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25 maja 2009 roku został 
uroczyście otwarty oddział 
wczesnej rehabilitacji kardio-
logicznej w Uzdrowiskowym 
Wielospecjalistycznym Szpita-
lu Rehabilitacyjnym – Szpital 
Rehabilitacji Kardiologicznej 
„Teresa”. W uroczystości wzię-
li udział przedstawiciele Mini-
sterstwa Skarbu i Zdrowia, 
władz wojewódzkich, powia-
towych i miejskich władz 
samorządowych. Specjalnymi 
gośćmi na otwarciu byli posło-
wie naszego regionu – Zbi-
gniew Chlebowski i Katarzy-
na Mrzygłocka. Po przecięciu 
wstęgi, poświęcenia obiektu 
dokonał biskup Ignacy Dec. 
Na otwarciu obecni byli także 
wszyscy prezesi zarządów dol-
nośląskich uzdrowisk.

Po uroczystości otwarcia 
goście wysłuchali wykładu 
wybitnego kardiologa prof. 
Krzysztofa Wronieckiego o 
zasadach prowadzenia reha-
bilitacji kardiologicznej. 
Wystawił on jednocześnie 
wysoką ocenę uruchomiane-

mu oddziałowi. Ordynator 
placówki, dr S. Biernacki 
omówił wstępne doświad-
czenia z uruchamianego 
oddziału, który działa już od 
stycznia tego roku i do dnia 
uroczystego otwarcia uzyskał 
pełną dyspozycyjność do 

leczenia wysokospecjali-
stycznego. Został wyposażo-
ny w najnowocześniejszy 
sprzęt medyczny, którego nie 
powstydziłyby się najlepsze 
specjalistyczne oddziały kar-
diologii inwazyjnej w Polsce. 
Nowy obiekt spełnia wyma-

gania nie tylko krajowe, ale 
także wszystkie stawiane 
przez przepisy unijne.

Kłopoty z sercem budzą u 
pacjentów często negatywne 
uczucia, boją się oni nawrotu 
choroby, nie mają wiedzy jak 
dalej postępować, jak żyć, jak 

jeść i nawet jak się bawić. Pro-
wadzona u nas rehabilitacja 
kardiologiczna ma im na te 
wszystkie pytania odpowie-
dzieć. Pacjent ma nauczyć się 
żyć dalej w nowych warun-
kach i nie dopuścić do nawro-
tu choroby. Po wyjściu ze 
szpitala pacjent nie może 
zostać sam, bez pomocy. U 
nas nauczy się wszystkiego – 
ćwiczyć, właściwie żyć, zdro-
wo odżywiać, odrzucić nało-
gi. Otrzyma niezbędną 
pomoc psychologiczną. 
Nauczy się przede wszystkim 
słuchać swojego organizmu i 
troszczyć o serce po zabiegu 
lub chorobie.

Szpital zbudowano na 
bazie dawnego sanatorium 
„Teresa”, z którego zostały 
tylko mury zewnętrzne, reszta 
została wykonana od nowa. 
Budowa pochłonęła prawie 7 

mln zł, z czego znaczną część 
sfinansowało Ministerstwo 
Skarbu. W 17 pokojach (1-, 2- 
lub 3-osobowych) jest 38 
miejsc. Warunki, w których 
mieszkają pacjenci można 
porównać ze standardami naj-
lepszych hoteli. Budynek 
wyposażony jest w windę i 
stołówkę. Pacjenci mają 
wykonywany cały pakiet 
badań: 24-godzinne monito-
rowanie pracy serca metodą 
Holtera, USG serca, próbę 
wysiłkową na bieżni, badania 
laboratoryjne, ciśnienie tętni-
cze mierzone kilka razy dzien-
nie i wiele innych. Szpital 
posiada niezbędne urządzenia 
dla pacjenta kardiologicznego, 
w tym salę intensywnego 
nadzoru monitorowaną kom-
puterowo i najnowocześniej-
szy sprzęt diagnostyczno-
rehabilitacyjny.

Żeby ratować serce

Walne Zebranie Człon-
ków Stowarzyszenia Miłośni-
ków Jedliny-Zdroju odbyło się 
ostatniego dnia marca. Zarząd 
złożył sprawozdanie z działal-
ności za rok 2008 oraz przed-
stawił plany na kolejne 12 mie-
sięcy. Po dyskusji członkowie 
Stowarzyszenia jednogłośnie 
udzielili zarządowi absoluto-
rium. Zmieniono również 
niektóre zapisy w statucie – w 
nazwie naszej miejscowości 
wstawiono myślnik. Uzupeł-
niono również wakat w Sądzie 
Koleżeńskim. W miejsce 
zmarłej, nieodżałowanej kole-
żanki Zofii Adamus, wybrano 
Grażynę Marcinów.

Na tradycyjnym już spo-
tkaniu w pierwszy czwartek 
maja członkowie Stowarzy-
szenia i zainteresowani 
mieszkańcy wysłuchali 
wykładu Prezesa Zamku 
Książ dr Jerzego Tutaja na 
temat „Dwa płuca Europy w 
nauczaniu Jana Pawła II”. 
Potem odbyła się ponad 
dwugodzinna dyskusja, w 
czasie której zastanawiano się 
nad miejscem Polski i Pola-
ków we wspólnej Europie.

Stowarzyszenie aktywnie 
włączyło się w organizację 
przyjazdu grupy mieszkań-

ców z czeskich Velichovek oraz 
15-osobowej grupy dzieci 
wraz z opiekunami z partner-
skiego miasta Strehla. Goście 
zwiedzali miasto oraz wzięli 
udział w majowych Manew-
rach Kulturalno-Sportowych, 
między innymi grali w bule, a 
dzieci uczestniczyły w turnie-
ju piłkarskim.

4 czerwca odbyła się bar-
dzo ważna dla naszego miasta 
uroczystość nadania tytułu 
Honorowego Obywatela 
Jedliny-Zdroju Guenterowi 
Boehm. Z tej okazji Członko-
wie stowarzyszenia przygoto-
wali miłą niespodziankę. Zyg-
munt Żyłak namalował obraz 
przedstawiający Pałac w 
Jedlince, który został podaro-
wany Honorowemu Obywa-
telowi. Guenter Boehm opo-
wiadał o historii naszego 
regionu oraz przekazał Stowa-
rzyszeniu kserokopie histo-
rycznych zdjęć i widokówek.

Sprawozdanie z uroczy-
stość można oglądać w 
Internecie na stronie 
www.regionalnatv.pl.

Z prac stowarzyszenia
Zamieszkały w USA Guenter Boehm 4 czerwca tego roku w Pałacu w Jedlince otrzymał 
Honorowe Obywatelstwo Jedliny-Zdroju.

Nasz Honorowy Obywatel
Guenter Boehm jest 

potomkiem ostatnich właści-
cieli pałacu. Od wielu lat pro-
wadzi intensywne badania nad 
genealogią swojej rodziny. 
Aktywnie uczestniczy w życiu 
kulturalnym Śląska, publikuje 
artykuły na temat jego historii, 
w tym także Jedliny-Zdroju. 
Udostępnia rodzinne doku-
menty, które wzbogacają wie-
dzę o przeszłości uzdrowiska. 
Na uroczystości nadania hono-
rowego obywatelstwa wśród 
zaproszonych gości była 
posłanka K. Mrzygłocka, czło-

nek zarządu Dolnośląskiego 
Urzędu Marszałkowskiego Z. 
Szczygieł, starosta wałbrzyski 
A. Skrętkowicz, prof. dr hab. S. 
Nicieja z Uniwersytetu Opol-
skiego, dr A. Kuzio-Podrucki z 
Uniwersytetu Śląskiego oraz 
dyrektor Pałacu dr D. Woźnic-
ki. Laudację wygłosił Bur-
mistrz Miasta L. Orpel, a 
uchwałę Rady Miasta w spra-
wie nadania tytułu wręczył 
Przewodniczący R. Wysocki. 
Uroczystość uświetnił koncert 
kameralny w wykonaniu 
zespołu „Futyma quintet” oraz wystawa rzeźby i malarstwa 

jedlińskich artystów: R. Klima-
sa, M. Jedziniaka, Z. Żyłaka, K. 
Szostaka, M. Mankiewicza, a 
także uczestników koła pla-
stycznego Centrum Kultury w 
Jedlinie. Wysłuchano także 
okolicznościowego wykładu dr 
J. Tutaja z okazji 20 rocznicy 
wolnych wyborów w Polsce. 
Następnego dnia honorowy 
gość w towarzystwie małżonki 
złożył wizytę w Urzędzie Mia-
sta, wpisał się do pamiątkowej 
Księgi Honorowych Obywate-
li Jedliny-Zdroju. Goście zwie-
dzili też uzdrowisko, w tym 

niedawno udostępniony kura-
cjuszom szpital „Teresa”. Nasz 
specjalny gość uczestniczył w 
otwarciu trzeciego międzyna-
rodowego konkursu historycz-
nego „Śląskie Zamki i Pałace”, 
który 5 czerwca br. odbył się w 
Pałacu w Jedlince, a także został 
przyjęty przez uczniów Gim-
nazjum Miejskiego i Miejskiej 
Szkoły Podstawowej oraz wziął 
udział w zakończeniu akcji 
„Stop przemocy” podczas, któ-
rej setki kolorowych balonów 
jako symbol przeciwdziałania 
agresji poszybowało w niebo 
nad miastem.

Pamiątkowe zdjęcie z nadania tytułu
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Już po raz ósmy mie-
liśmy okazję uczestni-
czyć w tradycyjnym 
festynie rodzinnym 
organizowanym w 
jedlińskiej Parafii z racji 
odpustu. Słoneczna 
pogoda towarzyszyła 
mieszkańcom podczas 
tego miłego niedzielne-
go spotkania. Każdy 
miał okazję posłuchać 
muzyki dla wszystkich 
pokoleń delektując się 
pysznymi ciastami spe-
cjalnie przygotowanymi 
na tę okazję przez jedliń-
skie gospodynie, zjeść 
tradycyjną pieczoną 
kiełbaskę czy też pajdę 
chleba ze smalcem i 
ogórkiem małosolnym, a na deser lody. Dla dzie-
ci zorganizowano konkursy, gry i występ teatru. 
Była też wielka loteria fantowa, licytacja podaro-
wanych przedmiotów, sklep i galeria zdjęć z 
odbudowy kościoła, a zmęczeni tymi atrakcjami 
uczestnicy festynu mogli skorzystać z przejażdż-
ki zaprzęgiem konnym lub zbadać zawartość 
cukru we krwi i ciśnienie.

Cały dochód z festynu przeznaczony został 
na kontynuację odbudowy zabytkowej świątyni 
przy ul. Jana Pawła II.

Rok 2009 można nazwać rokiem przeło-
mowym w robotach budowlanych. Z radością 
możemy zakomunikować, że do końca listopa-
da zakończymy remonty zewnętrzne. Zostały 
już wykonane najtrudniejsze prace: dachy, ele-
wacja, okna, odbudowa zakrystii, odwodnienie 
oraz podsufitka wewnątrz kościoła. Codzien-
nie z wieży kościoła słychać bicie dzwonu, a 
codziennie wieczorem o 21:37 papieski zegar 
przypomina nam: „że czas ucieka, a wieczność 

czeka” i wygrywa „Barkę” – ulubioną pieśń Jana 
Pawła II.

Jak zwykle miernikiem akceptacji i poparcia 
dla naszego wspólnego dzieła była ogromna ilość 
przybyłych parafian, kuracjuszy i gości. To właśnie 
nasze zaangażowanie, wsparcie finansowe, modli-
twa i gorące serca pozwalają dźwigać ciężar odbu-
dowy i cieszyć się ZMARTWYCHWSTAJĄ-
CYM KOŚCIOŁEM! Nie sposób, w tym krótkim 
artykule wymienić wszystkich wspomagających to 
dzieło, ale wszyscy możemy sobie pogratulować 
tego, czego do tej pory dokonaliśmy pomimo, że 
przed nami jeszcze ogrom prac – czeka nas remont 
i urządzenie całego wnętrza kościoła.

Dziękując wszystkim zapraszamy na kolejne 
imprezy, na dobrą zabawę i strawę na miłe 
rodzinne spotkania bez alkoholu w ciepłej 
atmosferze oraz radości płynącej z tworzenia 
wspólnego dzieła.

ks. Ryszard Uryga – proboszcz
ks. Marcin Dolak – wikary

Boiska dla mieszkańców i kuracjuszy

Wielkie dzieło odbudowy kościoła

Słoneczna pogoda towarzyszyła parafianom w niedzielnym festynie

W maju i czerwcu oddali-
śmy do użytku trzy komplek-
sy boisk. Środki finansowe na 
te inwestycje pochodziły 
głównie z budżetu gminy, a 
częściowo pozyskaliśmy je z 

Unii Europejskiej oraz z 
Ministerstwa Sportu.

3 maja przy okazji turnieju 
sportowego, w którym starto-
wało 15 drużyn z Dolnego Ślą-

ska i Niemiec otwarte zostało 
jedno z najlepszych obecnie w 
regionie wałbrzyskim boisk tra-
wiastych do gry w piłkę nożną z 
automatycznym nawadnianiem 
i pełną infrastrukturą. Z płyty 

głównej będą korzystali przede 
wszystkim zawodnicy nowo-
powstałego klubu piłkarskiego 
KS Zdrój. Na razie ze względu 
na ograniczenia gwarancyjne i 

technologiczne na nowej trawie 
można grać do 3 godzin tygo-
dniowo. Natomiast za zgodą 
gospodarza obiektu, którym 
jest Centrum Kultury bez 
ograniczeń można korzystać z 
dwóch boisk bocznych, które 
usytuowane są obok boiska 
głównego.

Małą olimpiadą Miejskiej 
Szkoły Podstawowej 31 maja 

rozpoczęto użytkowanie 
boiska wielofunkcyjnego 
przy ul. Jana Pawła II. To 
nowoczesny kompleks ze 
sztuczną nawierzchnią, prze-
znaczony do gry w piłkę ręcz-
ną i nożną. Można na nim 
grać także w koszykówkę i 
siatkówkę. Obiekt w godzi-
nach dopołudniowych 
będzie służył dzieciom ze 

szkoły podstawowej, a popo-
łudniu do godz. 21:00 będzie 
udostępniony bezpłatnie 
wszystkim chętnym. Koor-
dynatorem zajęć są pracow-
nicy Centrum Kultury.

Od 17 czerwca można 
korzystać z boiska poliureta-
nowego przy ul Słowackiego, 
które przeznaczone jest 
przede wszystkim do gry w 
kosza i piłkę siatkową. Będą z 
niego korzystali uczniowie 

gimnazjum, którzy mają wię-
cej zajęć w-f. Popołudniami 
do godziny 21:00 z boisk 
mogą korzystać wszyscy chęt-
ni. Opiekunem terenu jest 
także Centrum Kultury.

Dzięki tym inwestycjom 
otworzyły się wielkie możli-
wości do prowadzenia zdro-
wego trybu życia dla każdego: 
dzieci, młodzieży, dorosłych, 
dla naszych gości, kuracjuszy i 
turystów. Wykorzystajmy to.

Boisko przy ul. Słowackiego

Boisko przy MSP

Boiska przy Promenadzie Słonecznej

Rekordowe remonty dróg
W ciągu kilku ostatnich lat pozyskaliśmy miliony złotych 
na inwestycje miejskie, dzięki którym stajemy się miastem 
nowoczesnym i atrakcyjnym zarówno dla mieszkańców jak 
i dla turystów.

Warto przypomnieć, że: wybudowali-
śmy pijalnię wód mineralnych, całoroczny 
tor saneczkowy, obiekty sportowe, zalew, 
odnowiliśmy Uzdrowiskowy Szlak Tury-
styczno-Rekreacyjny. Wygrywając kolejne 
konkursy zyskaliśmy opinię gminy gospo-
darnej i zaradnej, która skutecznie pozyskuje 
pieniądze unijne.

Projekt „Dojazd do atrakcji turystycznych 
Jedliny-Zdroju” został oceniony jako najlepszy 
w województwie dolnośląskim w programie 
„Narodowy Program Przebudowy Dróg 
Lokalnych”. Duże znaczenie przy ocenie pro-
jektu miało powiązanie dróg miejskich z drogą 
powiatową. Wartość zadań to około 3,5 mln zł. 
Pracami objęto: przebudowę Placu Zwycię-
stwa i ul. Piastowskiej, gdzie oprócz nowej 
nawierzchni ulic i części chodników znacznie 
zostanie poprawione bezpieczeństwo pie-
szych. Zaakceptowany został remont drogi 
Południowej i Cmentarnej wraz z budową 
chodników. W centrum uzdrowiska nieopodal 
pijalni wód mineralnych modernizowane będą 
ulice: Lipowa i Sienkiewicza. Doczekała się 
remontu ulica Piękna, która stanowi naturalne 
przedłużenie Parku Południowego. Od strony 
ulicy Wałbrzyskiej remontowana jest wraz z 
drogą dojazdową ulica Chałubińskiego. Przy 
okazji prowadzenia tych inwestycji moderni-
zowane są niektóre odcinki sieci wodociągo-
wej i gazowej, za co serdecznie szefom tych 
firm dziękujemy. Prace będą zrealizowane do 
końca października tego roku. Wszystkich 
użytkowników dróg prosimy o wyrozumia-

łość, a kierowców o pozostawianie właściwych 
ciągów komunikacyjnych dla pieszych.

To nie koniec informacji na temat 
remontów dróg. Kolejną dobrą wiadomość 
otrzymaliśmy z Zarządu Województwa Dol-
nośląskiego. Dobrze oceniany jest projekt 
rozpatrywany w trybie konkursowym w 
ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego ze środków Unii Europejskiej, który 
rozwiąże problem remontu i modernizacji 
kolejnych dróg dojazdowych. W latach 2010-
2012 za kwotę około 6 mln zł wykonamy: 
remont ulic obejmujący połączenia pomię-
dzy drogą powiatową (ul. Dworcowa), a 
wojewódzką (ul. Kłodzka) przez ulice Mic-
kiewicza i Tuwima; łącznik pomiędzy ulicą 
Słowackiego, a Narutowicza. Będziemy 
remontować ulicę Zakopiańską – dojazd do 
zalewu. Przebudowane zostanie skrzyżowa-
nie ulic Warszawskiej i Wałbrzyskiej, a także 
ulicy Sienkiewicza od strony toru saneczko-
wego. Zmodernizujemy odcinek drogi od 
Placu Zwycięstwa do wiaduktu w stronę 
Głuszycy.

Do 2012 roku na remonty dróg wydamy 
około 10 mln zł czyli tyle ile wynosi nasz 
roczny budżet. Szczegółowe informacje o 
miejskim planie przebudowy dróg opisane 
będą w specjalnym biuletynie.

Wiadomość z ostatniej chwili: na przeło-
mie lipca i sierpnia Dolnośląska Służba Dróg i 
Kolei odpowiedzialna za drogę wojewódzką 
rozpocznie modernizację skrzyżowania ulic: 
Świdnickiej, Kłodzkiej i Noworudzkiej.
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Działalność stała:
– Biblioteka ul. Piastowska 13 czynna poniedziałek – piątek 8:00-16:00 (nieczynna 13.07-16.08.)
– Infocentrum ul. Piastowska 13 czynne poniedziałek – piątek 10:00-18:00
– Świetlica ul. Jasna czynna poniedziałek – piątek 10:00-17:00
– Kort Tenisowy ul. Jana Pawła II czynny codziennie 8:00-21:00
– Boisko sportowe ul. Jana Pawła II czynne codziennie 8:00-21:00
– Boisko sportowe ul. Słowackiego czynne codziennie 8:00-21:00
– Tor saneczkowy ul. Poznańska czynny od poniedziałku do piątku 12:00-20:00, sobota – niedziela 10:00-20:00
– Kompleks Sportowo – Rekreacyjny ul. Kłodzka czynny codziennie 8:00 do zmroku.

Imprezy:
Festyn rekreacyjny w Jedlince – 04.07.09r
III Eliminacje MP w Petanque – 11.07.09r.
Turniej Ligi Mistrzów – Otwarte Mistrzostwa Jedliny-Zdrój w Petanque – 12.07.09r.
III Letnie Warsztaty Gitarowe „Gitara Moja Pasja” – 15-23.07.09r.
Święto Zdroju – 25.07.09r
Festyn rekreacyjny w Kamieńsku – 15.08.09r.
Festyn „Pożegnanie Lata” – 22.08.09r.
VII Dolnośląski Festiwal Zupy Skansen Folkloru i Tradycji Polsko-Czeskiego Pogranicza – 23.08.09r.

Zajęcia dodatkowe:
Poniedziałki
– Turnieje piłki nożnej – boisko sportowe ul. Jana Pawła II 11:00-14:00.
– Gry i zabawy świetlicowe, poranki filmowe – Centrum Kultury ul. Piastowska, świetlica ul. Jasna 11:00-16:00.
– Zajęcia i turnieje piłki nożnej – Boisko- Kompleks Rekreacyjno-Sportowy ul. Kłodzka 15:30-20:00 (org. K.S. „Zdrój”).

Wtorki
– Turnieje koszykówki – boisko sportowe ul. Słowackiego 11:00-14:00.
– Gry i zabawy świetlicowe, poranki filmowe – Centrum Kultury ul. Piastowska, świetlica ul. Jasna 11:00-16:00.
– Turnieje gry w bule – bulodrom ul. Kłodzka 10:00-13:00.
– Zajęcia i turnieje tenisa stołowego – sala gimnastyczna przy Gimnazjum Miejskim 17:00-20:00.
– Zajęcia sportowe – tenis ziemny – Kort Tenisowy 16:00-18:00.
Środy
– Turnieje siatkówki – boisko sportowe ul. Słowackiego 11:00-14:00.
– Gry i zabawy świetlicowe, poranki filmowe – Centrum Kultury ul. Piastowska, świetlica ul. Jasna 11:00-16:00.
– Zajęcia i turnieje piłki nożnej – Boisko- Kompleks Rekreacyjno-Sportowy ul. Kłodzka 15:30-20:00 (org. K.S. „Zdrój”).
Czwartki
– Turnieje piłki nożnej – boisko sportowe ul. Jana Pawła II 11:00-14:00.
– Gry i zabawy świetlicowe, poranki filmowe – biblioteka, świetlica ul. Jasna 11:00-16:00.
– Klub gier strategicznych przy ul. Piastowskiej 13 09:00-13:00.
– Zajęcia sportowe – tenis ziemny – Kort Tenisowy 16:00-18:00.
Piątki
– Turnieje koszykówki – boisko sportowe ul. Słowackiego 11:00-14:00.
– Gry i zabawy świetlicowe, poranki filmowe – biblioteka, świetlica ul. Jasna 11:00-16:00.
– Zajęcia i turnieje tenisa stołowego – sala gimnastyczna przy Gimnazjum Miejskim 16:30-19:30.
– Zajęcia plastyczne dla dzieci i dorosłych (zajęcia otwarte) – Centrum Kultury ul. Piastowska 12:30-16:30.

W ramach zajęć Koła Turystycznego organizowane będą wycieczki.
Szczegółowe informacje o organizacji wycieczek i zapisach będą podawane 

na tablicach informacyjnych w Jedlinie-Zdroju.
Udział w zajęciach dodatkowych – nieodpłatny.

Udział w wycieczkach: uczestnicy pokrywają koszty wstępu na obiekty, 
transport i opiekę instruktora zapewnia Centrum.

Nieodpłatne wydawanie ulgowych biletów wstępu na kąpielisko Wałbrzych–Rusinów 
(Urząd Miasta–Biuro Obsługi Klienta).
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III Międzynarodowy 
Konkurs Historyczny 

„Śląskie Zamki i Pałace”
Pałac „Jedlinka” na początku czerwca gościł finalistów III Międzynarodowego Konkur-
su Historycznego „Śląskie Zamki i Pałace”. W tym roku w zmaganiach wzięło udział 200 
uczestników, z których wyłoniono 25 finalistów najlepszych opracowań, czyli tych, 
które charakteryzowały się wysokim poziomem merytorycznym. Tegoroczny finał skła-
dał się z 3 etapów, z czego dwa były tekstowe i jeden ustny, jednak do wyłonienia osta-
tecznego zwycięzcy potrzebna była „dogrywka”.

Komisja Konkursowa w składzie:
– prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja, kierownik Katedry Biografistyki Uniwersy-

tetu Opolskiego, przewodniczący
– dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki z Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego, członek
– dr Dariusz Woźnicki – dyrektor Zespołu Pałacowo-Parkowego „Jedlinka”

Wyłoniła zwycięzców Konkursu Historycznego
I miejsce – Krzysztof Dąbrówka, Katolickie Gimnazjum (Zabrze)
II miejsce – Marek Winogrodzki, Gimnazjum (Havirov Mesto)
III miejsce – Agnieszka Krems, Liceum Ogólnokształcące (Grodków)
Pierwszą nagrodę w postaci 2-osobowej wycieczki do Francji „Zamki nad Loarą” ufun-
dowała firma L&L z Jaworzna. Szkoła ucznia, który zajął I miejsce otrzymała również 
rzutnik multimedialny do pracowni historycznej. Drugą nagrodą w konkursie był unikal-
ny album Albrechta Dürera, ufundowany przez właściciela zamku w Starych Tarnowi-
cach, Rajnera Smolorza. Trzecią nagrodę w postaci książki ufundował Burmistrz Jedli-
ny-Zdroju Leszek Orpel.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali od organizatorów upominki i dyplom.

„WAKACJE W MIEŚCIE”
JEDLINA-ZDRÓJ

START 06 LIPCA 2009 – META 28 SIERPIEŃ 2009
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Zwiększają kwalifikacje
Trwa realizacja projektu pt. „Poprawa jakości obsługi ruchu turystycznego szansą rozwoju Jedliny-Zdroju”, w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest zwiększenie kwalifikacji mieszkańców Jedliny-Zdroju w zakresie obsługi ruchu turystycznego. Pierw-
szym etapem projektu była realizacja 120-godzinnego kursu języka angielskiego dla 24 beneficjentów ostatecznych, któ-
rego efektem było zwiększenie kwalifikacji językowych osób biorących udział w projekcie. Kurs trwał od listopada 2008 r. 
do 23 czerwca 2009 r.
Kolejnym etapem projektu jest organizacja 12-godzinnego szkolenia: „Promocja oferty turystycznej gminy przy wykorzy-
staniu funduszy strukturalnych” dla 10 uczestników, efektem którego będzie zwiększenie kwalifikacji w zakresie pozyski-
wania środków z funduszy strukturalnych na rozwój firm, promocję oferty turystycznej i usługowej. Szkolenie planowane 
jest do realizacji w miesiącach: lipiec-sierpień 2009 r. Rekrutacja osób chcących wziąć udział w szkoleniu trwa do 30 
czerwca 2009 r.
Adresatami projektu są dorośli mieszkańcy Jedliny-Zdroju, pracujący w sektorze turystyki, instytucjach samorządowych 
oraz działający w organizacjach pozarządowych.
Realizatorem projektu jest Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju, zajęcia odbywają się w siedzibie firmy przy ul. Piastowskiej 13.
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Henryk Potapczuk, zmarł 31 maja, miał 50 lat
Julia Wysocka, zmarła 18 maja, miała 86 lat

Władysław Łuszcz, zmarł 21 maja, miał 89 lat
Rozalia Tkacz, zmarła 21 kwietnia, miała 87 lat

Magdalena Szelęgowska, zmarła 25 kwietnia, miała 7 miesięcy
Jan Stys, zmarł 19 maja, miał 74 lata

Lidia Stróż, zmarła 13 marca, miała 83 lata
Zdzisława Stramel, zmarła 4 kwietnia, miała 65 lat

Tadeusz Łobos, zmarł 19 kwietnia, miał 64 lata
Jerzy Markowski, zmarł 27 maja, miał 58 lat

Kazimierz Lis, zmarł 16 maja, miał 66 lat
Małgorzata Langa-Bober, zmarła 23 maja, miała 43 lata

Zdzisław Krystyniak, zmarł 25 maja, miał 78 lat
Czesław Karolak, zmarł 30 marca, miał 80 lat

Józef Kacer, zmarł 19 marca, miał 42 lata
Jerzy Cisakowski, zmarł 3 czerwca, miał 51 lat

Projekt współfinansowany 
przez Unię Europejską

w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego

Europejski
Fundusz Społeczny

Uchwała nr XXII/113/04 Rady Miasta z 
30 września 2004 roku w sprawie zasad udzie-
lania stypendiów dla uczniów szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych, dla których orga-
nem prowadzącym jest Gmina Jedlina-Zdrój 
umożliwiła tworzenie funduszu stypendial-
nego dla szczególnie uzdolnionych uczniów 
jedlińskich szkół.

Fundusz gromadzi środki od prywatnych 
darczyńców oraz z dochodów Balu Charyta-
tywnego, który co roku wspólnie organizują 
Burmistrz Miasta wraz ze Stowarzyszeniem 
Miłośników Jedliny-Zdroju

W tym roku radni wprowadzili zmianę do 
uchwały, zgodnie z którą uczniowie, którzy 
osiągnęli sukcesy artystyczne, sportowe lub 
inne promujące szkołę i gminę mogą otrzy-
mać stypendia jednorazowe w formie rzeczo-
wej o charakterze edukacyjnym.

Stypendia przyznaje Burmistrz Leszek 
Orpel za osiągnięcia o szczególnym znacze-
niu dla gminy, o których informacje zamiesz-
czone zostały w mediach, w tym także w pra-
sie lokalnej oraz na stronach internetowych 
szkoły i gminy.

Jednorazowe stypendia dla uczniów

Miejska Szkoła Podstawowa 
w Jedlinie-Zdroju
1.Martyna Skuza
2. Maja Bajor
3.Kornelia Ceberek
4.Marta Flis
5.Katarzyna Gisder
6.Zofia Krzemińska
7.Katarzyna Kudłacik
8.Klaudia Miciak
9.Justyna Pankiewicz
10.Mateusz Cichocki

Gimnazjum Miejskie 
im. Jana Pawła II 
w Jedlinie-Zdroju
1.Justyna Pawłowska
2.Magdalena Płodzień

3.Tomasz Anuszczyk
4.Nikola Stander
5.Patryk Kijanka
6.Kamil Kijanka
7.Magdalena Guzik
8.Natalia Szymborska
9.Weronika Pawlaczyk
10.Dorota Pietras
11.Katarzyna Drupka
12.Piotr Krzysztofik
13.Kamil Nowacki
14.Wojciech Matras
15.Mateusz Pytlik
16.Andrzej Radkowski
17.Mikołaj Żyłak
18.Łukasz Walankiewicz
19.Arkadiusz Matras
20.Tomasz Igła

W tym roku po raz pierwszy stypendia 
zostały przyznane następującym uczniom 

(lista wg zgłoszeń):

Odeszli od nas

Jak rozpoznać 
kulturalnego Jedlinianina

1. Nie przeklina!

2. Nie zaśmieca chodników, skwerów, parków, ogrodów jordanowskich, 
lasów, ścieżek spacerowych, itp. 
(wszelkie odpadki wrzuca do kosza na śmieci)!

3. Nie wywozi śmieci do lasu i nie tworzy dzikich wysypisk!

4. Natychmiast reaguje na wszelkie przejawy chuligaństwa, wandalizmu 
i bezmyślności!

5. Psa pupila wyprowadza na smyczy i sprząta pozostawione 
przez czworonoga nieczystości!

6. Dba o porządek i estetykę w miejscu zamieszkania!

7. Nie pije alkoholu w miejscach publicznych 
(ulicach, parkach, skwerach, obiektach sportowych, itp.)!

8. Jako kierowca na terenie miasta nie przekracza prędkości 50 km/h!

9. Swój pojazd parkuje w taki sposób, aby pieszy mógł swobodnie 
korzystać z chodnika!

10.Po godzinie 22:00 zachowuje ciszę w miejscach publicznych 
i w miejscu zamieszkania!

Guenter Boehm

Centrum Kultury ul. Piastowska 13, 58 -330 Jedlina-Zdrój
Tel./fax 074 8455 249, mail ckjedlina@wp.pl , www.ckjedlina.pl,  NIP 886-25-93-120

Konto: PKO BP o/Wałbrzych 48 1020 5095 0000 5602 0007 3783


