
rantowane emocje na wysokim poziomie!

Na spragnionych wrażeń czeka 
taka ilość i różnorodność atrakcji, 
że każdy z pewnością znajdzie 
coś dla siebie. I to zarówno jeśli 
chodzi o najmłodszych, jak 
i dorosłych, amatorów oraz 
wytrawnych wyczynowców. Jest 
w czym wybierać. Do dyspozycji: 
tor saneczkowy, zjazd na ponto-
nie, karuzela rotondo, hulajnoga 
i deskorolka górska. W parku 
linowym do wyboru trasy zróżni-
cowane pod względem poziomu 
trudności: „Maluch”, „Junior”, 
„Standard”, „Extremum”, „Tyrol-
ka” oraz wieża wspinaczkowa.
Niewątpliwą atrakcję Parku 
Aktywności stanowią bardzo 
konkurencyjne ceny, praktycznie 

na każdą kieszeń: za zjazd na 
torze saneczkowym lub ponto-
nowym zapłacimy już od 3 zł, 
dzieci do lat 3 bezpłatnie. Za 
godzinną wspinaczkę na wieży 
zapłacimy tylko 15 zł. Jednak 
prawdziwym hitem z pewno-
ścią jest nowość – bilet na 
wszystkie atrakcje, uprawniają-
cy do jednorazowego skorzy-
stania z licznych propozycji. 
Wykupienie tej opcji już od 50 
zł/os., a oszczędzamy wówczas 
ok. 70-90 zł! Jak widać, napraw-
dę warto przybyć do naszego 
centrum aktywności i zabawy 
dla całej rodziny. Serdecznie 
zachęcamy do zaplanowania 
wizyty w Jedlinie-Zdroju.

Pobiegali chłopcy i dziewczęta 
Kompleks przy ul. Kłodzkiej był areną zmagań ostatniej, szóstej edycji „Spotkań biegowych dla dzieci 
i młodzieży”. Był to finał cyklu jesienno-wiosennego 2015/2016. 

Wyniki w poszczególnych 
kategoriach: 

50 m – chłopców 
1.Piotr Resiak
2.Michał Szlus
3.Ragał Ścigała 

50 m – dziewcząt 
1.Łucja Latkowska
2.Martyna Chomiak 
3.Beata Hrabia 

100 m – chłopców
1.Oskar Chorążyczewski 
2.Marcin Szlus
3.Sebastian Kudzia 

100 m – dziewcząt 
1.Lilianna Idryjan
2.Natalia Strzyż 
3.Alicja Marciniak 

200 m – chłopców
1.Adrian Chorążyczewski
2.Dominik Podsiadły
3.Michał Latkowski 

200 m – dziewcząt 
1.Katarzyna Dryś
2.Maja Żmudzińska
3.Zuzanna Rzeszót 

400 m – chłopców 
1.Krystian Kacprzyk
2.Oliwier Lehner
3.Igor Jasiński 

400 m – dziewcząt
1.Amelia Kielar
2.Dominika Szlus
3.Milena Machowska 

800 m – chłopców
1.Szymon Wałowski
2.Eryk Lehner
3.Mateusz Fehler 

800 m – dziewcząt
1.Amelia Zaborowska
2.Julia Zaborowska
3.Oliwia Drochlińska 

1000 m – chłopców
1.Patryk Morawski
2.Cyprian Polonieski
3.Tomasz Borek

1000 m – dziewcząt 
1.Karolina Borek
2.Weronika Chomiak
3.Zuzia Krzymińska 


