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Majowe szaleństwo petanque

Miesiąc maj w JedlinieZdroju stać będzie pod znakiem wielkich imprez petanque o międzynarodowej randze. Już 1 i 2 maja 2009 roku
odbędzie się V Międzynarodowy Festiwal Petanque. To
turniej, który dzięki wysiłkowi
wkładanemu w jego organizację w poprzednich latach,
zyskał wysoką renomę wśród
najlepszych graczy w tej dyscyplinie w Polsce. W zeszłym
roku uczestniczyło w nim ok.
50 drużyn z czołowych klubów petanque z całego kraju, w
tym mistrzowie Polski seniorów. Oprócz krajowych graczy
startują także drużyny z
zaprzyjaźnionych miast z
Francji oraz Czech. Formuła
Festiwalu umożliwia grę
zawodnikom rozpoczynającym swoją przygodę z petanque jak i bardziej doświadczonym graczom. Ma na celu
zachęcenie do gry tych pierwszych, poprzez możliwość
rywalizacji z tymi drugimi.
Festiwalowi towarzyszą liczne
atrakcje, które przyciągają rze-

Zamykającą cykl wielkich
międzynarodowych zawodów imprezą, będzie Turniej
o Puchar Marszałka Województwa Dolnośląskiego,
który odbędzie się 24 maja
2009 roku. Skierowany jest
przede wszystkim do zawodników z dolnośląskich klubów – m.in. Boguszowa-Gorców, Wałbrzycha, Jeleniej
Góry, Dzierżoniowa czy
Wrocławia.
Zawodnicy
dopingowani przez lokalną
publiczność, stoczą rywalizację o tytuł najlepszej drużyny
Dolnego Śląska.
Ponieważ wszystkie turnieje są zawodami otwartymi,
serdecznie zapraszamy do

Jedlina zaprasza na bule
Data

Maj stać będzie w Jedlinie-Zroju pod znakiem zawodów w petanque
sze mieszkańców, pragnących
aktywnie i przyjemnie spędzić
słoneczny majowy weekend.
Dokładanie trzy tygodnie później (23.05.2009 r.)
odbędzie się największe

wydarzenie petanque w Polsce – międzynarodowy turniej PETANQUE – „Centrope Cup”, którego organizację w tym roku powierzono
Klubowi Sportowemu Peta-

nque „Jedlina”. W zawodach
weźmie udział ponad 300
zawodników, reprezentujących 6 krajów – Austrię, Czechy, Słowację, Węgry, Słowenię oraz Polskę.

Duże tempo inwestycji
W gminie Jedlina-Zdrój
inwestycje wciąż realizowane są w
planowanym tempie. W roku bieżącym na inwestycje miasto przeznaczy ponad 5 mln zł, co stanowi
ponad 50% dochodów własnych
gminy. Jak na niewielką miejscowość uzdrowiskową są to bardzo
wysokie nakłady finansowe,
które plasują nas w czołówce
aktywnych gmin regionu. Zgodnie z założoną strategią rozwoju,
miasto chcąc realizować zamierzone przedsięwzięcia, aplikuje o
środki finansowe na realizację
projektów inwestycyjnych z
zewnętrznych funduszy. Działania te zostały docenione m.in.
przez Kapitułę Dolnośląskiego
Klucza Sukcesu i w ubiegłym
roku zostaliśmy laureatem tej
nagrody w kategorii „Najbardziej
gospodarna gmina”.

Jaki będzie
rok 2009?
DROGI

uczestnictwa. Zawodnicy KSP
„Jedlina” z chęcią pomogą w
wyjaśnieniu zasad gry oraz
pokażą techniki rzutów.
Zapraszamy wszystkie osoby
mające chęć bliżej zaznajomić
się z tą towarzysko-zręcznościową grą, w każdy wtorek i
czwartek kwietnia, od godziny
17.00 na bulodrom przy stadionie piłkarskim w JedlinieZdroju. Na miejscu będą do
dyspozycji kule do gry. Wystarczy chwycić i już można „lecieć
w kulki”!

Od kwietnia do października
realizowany będzie projekt przygotowany wspólnie z Powiatem
Wałbrzyskim p.n. „Budowa dróg
dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-

Zdroju”; projekt wart jest ponad 3
mln zł. W ramach zadania wykonany zostanie remont Pl. Zwycięstwa, ul. Cmentarnej, Południowej, Lipowej, Pięknej, część ul.
Sienkiewicza i dojazd od ul. Chałubińskiego.
Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 na remont i
budowę dróg (szczególnie w
obrębie Suliszowa) na kwotę
ponad 5 mln zł. Czy wniosek
uzyska akceptację, okaże się w
najbliższych tygodniach.

BOISKA

Budowa obiektów sportowych jest niezbędna dla propagowania zdrowego stylu życia i możliwości organizowania zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży
oraz dla każdego chętnego dorosłego. Posiadając nowoczesną
bazę sportową, będziemy mogli
oferować atrakcyjne miejsca służące do treningów również pozamiejskim zgrupowaniom sportowym. Zgodnie z harmonogramem prac przewiduje się:
• 3 maja oddany zostanie do
użytku kompleks 3 boisk trawiastych; 1 główne i 2 treningowe,
przy ul. Kłodzkiej;

• 1 czerwca oddane zostanie
do użytku boisko wielofunkcyjne
(do piłki nożnej, koszykówki, piłki
ręcznej, siatkówki i tenisa) przy
Miejskiej Szkole Podstawowej;
• do 30 czerwca oddane zostanie do użytku boisko wielofunkcyjne przy Gimnazjum Miejskim

INNE OBIEKTY

Oprócz dróg, obiektów sportowych chcemy realizować zadania dotyczące turystyki i rekreacji.
Przy dość skromnym budżecie
niewiele można zaplanować, dlatego złożyliśmy kolejne wnioski
finansowane z programów UE
dotyczące m.in.:
• remontu budynku
Centrum Kultury, w tym
biblioteki miejskiej;
• dalszej modernizacji parków
i terenów zielonych;
• dostosowania zimowej trasy
szlaku do narciarstwa
biegowego;
• modernizacji wyciągu
narciarskiego „Karolinka”;
• budowy placu zabaw dla dzieci.
Realizowane inwestycje służą
przede wszystkim mieszkańcom,
kuracjuszom i turystom. Stanowią
także atrakcyjną ofertę dla inwestorów dostrzegających szansę w
naszym niezwykle uroczym
miasteczku.

Turniej

Rodzaj

1-2 maja V Międzynarodowy Festiwal Petanque

Triplety (3)
Dublety (2)

23 maja Międzynarodowy Turniej Centrope Cup

Triplety (3)

24 maja Turniej o puchar Marszałka Województwa
Dolnośląskiego

Dublety (2)

Czynna kasa w urzędzie
Od 6 kwietnia br. w Urzędzie Miasta Jedliny-Zdroju otwarta zostanie kasa. Będzie
można w niej dokonywać wpłat należności na wszystkie rachunki bankowe gminy.
Opłaty przyjmowane będą bez dodatkowej prowizji.
Kasa będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00
Przyjmowane będą następujące opłaty lokalne i podatki:
– opłata za dowód osobisty,
– opłata za wieczyste użytkowanie,
– podatek od nieruchomości,
– podatek rolny,
– podatek leśny,
– podatek od środków transportu,
– opłata od posiadania psa,
– opłata za korzystanie z cmentarza komunalnego,
– opłata za czynsz najmu – najemców lokali gminnych, czynsz dzierżawny,
– opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia, zezwolenia itp.
W dalszym ciągu będą Państwo mogli dokonywać wpłat na rachunek bankowy Gminy
za pośrednictwem Oddziału Banku Spółdzielczego przy ul. B. Chrobrego 1, czy też w
Agencji Banku PKO BP S.A przy ul. Piastowskiej 20.
Za wpłaty w tych bankach pobierana będzie prowizja zgodna z obowiązującymi
cennikami opłat.

Szanowni Mieszkańcy!
Przed nami najpiękniejsza pora roku – wiosna! Czas na wiosenne porządki
także wokół domostw i na podwórkach. Zrealizowane zadania inwestycyjne w
widocznym zakresie uporządkowały wiele rejonów miasta. Dołóżmy więc własną inwencję i starania aby miasto cieszyło swoją urodą także w obejściu naszego zamieszkania.
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Honorowy Obywatel
Ziemia Śląska to dzieje
różnych narodów i kultur, to
także historia Jedliny-Zdroju.
Jednym z uprawnień organu
stanowiącego gminy wynikającym z art. 18 ust. 2 pkt 14
ustawy o samorządzie gminnym jest nadawanie honorowego obywatelstwa. Rada
Miasta Jedliny-Zdrój podjęła
po raz pierwszy uchwałę w tej
sprawie w roku 2004 i przyznała tytuł Honorowego
Obywatela Miasta Księdzu
Biskupowi dr Stefanowi Regmuntowi.
Tytuł honorowego obywatela nadawany jest osobom,
które swoją postawą i pracą w
szczególności na polu gospodarczym, społecznym lub
kulturalnym wniosły wkład
do rozwoju miasta, jego promocję w kraju i za granicą lub
przyczyniły się do kształtowania tożsamości regionalnej.
Z tytułem tym nie wiąże się
żadne zobowiązanie finansowe miasta wobec wyróżnionego i można go otrzymać
tylko raz.
Prace i badania nad projektem herbu miasta, który
spełniałby wymogi zasad
heraldyki, a także nawiązywał do historycznej tradycji
jedlińskiego zdroju, przyczyniły się do nawiązania
kontaktów
z
żyjącymi
potomkami ostatnich przedwojennych właścicieli Pałacu w Jedlince.
Historia miasta prawie
trzy wieki temu miała swój
początek w Jedlince. W tym
rejonie odkryto i zbadano
lecznicze właściwości wód
zdrojowych, tu właśnie osiedlili się pierwsi właściciele
miejscowości.
Obecni
gospodarze
Kompleksu
Pałacowego
Jedlinka prowadzą prace
renowacyjne obiektu. Wspólnie z dyrektorem Pałacu dr
Dariuszem Woźnickim –
historykiem i znawcą heraldyki
kontynuują
prace
badawcze dokumentujące
historię Pałacu, a tym samym
dzieje Jedliny-Zdroju.

Jedlinka to były majątek
rodów Von Seher Thoss, von
Puckler i Boehm. Warto
wspomnieć, że w XIX w.
była to własność Carla Kri-

tam się ożenił. Od 1983 roku
mieszka w USA.
Od wielu lat prowadzi
intensywne badania nad
genealogią swojej rodziny,

który przyjechali, m.in.
przedstawiciele rodu mieszkający w Namibii. Irmgard
Boehm pochodząca z linii
Tannhausen
przywiozła

sty sentyment do historii śląskich ziem, przyczyniają się
do zgłębienia i poznawania
faktów tworzących dzieje Śląska, a tym samym historię
Jedliny-Zdroju.
Strony internetowe redagowane przez Guntera Boehma oraz jego publikacje promują miasto Jedlina-Zdrój w
kraju i za granicą, także na
kontynencie amerykańskim.
Jak sam podkreśla mówiąc o
naszym wspólnym dziedzictwie „Wszyscy mamy wiele
podobieństw i cech wspólnych. Jeśli tylko moje działanie może przyczynić się do
współpracy i porozumienia
między Polakami, a Niemcami to robię to z jeszcze większą przyjemnością”.
Członkowie Stowarzyszenia Miłośników Jedliny
Zdroju, radni Rady Miasta i

kilku mieszkańców zainteresowanych historią miasta w
lutym br. wzięło udział w
wykładzie dr Dariusza Woźnickiego, który przybliżył
słuchaczom osobę Guntera
Boehma i jego działania przyczyniające się do odkrywania
pogmatwanych kart historii
regionu, który kiedyś był
domem ludzi rzuconych przez
los w różne strony świata, a
dzisiaj jest domem tych, co tu
obecnie żyją i tworzą jego dalszą historię.
Rozważa się podjęcie
uchwały w sprawie nadania
Gunterowi Boehmowi tytułu
Honorowego
Obywatela
Miasta Jedlina-Zdrój w
kwietniu br. Wręczenie tytułu
nastąpiłoby na kolejnym zjeździe przedstawicieli rodu w
czerwcu br. w Pałacu w
Jedlince.

Mówią mieszkańcy Jedliny-Zdroju

Gunter Boehm (stoi z lewej) wraz z rodziną
stera – twórcy i właściciela
fabryki porcelany w Wałbrzychu. Za jego czasów
pałac przebudowano w stylu
klasycystycznym i urządzono z wielkim przepychem.
Późniejsi właściciele to
Artur von Klitzing, a następnie Gustaw Boehm i jego
następcy.
W Stanach Zjednoczonych mieszka Pan Gunter
Boehm, którego wuj Gustaw
Boehm był właścicielem pałacu od 1889 roku.
Pan Gunter Boehm jest
rodzinnym
genealogiem
rodu. Urodził się w 1939 roku
w Mieroszowie, ojciec był
górnikiem. W 1948 roku
został wysiedlony wraz z
rodziną do Saksonii. W 1957
roku przez Berlin uciekł na
Zachód, potem do Kanady.
Dużo podróżował. W 1960
roku wyjechał do Meksyku i

dlatego jest częstym gościem
w Polsce. Tu bowiem na Górnym i Dolnym Śląsku tkwią
jego rodowe korzenie. Założył i do dzisiaj redaguje kronikę rodzinną, którą można śledzić na stronach internetowych „BOEHM-CHRONIK”. Aktywnie uczestniczy
w życiu kulturalnym Śląska,
publikując wiele artykułów na
temat jego historii, w tym
także Jedliny-Zdroju.
W roku 2002 otrzymał
medal Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w Wałbrzychu. W 2008
roku zasiadał w Komitecie II
Międzynarodowego Konkursu Śląskie Zamki i Pałace. W
Polsce ma wielu przyjaciół, z
którymi utrzymuje kontakty i
współpracuje naukowo.
W czerwcu 2007 roku w
Pałacu w Jedlince odbył się
zjazd rodziny Boehmów, na

pamiętnik dotyczący pałacu
pisany przez zarządców i właścicieli od XIX wieku do
końca wojny oraz 4 albumy
fotografii
przedstawiające
pałac jak i dzieje rodziny.
Z inicjatywy Guntera
Boehma dokumenty te przekazano do historycznego
opracowania prof. dr hab.
Ryszardowi Kaczmarkowi z
Uniwersytetu
Śląskiego.
Pamiętnik przetłumaczono
na język polski. Profesor
Ryszard Kaczmarek wzbogaci
tym materiałem pisaną aktualnie monografię dotyczącą
dziejów Jedliny-Zdroju w
czasie II wojny światowej.
Opisane wyżej wydarzenia zrodziły inicjatywę uhonorowania osoby Guntera
Boehma tytułem Honorowego Obywatela Jedliny-Zdroju. Jego praca, badania, a także
niezwykła życzliwość i osobi-

Alicja Gisterek
– Po raz pierwszy, Pana Guntera Boehma, spotkałam w 2008
roku podczas sierpniowego zjazdu rodziny Boehm zorganizowanego
w Pałacu w Jedlince. Już wtedy wiedziałam, że łączy nas jedno – pasja
poznania przeszłości. Pan Boehm bada głównie historię swojej rodziny i dzieje Dolnego Śląska, ja staram się odkryć jak najwięcej zamierzchłych kart z dawnych dziejów Jedliny-Zdroju na tle wydarzeń
historycznych w Europie. Tę wiedzę czerpiemy z różnorodnych źródeł, później staramy się z różnych wiadomości ułożyć ciąg wydarzeń i
stworzyć jakąś całość.
Pan Boehm podczas ostatniego zjazdu rodzinnego w Jedlince,
obecnym właścicielom pałacu przekazał bardzo cenne pamiątki
rodzinne – albumy ze zdjęciami i kronikę spisaną na przełomie XIX i
XX wieku. Są to nieocenione źródła informacji o dawnych mieszkańcach naszego miasta. Na taki gest mógł się zdecydować tylko ktoś, kto
rozumie przesłanie czasów, zna i umie obiektywnie oceniać wydarzenia historyczne i burzliwe dzieje Dolnego Śląska, który jest i zawsze
był środkiem Europy. Odnajdując swoją rodzinę w różnych częściach
świata, stał się jednocześnie ambasadorem współczesnej JedlinyZdroju, gościnnej i otwartej dla byłych mieszkańców, gości i turystów.
Propozycja nadania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta
Jedliny –Zdroju” to z naszej strony ukoronowanie dorobku dla wnikliwego badacza dziejów jakim jest Pan Boehm.
Ewa Nycnerska, MSP Jedlina-Zdrój, opiekun koła
krajoznawczego
– Historia Śląska jest historią Polaków, Czechów i Niemców.
Młodzież powinna znać historię naszego regionu, swojego miasta,
oraz ludzi z nim związanych. Dlatego popieram inicjatywę nadania
tytułu Honorowego Obywatela Panu Gunterowi Boehmowi, gdyż
fakt ten będzie dla młodzieży impulsem do zgłębiania i poznawania
historii naszej małej ojczyzny.

Günter Boehm – genealog i historyk z wyboru

Urodził się w 1939 roku
w Mieroszowie, ojciec
Guntera był górnikiem. W
1948 roku został wysiedlony wraz z rodziną do Saksonii. Jako 18-latek w 1957
roku przez Berlin uciekł na
zachód. W 1958 roku wyjechał do Kanady, gdzie pod-

jął pierwszą pracę. W 1959
roku wyruszył motocyklem w podróż przez
zachodnie tereny Kanady,
USA, Meksyku i Gwatemali. W 1960 roku wyjechał do
Meksyku. Tam poślubił
poznaną podczas poprzedniej podróży Meksykankę

Bertę. W 1963 roku powrócił do Niemiec, gdzie w
latach 1964-77 był zatrudniony w dziale eksportu
firmy Daimler Benz. W
1977 roku wyjechał wraz z
żoną i trójką synów do
Mexico City. Założył własną działalność gospodarczą

Kontynuował ją dalej
zajmując się głównie handlem i w 1983 roku przeniósł się do USA. Od 1999
roku rozpoczął intensywne badania nad genealogią
swojej rodziny, podróżując
wielokrotnie na Śląsk.
Założył i do dzisiaj redagu-

je kronikę rodzinną, którą
umieścił na stronie internetowej boehm-chronik.
Aktywnie uczestniczy w
życiu kulturalnym Śląska
publikując przy tym wiele
artykułów na temat jego
historii. W 2002 roku
otrzymuje medal SITG w
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Wałbrzychu. W 2008 roku
zasiada w komitecie II
Międzynarodowego Konkursu Śląskie Zamki i
Pałace. Podczas wielu
podróży na Śląsk poznał
wielu polskich przyjaciół, z
którymi do dzisiaj współpracuje naukowo.
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Zimowe igrzyska

Koniec lutego dla uczniów Gimnazjum i Miejskiej Szkoły Podstawowej w Jedlinie-Zdroju upłynął pod znakiem zawodów narciarskich. Przeprowadzono je przy wyciągu narciarskim „Karolinka” w następujących konkurencjach: slalom narciarski, slalom
snowboardowy, bieg narciarski, kombinacja slalomu i biegu.
Trasę biegu, w ramach rozgrzewki zawodnicy przygotowywali sami, a następnie wystartowali do pierwszej konkurencji – slalomu. Ukończyło ją sześciu narciarzy z gimnazjum, sześciu ze szkoły podstawowej i dwóch snowboardzistów z gimnazjum. Po slalomie odbył się bieg na nartach techniką dowolną. Wzięło w nim udział 14 biegaczy z gimnazjum, którzy startowali co 15 sekund i
musieli pokonać trzy okrążenia dookoła parku.
Miejsca gimnazjalistów:
w slalomie alpejskim
I miejsce – Paweł Cichocki
II miejsce – Bartek Gołębiewski
III miejsce – Patryk Mazurek
w slalomie snowboardowym
I miejsce – Michał Cymbałko
II miejsce – Justyna Pawłowska
w biegu narciarskim
I miejsce – Sebastian Kubiak
II miejsce – Paweł Cichocki
III miejsce – Krzysztof Maliszewski
w kombinacji
I miejsce – Paweł Cichocki
Zabawa na stoku była przednia
II miejsce – Patryk Mazurek
III miejsce – Gniewko Pysznik
Uczniowie i opiekunowie z Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie-Zdroju serdecznie dziękują Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju za pomoc w zorganizowaniu imprezy na wyciągu narciarskim „Karolinka” oraz Restauracji „Charlotta” za udostępnienie punktu gastronomicznego przy stoku.

Bal Charytatywny w Jedlince

Władze miasta i miłośnicy Jedliny-Zdroju po raz czwarty zorganizowali Bal Charytatywny
Zabawa charytatywna,
której celem jest zebranie pieniędzy na fundusz stypendialny, to już tradycja. Stowarzyszenie Miłośników Jedliny
Zdroju wraz z Burmistrzem
po raz czwarty zorganizowali
imprezę w przepięknych wnętrzach Pałacu w Jedlince. W
tym roku z licytacji zebrano
ponad 22 tys. zł. Najwyższą
kwotę osiągnął obraz olejny

„Duch Pałacowy”, namalowany i podarowany przez
Zygmunta Żyłaka. Podobną
cenę uzyskał złoty znaczek
Stowarzyszenia Miłośników
Jedliny Zdroju. Jak zawsze
powodzeniem cieszyły się
obrazy olejne, m.in. „Anioły”
autorstwa Barbary Malinowskiej. Były także książki, jedna
z dedykacją Olgi Tokarczuk,
Kryształowy Tukan – nagro-

da dziennikarzy na Festiwalu
Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu wraz z dwoma płytami
i dedykacją Janusza Radka i
wiele innych atrakcyjnych
przedmiotów.
Przypominamy jednocześnie, iż zgodnie z uchwałą
RM stypendia mogą otrzymać dzieci osiągające bardzo
dobre wyniki w nauce lub w
sporcie, zarówno z klas V i VI

szkoły podstawowej, jak i
uczniowie z gimnazjum.
Uczniowie ze szkoły podstawowej miesięcznie otrzymują
po 50 zł, a gimnazjaliści po 70
zł. Stypendium wypłacane
jest przez 10 miesięcy. 26 lutego br. RM podjęła uchwałę nr
X XIV/137/09
zmieniającą
uchwałę nr X XII/113/04 z
dnia 30 września 2004 roku w
sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina
Jedlina-Zdrój. Zmiana w
uchwale polega na tym, że
Burmistrz Miasta może przyznać jednorazową nagrodę
rzeczową uczniom za wybitne
osiągnięcia artystyczne, sportowe i inne promujące gminę.
Ważne, by informacje o tych
osiągnięciach były zamieszczone w mediach, w tym także
w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych szkoły i
UM. Uchwała opublikowana
jest na stronie internetowej:
www.bip.um.jedlina.pl
Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z jej
treścią.

Na cztery ręce
Joanna Jakacka, 12-letnia mieszkanka Jedliny-Zdroju po raz kolejny została laureatką konkursu pianistycznego. Tym razem
wraz ze swoją klasową koleżanką – Karoliną Wahl grając w duecie na cztery ręce zajęły drugie miejsce podczas Ogólnopolskiego
Konkursu Utworów Fortepianowych. Konkurs odbył się 17 marca 2009 roku na Akademii Muzycznej w Katowicach. Dziewczyny zagrały utwory: A. Dworzaka „Taniec słowiański”, A. Diabellego „Sonatina C – dur op. 24 nr 1, E Griega „Tańce norweskie op.
35”. Asia i Karolina są uczennicami VI klasy Państwowej Szkoły Muzycznej im. S. Moniuszki w Wałbrzychu, do konkursu przygotowywała je pani Marlena Janik.

Miłośnicy rozmawiają
Tradycją stają się spotkania członków Stowarzyszenia Miłośników Jedliny
Zdroju w każdy pierwszy
czwartek miesiąca. 5 lutego
br. uczestnicy spotkania
wysłuchali koncertu Futyma Show.
Miło nam poinformować,
że w tym dniu do stowarzyszenia zostali przyjęci nowi
członkowie.
Stowarzyszenie Miłośników Jedliny Zdroju włączyło
się w przygotowania do nadania tytułu Honorowego Obywatela naszego miasta panu
Gunterowi Boehm. 5 marca
br. zaproszeni członkowie
stowarzyszenia uczestniczyli
w spotkaniu zorganizowanym
w Pałacu w Jedlince. Spotkanie prowadził dr Dariusz Woźnicki, który zaprezentował
historię rodziny Boehm,
przybliżył postać Guntera
Boehma oraz zaprezentował
filmy ze zjazdu rozsianej po

całym świecie rodziny. Zjazd
rodziny Boehm zorganizowany został 2007 roku w
Pałacu. Pomysł nadania tytułu panu Gunterowi Boehm
zyskał akceptację i uznanie
członków stowarzyszenia.
Miłośnikom Stowarzyszenia zaprezentowano również nową stronę internetową, na której można obejrzeć telewizję regionalną, w
tym filmy o naszym mieście. Zapraszamy mieszkańców do odwiedzania tej strony www.regionalnatv.pl. 30
marca odbędzie się Walne
Zebranie Członków Stowarzyszenia, na którym zarząd
złoży sprawozdanie z działalności za rok 2008 oraz
przedstawi plany działania
na kolejny rok.

Zabłysnęli tolerancją
W sali teatralnej Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i
Młodzieży we Wrocławiu 27 marca odbył się Koncert Laureatów w ramach XII Dolnośląskiego Turnieju Słowa Literatury
Patriotycznej i Religijnej „TOLERANCJA”. W turnieju finałowym udział wzięli zwycięzcy poszczególnych kategorii z etapów gminnych. Miło nam poinformować, iż laureaci eliminacji
miejskich organizowanych przez jedlińskie Centrum Kultury
odnieśli spory sukces zdobywając następujące miejsca:
w kategorii recytatorskiej:
I miejsce – Kamil Kijanka
II miejsce – Natalia Szymborska
w kategorii grupy wokalnej:
II miejsce – trio wokalne w składzie: Katarzyna Drupka,
Magdalena Płodzień, Dorota Pietras
III miejsce – duet: Nikola Stander, Weronika Pawlaczyk
Wśród wykonawców, którzy wzięli udział w Koncercie
Laureatów znalazła się liczna grupa reprezentująca JedlinęZdrój. Wszyscy to uczniowie Gimnazjum Miejskiego im. Jana
Pawła II. Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Szanowni Jedlinianie!

W imieniu mieszkańców, którzy wyrażają
oburzenie na zanieczyszczanie skwerów i trawników przez psy, apelujemy do właścicieli czworonogów: nie wyprowadzajmy swoich ulubieńców w
miejsca publiczne, na trawniki, do parków i na
skwery, pomyślmy o tym, że bardzo uprzykrzamy
taką niefrasobliwością relaks i odpoczynek innych
osób, a dzieci narażamy na niebezpieczeństwo
różnych chorób.
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Recytowali wiersze

Po raz 14 odbył się Dolnośląski Konkurs Recytatorski „Pegazik”. 5 marca w Centrum Kultury odbyły się eliminacje miejskie. W dwóch kategoriach wiekowych zaprezentowało się 14 uczniów – laureatów etapu szkolnego z Miejskiej Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum Miejskiego im. Jana Pawła II w Jedlinie-Zdroju.
Komisja konkursowa postanowiła przyznać nagrody i wyróżnienia następującym uczniom:
W kategorii „Młodsi”:
I miejsce – Katarzyna Gisder
II miejsce – Martyna Skuza
III miejsce – Katarzyna Kudłacik
W kategorii „Starsi”:
I miejsce (ex aequo) – Patryk Kijanka, Kamil
Kijanka
II miejsce – Magdalena Płodzień
III miejsce (ex aequo) – Dorota Pietras, Natalia
Szymborska
Wyróżnienie – Weronika Pawlaczyk
Z uwagi na fakt, że w roku bieżącym nie odbędą
się eliminacje powiatowe, zdobywcy pierwszych
miejsc będą reprezentować nasze miasto bezpośrednio w finale wojewódzkim, który odbędzie się
w Kłodzku.
Laureaci konkursu „Pegazik”
Trzymamy kciuki za naszych reprezentantów!

Uwaga

Komunikat w sprawie zmian zasad przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się
dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.
Od 1 listopada 2009 r., przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się
dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane
będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską
przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.
W przypadku braku takiego zaświadczenia wnioski o przyznanie wymienionych świadczeń będą rozpatrywane negatywnie.
Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób, które wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka.
Wymóg ten nie dotyczy także osób, które złożą wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się
dziecka lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przed 1 listopada 2009 r.
Opisane zmiany wynikają z art. 7 i 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o zmianie ustawy – kodeks pracy oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2008 r., nr 237, poz.1654).

Ogłoszenie

W celu dopełnienia formalności związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych w związku z wydłużeniem okresu zasiłkowego do dnia 31 października 2009 roku, ośrodek pomocy społecznej w
Jedlinie-Zdroju prosi wszystkie osoby pobierające świadczenia rodzinne o pilny kontakt z działem
świadczeń rodzinnych (pokój nr 5).

Opłata adiacencka…
…z tytułu podziału nieruchomości dotyczy właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł
opłaty roczne za cały okres użytkowania, jeżeli wzrosła wartość jego
nieruchomości w wyniku podziału.
Właściciel, bądź użytkownik wieczysty nieruchomości, dokonując jej
podziału, musi liczyć się z możliwością ustalenia opłaty adiacenckiej w
okresie 3 lat licząc od dnia, w którym
decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości stała się ostateczna.
Ustalenia opłaty adiacenckiej z
tytułu wzrostu wartości nierucho-

mości w wyniku podziału dokonuje
się w drodze decyzji Burmistrza na
podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz.
2603 z późn. zm.) oraz uchwały nr
XIII/75/99 Rady Miejskiej w Jedlinie-Zdroju z dnia 29 października
1999 roku w sprawie określenia
zasad nabycia, zbycia i obciążenia
nieruchomości gruntowych oraz
ich wydzierżawiania lub najmu z
późniejszymi zmianami.
W Gminie Jedlina-Zdrój obowiązuje stawka procentowa opłaty adia-

cenckiej w wysokości 30% „wzrostu
wartości nieruchomości”. Wzrost wartości nieruchomości to różnica pomiędzy wartością nieruchomości po
podziale, a jej wartością przed podziałem, określoną na dzień wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej.
Na wniosek właściciela nieruchomości opłata może być rozłożona na raty roczne, płatne w okresie
do 10 lat. Opłaty adiacenckie nie
dotyczą nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego
na cele rolne lub leśne.

Radna Lidia Mazurkiewicz

Szanowna młodzieży
Jedliny-Zdroju!
Młodszym
mieszkańcom naszego
miasta, uczniom Miejskiej Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum Miejskiego
polecam pod opiekę ławki w parkach i na skwerach,
tablice informacyjne, znaki drogowe i wszystkie
urządzenia na boiskach sportowych i placach zabaw.
Tylko z waszą pomocą możemy zapobiegać i eliminować
wszelkie przejawy chuligaństwa, wandalizmu i oszpecania
uzdrowiska. Wprowadźmy w Jedlinie-Zdroju modę szybkiego
reagowania na agresję, bezmyślność i prymitywne chuligaństwo.
Powstrzymujmy swoich kolegów w ich agresywnych zapędach, takie
zachowania drogo kosztują. Połamane urządzenia trzeba naprawiać, a w
dobie kryzysu gospodarczego nie ma na to pieniędzy.
Zamiast bezmyślnie znęcać się nad koszem na śmieci, ławką w parku
lub znakiem drogowym, przyjdźcie do siłowni, na salę gimnastyczną na
boisko sportowe lub przebiegnijcie 6 km trasą Uzdrowiskowego Szlaku
Turystyczno-Rekreacyjnego.
Proponuję tę modę propagować w Internecie, np. na You Tube itp.
Wymyśl hasło nowej mody szybkiego reagowania na chuligańskie
wybryki i wandalizm. Przyślij hasło na adres bip@um.jedlina.pl
Hasłem tym będziemy promować Jedlinę-Zdrój, jeżeli przypadki
zniszczenia mienia miejskiego (czytaj „Mojego Miasta”) nie
będą się zdarzały. Najlepsze hasło nagrodzimy.

Odeszli od nas
Jadwiga Bacławska
zmarła 13 stycznia 2009 roku
przeżyła 83 lata
Amalia Bieć
zmarła 26 stycznia 2009 roku
przeżyła 74
Małgorzata Bojarska
zmarła 6 lutego 2009 roku
przeżyła 41 lat
Helena Bujok
zmarła 23 stycznia 2009 roku
przeżyła 84 lata
Genowefa Gorzkiewicz
zmarła 9 stycznia 2009 roku
przeżyła 83 lata

Karol Gryźniak
zmarł 7 stycznia 2009 roku
przeżył 59 lat
Jan Hulewicz
zmarł 28 lutego 2009 roku
przeżył 59 lat
Edmund Komosiński
zmarł 1 marca 2009 roku
przeżył 57 lat
Wiktoria Malicka
zmarła 29 stycznia 2009 roku
przeżyła 87 lat
Antoni Mazurkiewicz
zmarł 1 marca 2009 roku
przeżył 85 lat

Kazimiera Żłobińska
zmarła 19 lutego 2009 roku
przeżyła 88 lat
Elżbieta Opała
zmarła 12 lutego 2009 roku
przeżyła 75 lat
Maria Żukowicz
zmarła 18 lutego 2009 roku
przeżyła 80 lat
Zofia Wróbel
zmarła 6 lutego 2009 roku
przeżyła 75 lat

Gimnazjaliści na nartach

Sześcioro uczniów Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie-Zdroju, wraz z
nauczycielami w-f Jarosławem i Anetą Marciniuk, wzięło udział w jubileuszowym XXX Biegu Gwarków i Biegu Skalnika. Uczniowie musieli pokonać
trasę 5 km, a nauczyciele 20 km w Biegu Gwarków i 10 w Biegu Skalnika.
Wszyscy ukończyli trasę, a niektórzy nawet z sukcesami. Nauczycielka w-f Pani
Aneta Marciniuk w Biegu Gwarków zajęła I miejsce na 20 km w swojej kategorii wiekowej, a w Biegu Skalnika – III miejsce na 10 km w kategorii Open.
Uczniowie biorący udział w tych zawodach należą do UKS „Jedlina-Zdrój”.
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