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W konferencji udział wzięli: 
Burmistrz Jedliny-Zdroju Leszek 
Orpel, Prezydent Wałbrzycha 
Roman Szełemej, Wójt Gminy 
Walim Adam Hausman, Wójt 
Gminy Świdnica Teresa Mazu-
rek, Zastępca Dyrektora ds. pro-
jektów krajowych PKP PLK 
Andrzej Kudła oraz Prezes 
Sowiogórskiego Bractwa Kolejo-
wego Rafał Wiernicki.

Na realizację projektu zapla-
nowano ponad 108 milionów zło-
tych. PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. wniesie wkład własny wyno-
szący ponad 33 mln zł. W ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Tery-
torialnych Aglomeracji Wałbrzy-
skiej projekt otrzyma dofinanso-
wanie z Unii Europejskiej na 
kwotę ponad 74 mln zł.

Słynna linia nr 285 (niegdyś 
zwana Koleją Bystrzycką) łączy 
stację Wrocław Główny ze stacją 
Jedlina-Zdrój i liczy ponad 82 kilo-

metry. Ruch pasażerki na tej linii 
zawieszono w 2000 r. ze względu 
na zły stan techniczny infrastruktu-
ry. Rewitalizacja linii umożliwi 
przywrócenie przewozów pasa-
żerskich, a co za tym idzie popra-
wę atrakcyjności komunikacyjnej 
Aglomeracji Wałbrzyskiej. Dzięki 
środkom powierzonym Aglome-
racji Wałbrzyskiej rewitalizowany 
będzie odcinek o długości 21,41 
km na trasie Świdnica-Kraszowi-
ce – Jedlina-Zdrój wraz z robota-
mi towarzyszącymi na odcinku 
Świdnica Kraszowice – Świdnica 
Miasto i Jedlina-Zdrój – Wał-
brzych.

To jedna z najbardziej atrak-
cyjnych turystycznie i krajobrazo-
wo tras Dolnego Śląska. Na długo-
ści 21 km prowadzi przez 23 
mosty i wiadukty w tym 5 bardzo 
okazałych. Przebiega przez takie 
miejscowości jak Zagórze Śląskie 
(zamek Grodno), Lubachów (elek-

trownia wodna), Walim (sztolnie), 
Jedlina-Zdrój (kompleks uzdrowi-
skowy). Linia będzie doprowadza-
ła ruch do tras Wrocław – Zgorze-
lec oraz Jelenia Góra – Wrocław. 

Umożliwiony zostanie szybki 
dostęp do zakładów pracy, insty-
tucji kultury, szkół, zakładów opie-
ki zdrowotnej na terenie Aglome-
racji Wałbrzyskiej. 

- Ponowne uruchomienie linii 
kolejowej 285 dla gmin tury-
stycznych Aglomeracji Wałbrzy-
skiej takich jak: Jedlina-Zdrój, 
Walim, Głuszyca, Nowa Ruda ma 

takie znaczenie jak decyzja o 
powstaniu strefy ekonomicznej 
dla całej Aglomeracji. Bez wąt-
pienia przy obecnych badaniach 
ruchu turystycznego stworzy ona 
kolejną szansę zintensyfikowania 
i uatrakcyjnienia oferty turystycz-
nej Aglomeracji Wałbrzyskiej. 
Linia ta ze względu na unikato-
we wiadukty, a przede wszyst-
kich ze względu na jej przebieg 
przez Góry Sowie i Wałbrzyskie 
sama w sobie stanowi atrakcję 
turystyczną. Jej uruchomienie 
umożliwi także zwiększenie 
ruchu pasażerskiego  mieszkań-
ców Nowej Rudy, Głuszycy, 
Jedliny-Zdroju, Walimia w kie-
runku Świdnicy, Jaworzyny Ślą-
skiej, Kobierzyc. Niewątpliwie 
będzie szczególną atrakcją tury-
styczną dla mieszkańców Wrocła-
wia – mówił podczas konferencji 
prasowej Leszek Orpel, Burmistrz 
Jedliny-Zdroju. 
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Przebudują linię kolejową nr 285
Konferencja dotycząca podpisanej preumowy w sprawie przebudowy linii kolejowej nr 285 na odcinku Świdnica Kraszowice – Jedlina-Zdrój – Wałbrzych odbyła się 25 
sierpnia w jedlińskim magistracie. 

My Jedlinianie 2016 rok
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Na zwycięzców czekały atrakcyj-
ne nagrody w postaci wczasów dla 
dwóch osób w Chorwacji, ufundo-
wane przez Organizację Usług Tury-
stycznych Zbigniew Górnicki (kate-
goria osoba fizyczna), a w kategorii 
wystawców instytuc jonalnych 
nagrodą główną były wczasy dla jed-
nej osoby we francuskim Port Gri-
maud ufundowane przez Biuro 
Podróży „Juventur Travel”. Dodatko-
wo w tej kategorii za zajęcie I, II i III 
miejsca przyznawane były vouchery 
o wartości odpowiednio 5 tys., 3 tys. 
i 2 tys. złotych z przeznaczeniem na 
reklamę w Gazecie Wrocławskiej, 
Panoramie Wałbrzyskiej i na portalu 
naszemiasto.pl. Wszyscy laureaci 

otrzymali również sprzęt AGD oraz – 
tradycyjnie już – złote, srebrne i brą-
zowe wazy.

Równolegle z Festiwalem Zupy 
odbywała się Gra Miejska „Szlakiem 
Legionów”, której organizatorem było 

Stowarzyszenie „Źródło” z Jedliny-
-Zdroju. Udział wzięło 9 drużyn. Pierw-
sze miejsce zajęli „Latkowscy”, drugie 
„Super Team”, natomiast na miejscu 
trzecim uplasowała się drużyna „Stan-
dard”.

Młodzi (i nie tylko) sportowcy, którzy korzy-
stają z boisk otrzymają nowe szatnie i sanitaria-
ty. Po meczu czy zawodach będą mogli skorzy-
stać z pryszniców.

Nie zapominamy o lekkoatletach. Dla nich 
budowana jest bieżnia ze sztuczną nawierzch-

nią. Sześć stumetrowych torów pozwoli organi-
zować zawody sprinterskie.

Koszt inwestycji sportowych wyniesie ponad 
600 tys. zł z czego 180 tys. dopłaci Ministerstwo 
Sportu i Turystyki.

Zbliża się koniec lata, a w mieście trwają intensywne prace inwe-
stycyjne. Na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy 
ulicy Kłodzkiej powoli kształtu nabiera skatepark. Widać zarysy 
toru i ścianek podjazdowych. Już pod koniec września miłośnicy 
tego sportu będą mogli korzystać ze wszystkich atrakcji skate-
parku.

Kolejne drogi będą  
remontowane
Na początku września Burmistrz Jedliny-Zdroju Leszek Orpel podpi-
sał umowę z Samorządem Województwa Dolnośląskiego na kolejne 
remonty dróg w naszym mieście. 

Gmina Jedlina-Zdrój otrzymała dofi-
nansowanie w wys. około 1 mln zł ze 

środków Europejskiego Funduszu Rolne-
go na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020, które zostanie prze-
znaczone na remont ul. Włościańskiej i 
Zamkowej.

Przebudowa ul. Włościańskiej na 
całym odcinku zapewni mieszkańcom 
lepszą komunikację, w niektórych miej-
scach droga zostanie poszerzona, wyko-
nane będzie odwodnienie i ułożone 
zostaną nowe krawężniki. Gmina otrzy-
ma refundację w wysokości około 463 
tys. zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów. 

Natomiast remont ul. Zamkowej 
wykonywany będzie od strony ul. Nowo-
rudzkiej, na której powstanie pętla auto-
busowa. W ramach tego remontu 
powstaną także nowe miejsca postojo-
we. Celem projektu jest dalszy rozwój 
turystyki poprzez poprawę dojazdu do 
miejsc atrakcyjnych turystycznie oraz 
zwiększenie bezpieczeństwa użytkowni-
ków drogi. Ponadto przebudowana 
droga ułatwi dojazd na teren Pałacu, jego 
bazy hotelowej i gastronomicznej. Na 
remont tej drogi gmina otrzyma refunda-
cję w wysokości około 532 tys. zł, tj. 
63,63% poniesionych kosztów.

W najbliższym czasie ogłoszony 
zostanie przetarg na remont ul. Wło-
ściańskiej,  a rozpoczęcie prac planowane 
jest pod koniec października br. Nato-
miast remont ul. Zamkowej realizowany 
będzie na początku 2017 roku.

Realizowane są ważne inwestycje

XIV Dolnośląski Festiwal Zupy za nami
Zakończyła się kolejna edycja prezentacji kulinarnych, w których do rywalizacji o miano naj-
smaczniejszej zupy stanęło 24 wystawców indywidualnych oraz reprezentujących pensjonaty 
i restauracje. 

Wyniki XIV Dolnośląskiego Festiwalu Zupy
W kategorii uczestników indywidualnych:

1.Dawid Zając z Jedliny-Zdroju –  zupa „Puszta”
2.Zofia Kowalczyk z Kłodzka – zupa „Ekoburaczkowa z miętą”
3.Michał Kaliszewski z Jedliny-Zdroju – zupa „Chłodnik jedliński”

W kategorii uczestników instytucjonalnych:
1.Oberża PRL z Jedliny-Zdroju – „Proletariacki barszcz biało-czerwony”
2.Związek Emerytów z Jaworzyny Śląskiej – zupa „Tajska”
3.Willa Kwiaty Polskie z Jedliny-Zdroju  – „Zupa ziemniaczana z nutką pomi-
dorów”
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W komnacie, nazwanej 
„Gabinetem Kristera”, czeka na 
odwiedzających nie lada wyzwa-
nie: szereg logicznych łamigłó-
wek, zagadek i zadań, a wszystko 
po to, aby odnaleźć ukryty skarb i 
klucz do wyjścia!

Gabinet to znakomite miej-
sce, aby poddać próbie własną 
kreatywność, jasność umysłu, 

umiejętność pracy w zespole, spo-
strzegawczość i intuicję. ,,Gabinet 
Kristera” to pierwszy tego typu w 
Wałbrzychu i okolicy projekt. 
Pozwolił urozmaicić i wzbogacić 
ofertę Pałacu Jedlinka, odwiedza-
jącym zaś gwarantuje świetną 
zabawę. Więcej na: www.jedlin-
ka.pl.

Pod koniec sierpnia 2016 roku Szkolna 
Komisja Stypendialna w Miejskiej Szkole 
Podstawowej im. Janusza Korczaka w 
Jedl inie-Zdroju rozpatr zyła wnioski 
uczniów klas IV-VI ubiegających się o:

stypendium naukowe – 9 wniosków, 
stypendium sportowe – 4 wnioski. Nieste-
ty, aż 6 wniosków nie spełniło wymogów 
formalnych zawartych w „Regulaminie 
przyznawania stypendium za wyniki w 
nauce lub osiągnięcia sportowe i arty-
styczne” zostało negatywnie rozpatrzo-
nych przez komisję stypendialną.

W roku szkolnym 2016/2017 stypen-
dium otrzymało 7 uczniów uzyskując 
następującą liczbę punktów:
Stypendium za wyniki w nauce:
Piotr Dryś – 314 punktów;
Gabriela Stander – 150 punktów;
Julia Zaborowska – 122 punkty;
Michał Stander – 37 punktów.

Stypendium za osiągnięcia sportowe:
Paweł Bielecki – 718 punktów;
Arkadiusz Krok – 102 punkty;
Krystian Kacprzyk – 85 punktów.

Komisja stypendialna przyznała wyżej 
wymienionym uczniom stypendia o łącznej 

kwocie 2600 złotych, które zostały wręczone 
podczas uroczystego apelu przez Dyrektor 
Katarzynę Lepis oraz Burmistrza Leszka Orpla 
– honorowego patrona Funduszu Stypendial-
nego. 

Komisja Stypendialna powo-
łana zarządzeniem dyrektora 
Gimnazjum Miejskiego im. Jana 
Pawła II w Jedlinie-Zdroju już po 
raz drugi rozpatrzyła i przyznała 
stypendia najlepszym gimnazjali-
stom, którzy w poprzednim roku 
szkolnym osiągnęli wyróżniające 
wyniki w nauce i sporcie.

W roku szkolnym 2016/2017 
stypendium za wyniki w 
nauce otrzymali:
1.Zuzanna Aleksandrowicz 
2.Mariusz Brzeski

3.Weronika Chomiak
4.Dominika Lange
5.Justyna Wawrzycka 

Za osiągnięcia sportowe sty-
pendia otrzymali:
1.Dorota Bielecka
2.Karolina Borek
3.Kacper Laskowski 
4.Vanessa Popiel 
Stypendystom serdecznie gra-
t u l u j e m y,  a  w s z y s t k i m 
uczniom życzymy sukcesów w 
rozpoczętym roku szkolnym 
2016/2017.

Za naukę i osiągnięcia w sporcie
Przyznano stypendia naukowe i sportowe uczniom Miejskiej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka  
w Jedlinie-Zdroju za osiągnięcia w roku szkolnym 2016/2017.

Powitaliśmy Nowonarodzonych Mieszkańców

Gabinet Kristera,  
czyli escape the room
W trakcie prac konserwatorskich, prowadzonych w 
Pałacu Jedlinka w 2015 roku, ekipa pracowników 
odkryła nieznane dotąd pomieszczenie, a w nim 
tajemniczy kufer, który do dziś nie został otwarty, 
a jego zawartość pozostaje dla wszystkich zagad-
ką…

Stypendia przyznane 
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Jerzy Górnicki - radny Rady Miasta Jedliny-Zdroju

KUP  MIESZKANIE 
LUB NIERUCHOMOŚĆ
W  JEDLINIE-ZDROJU

Zapraszamy do zapoznania się 
z bogatą  i interesującą 

ofertą sprzedaży mieszkań oraz 
nieruchomości gruntowych

na stronie 
www.jedlinazdroj.eu 

w zakładce oferta inwestycyjna gminy

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 
DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI 

UDZIELANE SĄ W :

Urzędzie Miasta w Jedlinie-Zdroju, 
ul. Poznańska 2

tel. 74 84-55-215 wew. 20 
nieruchomosci@jedlinazdroj.eu

Nagrodzeni w konkursie na najładniej 
ukwiecone okno lub balkon
1.Beata Węgrzynowska, ul. Wałbrzyska 2
2.Łukasz Łukasik, ul. Piastowska 7
3.Irena Jander i Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Piękna 4

Wyróżnienie:
Teresa Lis, ul. Wałbrzyska 2
Maria Rychlicka, ul. Piastowska 70


