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Burmistrz Miasta Leszek 
Orpel wręczył klucze do lokali 
socjalnych dwóm rodzinom. Z 
programu budowy mieszkań 
socjalnych współfinansowanego 
przez Bank Gospodarstwa Krajo-
wego remontujemy 6 lokali 
z przeznaczeniem na mieszkania 
socjalne. Całkowita wartość 
inwestycji  to prawie 300 tys. zł. 
Poziom dofinansowania przez 
BGK to  45%.  Ca łkowi ta 
powierzchnia wyremontowa-
nych lokali to ponad 163 m. kw. 
Każdy lokal posiada aneks 
kuchenny i łazienkę z prysznicem.  

Plac zabaw i Polana Oddechowa
W ramach otwartego konkursu ogłoszonego przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego pn. „Dolno-
śląski Fundusz  Pomocy Rozwojowej 2017” otrzymaliśmy dotację w wysokości  150.000 zł na realizację 
zadania pn. „Budowa obiektów i miejsc służących rozwojowi społeczności lokalnej, małej architektury 
i obszarów aktywności w Jedlinie-Zdroju”.
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Inwestycje na całego

Activ Jedlina

Activ Jedlina

Centrum Przesiadkowe na Placu Zwycięstwa

ul. Zamkowa

Mniszy Las i Słoneczna Polana

Plac zabaw i siłownia terenowa przy ul. Moniuszki

Piękna trasa pieszo-rowerowa 
We wrześniu na terenie kompleksu sportowego „Active Jedlina” oddano do użytku 
trasę pieszo-rowerową prowadzącą od ul. Zakopiańskiej do ul. B. Chrobrego. Inwesty-
cja została zrealizowana ze środków unijnych otrzymanych z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Aglomeracji Wałbrzyskiej. 

z ulicą Noworudzką. Wybudowa-
no również nową zatokę autobu-

sową. Wartość inwestycji to bli-
sko 860 tys. zł z czego ponad 530 

tys. zł stanowiło dofinanso-
wanie pozyskane przez gminę 

z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. 

Centrum przesiadkowe i przystanki 
autobusowe

Projekt „Ograniczenie niskiej 
emisji w Uzdrowisku Jedlina-
-Zdrój” pozwolił nam wybudo-
wać trzy centra przesiadkowe: 
przy Placu Zwycięstwa, przy ul. 
Kłodzkiej w Jedlince i w Kamień-
sku. Powstały nowe miejsca par-
kingowe (parkuj i jedź), zainsta-
lowano też stojaki na rowery 
(bike & ride), wymieniono wiaty 
i przebudowano podjazdy. Zmo-
dernizowane  zostały także 
pozostałe przystanki autobuso-
we.

Dwa lokale socjalne przekazane 

Wartość zadania to prawie 
840 tys. zł z czego ponad 710 tys. 
zł stanowiło dofinansowanie. 
Trasa pieszo-rowerowa otacza 
teren „Active Jedlina”, na którym 
można uprawiać różne dyscypliny 
sportu, m.in. piłkę nożną czy bule, 
można też pobiegać na bieżni lub 
pojeździć w skateparku. To także 
miejsce dla rowerzystów, wrotka-
rzy, dla osób jeżdżących na hulaj-

nodze lub deskorolce, dla upra-
wiających nordic walking. To także 
doskonałe miejsce do spacerów 
i odpoczynku.

Oddana do użytku została 
ponadto przebudowana ulica 
Zamkowa. Oprócz nowej kostki 
brukowej na dziedzińcu Pałacu 
powstało 16 kolejnych miejsc 
parkingowych, wyasfaltowana 
została część łącząca dziedziniec 

Realizując ten projekt zagospodarowany został teren 
Mniszego Lasu wraz z Polaną Oddechową, m.in. poprzez:  
poprawę ścieżek spacerowych i biegowych, a także tras spa-
cerowych dla kuracjuszy  z problemami kardiologicznymi. Na 
trasach wykonane zostały  tzw. „gniazda” do siedzenia   
i relaksu. Na tym terenie pojawiły się elementy małej archi-
tektury, drewniane leżaki do zażywania kąpieli słonecznych,  
drążki służące do pracy nad oddechem oraz do ćwiczeń relak-
sacyjnych.

Drugim zadaniem zrealizowanym z tego programu jest 
Plac Zabaw i Siłownia Terenowa przy ul. Moniuszki. W ramach 
tego zadania poszerzono plac,  na którym zamontowano 

kilka urządzeń  do ćwiczeń, a plac 
zabaw dla dzieci wyposażono w dodat-
kowe elementy. Cały teren został ogro-
dzony, wytyczone zostały ścieżki i nasa-

dzono nową zieleń. Zamontowano 
ławeczki i kosze na śmieci. Powstało 
bezpieczne i estetyczne miejsce do 
rekreacji i wypoczynku.

Lokal socjalny na Placu Zwycięstwa



Przystanek Jedlina-Zdrój nr 3/56 • listopad 2017 Wydawca: Kubara Lamina S.A., ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno
tel.: 74/84 012 81, fax: 74 633-20-79, e-mail:sekretariat@walbrzyski.pl   •   www.tw-24.pl

Wicemistrzowie Polski z wizytą 
w Urzędzie
W październiku Burmistrz Leszek Orpel zaprosił do Urzędu Miasta drużynę Klubu 
Sportowego Petanque „Jedlina”, która zdobyła niedawno srebrny medal mistrzostw 
Polski. 

Spotkanie z pisarzem bajek
W ramach czwartkowych spotkań z najmłodszymi czytelnikami w Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej gościł popularny autor bajek dla dzieci Wiesław Drabik. Znany polski 
pisarz i ilustrator, autor ponad dwustu bajek zaprezentował swój dorobek artystycz-
ny uczniom klasy „0” szkoły podstawowej. 

Obchody Dnia Seniora
W październiku Krajowy Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów koło w Jedlinie-Zdroju 
zorganizowało w Klubokawiarni „Ciekawa” obchody Dnia Seniora. Wśród zaproszonych 
gości był m.in. Zastępca Burmistrza Miasta z małżonką, Przewodnicząca Rady Miasta oraz 
przedstawiciele Uzdrowiska Szczawno-Jedlina. 

Dzień Nauczyciela po nowemu
Po reformie systemu oświaty, w tym roku Dzień Edukacji Narodo-
wej obchodzony był w jednej szkole, a mianowicie w Szkole Pod-
stawowej im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju z oddziałami 
gimnazjum.

Jedlina-Zdrój w ,,Szlachetnej Paczce”
- Teraz to ja jestem Paryżanka! – powiedziała 80-letnia pani Nina po założeniu szlafroka i kozaków, które znalazła w paczce. W jej miesz-
kaniu odpada sufit. Nie wiadomo, czy bardziej cierpi z powodu zimna, czy samotności. Kiedy darczyńca dowiedział się, że święta spędza 
zupełnie sama, zaprosił ją na wigilię. Tak właśnie Szlachetna Paczka łączy biednych i bogatych. Ty też możesz prosto i szybko pomagać. 
(źródło: www.szlachetnapaczka.pl).

Szlachetna Paczka to projekt 
Stowarzyszenia Wiosna, który 
w wyjątkowy sposób inspiruje 
ludzi do stawania się kimś więcej, 
do wygrywania swojego życia 
i zostania bohaterem. To wizja 
nowego kraju, w którym podziały 
między bogatymi a biednymi 
zostają zniesione.

Do Szlachetnej Paczki włą-
czane są rodziny, które znalazły 
się w trudnej sytuacji materialnej 
z niezależnych od siebie przy-
czyn. Docieramy do prawdziwej 

biedy – tej ukrytej, a nie tej, która 
krzyczy i żąda pomocy. W Polsce 
nie brakuje osób, które nauczyły 
się wyglądać na ubogie i dzięki 
wzbudzaniu litości, zarabiają na 
swojej „biedzie”. Takim ludziom 
nie pomagamy. Naszym celem 
jest mądra pomoc, czyli taka, 
która daje szansę na zmianę. Dla-
tego do Szlachetnej Paczki trafia-
ją te rodziny, dla których kontakt 
z wolontariuszem oraz wsparcie 
materialne będą impulsem do 
zmiany.

Zwracamy szczegó lną 
uwagę na:

- historię rodziny i przyczyny 
jej trudnej sytuacji, 

- dochód przypadający na 
jednego członka rodziny, 

- postawę – czy rodzina 
podejmuje jakieś kroki, by zmie-
nić swoją sytuacją,

- przynależność do jednej 
z kategorii, które określają sytu-
ację rodziny tj. Choroba, niepeł-
nosprawność, starość i samot-
ność, wielodzietność, niepełno-

sprawność dzieci, samotni 
rodzice.

Liderem rejonu jest Mag-
dalena Kandefer. Wolontariu-
szami na terenie naszego mia-
sta są panie: Magdalena Kry-
styniak i Magdalena Pawla-
czyk.

Jak można zgłosić rodzinę 
lub osobę samotną do „Szla-
chetnej Paczki”? To proste! 
Należy przekazać informacje 
wolontariuszkom z Jedliny-
-Zdrój albo pracownikom 

Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Można również wypełnić 
zgłoszenie na stronie www.
szlachetnapaczka.pl. Rozej-
rzyjmy się wokół. Może obok 
ciebie żyje osoba czy rodzina, 
której warto pomóc.

Kontakt z Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Jedlinie-Zdroju: 
osobisty lub telefoniczny: 74 
8455 356. Już 18 listopada 
nastąpi otwarcie bazy osób 
potrzebujących. Zadbajmy o to 
by znaleźli się w niej również 

potrzebujący mieszkańcy naszej 
gminy – ci, dla których dedyko-
wana jest ta forma pomocy. Finał 
czyli przekazanie paczek od dar-
czyńców dla osób, które zakwali-
fikują się do Bazy Świątecznej 
Paczki nastąpi w dniach 9-10 
grudnia.

Z góry dziękujemy mieszkań-
com za włączenie się w akcję.

Nauczyciele oraz pracownicy szkoły spotkali się 
w Klubokawiarni „Ciekawa”. Zaproszeni zostali także 
nauczyciele emeryci i pozostali pracownicy oświaty. 
Uczniowie przygotowali program muzyczny. Słowa 
podziękowań do nauczycieli skierował ks. prałat 
Ryszard Uryga, zaś życzenia przekazał Burmistrz Mia-
sta Leszek Orpel i Przewodnicząca Rady Miasta Maria 

Drapich. Ciekawą pamiątką były spersonalizowane 
kubki wręczane przez Burmistrza i Przewodniczącą 
Rady wszystkim pracownikom szkoły. 

Natomiast wyróżniający się w pracy dydaktycz-
nej i wychowawczej nauczyciele otrzymali nagrody 
przyznane przez Burmistrza Leszka Orpla i Dyrektora 
szkoły.

W naszym kraju święto seniora 
obchodzone jest na poziomie global-
nym i lokalnym: 1 października jako 
Międzynarodowy Dzień Osób Star-
szych, 20 października jako Europej-
ski Dzień Seniora i 14 listopada jako 
Ogólnopolski Dzień Seniora. Wszyst-
kie daty mają jednak wspólny cel – 

kształtować i podejmować wszelkie 
działania mające na celu zapewnie-
nie ludziom starszym godnego życia 
i stworzenie odpowiednich warun-
ków do udziału w życiu społecznym 
i kulturalnym.

W naszym mieście zauważa się 
coraz większa aktywność osób star-

szych w organizowanych warszta-
tach, szkoleniach czy kursach. Po 
podsumowaniu rocznej działalności 
jedlińskiego koła i złożeniu życzeń 
seniorzy uczcili swoje święto przy 
poczęstunku i bawili się przy akom-
paniamencie zespołu muzycznego.

Dzieci brały aktywny 
udział w wydarzeniu 
i chętnie towarzyszyły 
autorowi w czytaniu 
rymowanych wierszyków. 
Miały też możliwość 
wykazania się znajomo-
ścią bajkowych postaci 
oraz zdobywania nagród 
w licznych zabawach, 
konkursach i zagadkach. 
Na zakończenie spotkania 
ustawiła się długa kolejka 
po autograf i dedykację 
autora.  

Spotkanie odbyło się 
w ramach Dyskusyjnego 
Klubu Książki.

W rozegranych we Wro-
cławiu Klubowych Mistrzo-
stwach Polski zespół w skła-
dzie: Aurelia Libecka, Bożena 
Obuchowska, Tadeusz Obu-
chowski, Jerzy Siara, Daniel 
Siara, Hubert Maciejewski, 
Kamil Orpel, Sergiusz Gądek 
i Maciej Rymarz zdobył srebrny 
medal i został drużynowym 
wicemistrzem Polski w peta-
nque.

Burmistrz Miasta podzięko-
wał za ten sukces, pogratulo-
wał zawodnikom zdobycia tak 
zaszczytnego miejsca i wręczył 
im drobne upominki.
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Gmina Jedlina-Zdrój prowa-
dzi wśród mieszkańców akcję 
wymiany pieców węglowych na 

gazowe oferując dofinansowanie 
do 50% kosztów (jednak nie wię-
cej niż 7000 zł) na wymianę 

ogrzewania z węglowego na 
gazowe lub inne ekologiczne.  
W tym roku skorzysta z tej oferty 

75 mieszkańców. Program reali-
zujemy dzięki umowie podpisa-
nej z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska. Planujemy 
dalej prowadzić tę akcję, bo cie-
szy się ona dużym zainteresowa-
niem mieszkańców i jest korzyst-
na dla powietrza, którym wszy-
scy oddychamy.

I s t o t n y m  e l e m e n t e m  
walki z niską emisją jest termo-
modernizacja budynków, dzięki 
której w znaczny sposób ograni-
cza się zużycie opału. Jest to nie 
tylko ograniczenie zanieczysz-
czeń wprowadzanych do atmos-
fery, ale też wymierne korzyści 
finansowe.

Dlatego Gmina Jedlina-Zdrój 
podjęła działania zmierzające do 
obniżenia kosztów ogrzewania 
w budynku Urzędu Miasta i Gim-
nazjum. Wykonany audyt ener-
getyczny pokazał na możliwość 
oszczędności ogrzewania dla 
budynku Urzędu prawie 60%, a dla 
budynku Gimnazjum 30%. Tak 
znaczne oszczędności energe-
tyczne skłoniły Gminę do realiza-
cji projektu pn. „Termomoderni-
zacja obiektów użyteczności 
publicznej w Jedlinie-Zdroju –ter-
momodernizacja budynku Urzę-
du Miasta wraz z instalacją foto-
woltaiczną,-Termomodernizacja 
budynku Gimnazjum Miejskiego”

Obecnie trwa realizacja pierw-
szej części projektu, tj. termomo-

dernizacja budynku Urzędu Mia-
sta. W ramach tego zadania wyko-
nane jest docieplenie ścian 
zewnętrznych, ocieplenie stropu 
poddasza, wymiana starych 
drewnianych okien na nowe 
z PCV. Istotnym elementem dają-
cym duże oszczędności jest prze-
budowa kotłowni i wymiana 
całej instalacji grzewczej. 
W ramach dbałości o środowisko 
naturalne zamontowano odna-
wialne źródło energii w postaci 
paneli fotowoltaicznych o mocy 
ponad 10 kWp. Inwestycja jest 
dofinansowana ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach zintegro-
wanych inwestycji terytorialnych 
Aglomerac j i  Wałbr zysk ie j  
w wysokości 85% jej kosztów. 

Przy okazji termomodernizacji 
przebudowywane jest wejście do 
budynku  Ur zędu  Mias ta 
z uwzględnieniem dojazdu dla 
osób niepełnosprawnych. 

W przyszłym roku będzie 
realizowana druga część inwe-
stycji, tj. termomodernizacja 
budynku Gimnazjum.

Mamy nadzieję, że działania 
te nie tylko obniżą koszty utrzy-
mania budynków pozwalając 
wykorzystać zaoszczędzone 
środki na inne ważne cele, ale 
przede wszystkie spowodują, że 
powietrze, którym wszyscy oddy-
chamy będzie bardziej czyste! 

Ochrona środowiska naturalnego w Jedlinie-Zdroju, mieście uzdrowiskowym, jest dla nas działaniem prioryteto-
wym. Gmina podejmuje szereg działań dążących do polepszania walorów uzdrowiskowych i leczniczych. Jednym 
z nich jest walka o czyste powietrze. Ogromnym problemem jest tzw. niska emisja, która bezpośrednio wiąże się 
z ilością i jakością używanego opału do ogrzewania naszych mieszkań i budynków. 
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Joanna Fornalska - kierownik OPS

Wieża na 
Górze Borowa
Dobiegają końca prace przy budowie 
wieży widokowej na Górze Borowa, na 
wysokości 853 m n.p.m. Prowadzona 
przez miasto Jedlina-Zdrój ponad milio-
nowa inwestycja, powstaje dzięki dofi-
nansowaniu gminy Wałbrzych i Powiatu 
Wałbrzyskiego w partnerstwie z Nadle-
śnictwem Wałbrzych. Wieża ma ponad 15 
m wysokości, a jej konstrukcja oparta jest 
na stali i betonie. Planuje się, że inwe-
stycja zostanie zakończona w pierwszej 
dekadzie grudnia tego roku. 

Platforma widokowa na Jałowcu
Na położonym 751 m n.p.m. szczycie góry Jałowiec oraz nad kamieniołomami w okolicach Wołowca zostały zamontowane platformy 
widokowe. Można stamtąd podziwiać piękną panoramę Gór Wałbrzyskich i Gór Sowich. 

Platforma nad kamieniołomami to 
budowla modułowa, złożona z 6 
modułów, otoczona z trzech stron 
barierkami ochronnymi, wykonana 
z elementów drewnianych, mocowanych 
trwale do gruntu wbetonowanymi 
stalowymi profilami. Z pali drewnianych 
wybudowano schody umożliwiające 
bezpieczne dojście na platformę.

TRASA 1: od Placu Zwycię-
stwa>>> ul. B. Chrobrego >>> ul. 
Słowackiego >>> w prawo pod 
pierwszym wiaduktem kolejowym przy 
ul. Dworcowej>>>szerokimi ścieżka-
mi leśnymi do góry na Jałowiec.

Czas przejścia około 1 h.

TRASA 2: od kompleksu „Active Jedli-
na”>>> ul. Zakopiańska>>> ul. 
Moniuszki>>> ul. Kamienna>>> ul. 
Ogrodowa>>>około 50 m za wiaduk-
tem w lewo, wzdłuż ogródków >>>ścież-
kami leśnymi do góry na Jałowiec.

Czas przejścia około 1 h.

Trasy dojścia na platformę widokową na Górze Jałowiec
TRASA 3: od Hotelu Jedlinka >>>  

ścieżką leśną do Dworca kolejowego 
>>> ul. Dworcową do końca>>>  
w lewo pod wiaduktem kolejo-
wym>>>  szerokimi ścieżkami leśny-
mi do góry na Jałowiec.

Czas przejścia około 1 h 15 min. 

TRASA 4: od pensjonatu „Zacisze Trzech 
Gór” ul. Pokrzywianki>>>Przełęcz Kozia-
>>>Przełęcz Pod Borową>>>  Rozdroże 
Pod Borową >>> Rozdroże Ptasie>>>bia-
ło-czerwony szlak uzdrowiskowy>>>Jało-
wiec Mały>>>  Jałowiec.

Czas przejścia około 1 h 30 min.

Mamy do sprzedaży wiele działek przeznaczonych  pod zabu-
dowę mieszkaniową jednorodzinną min. przy ulicy Partyzan-
tów, Zbigniewa Herberta, Józefa Bema oraz w innych rejonach 
naszego miasta. 

STRUKTURA BEZROBOTNYCH JEDLINA-ZDRÓJ – STAN NA 31.10.2017 R.

Ponadto posiadamy w swojej ofercie 
atrakcyjne działki położone przy ulicy 
Spacerowej, pod budowę SPA lub obiektów 
uzdrowiskowo – wypoczynkowych. 

Szczegółowe informacje dostępne są 
w Urzędzie Miasta pod numerem 748455215 
wew. 20 oraz na stronach internetowych www.
bip.um.jedlina.pl i www.jedlinazdroj.eu.


