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Budżet na 2021 rok przyjęty
30 listopada 2020 roku Rada Miasta Jedliny-Zdroju jednomyślnie przyjęła budżet na 2021 rok. Warto
zaznaczyć, że w tegorocznym budżecie zaplanowano dochody na poziomie 25.785.926 złotych, a
wydatki w wysokości 27.174.898 złotych. Z kolei wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane w
budżecie na 2021 rok wynoszą 4.520.000 złotych.

N

ajważniejszy jest
fakt, że zadania inwestycyjne przewiduje się realizować przy współudziale
środków pochodzących z
funduszy strukturalnych
Unii Europejskiej, środków
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz przy

współudziale środków z
budżetu
województwa,
Funduszu Dróg Samorządowych czy
Funduszu
Pracy i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Natomiast realizacja zaplanowanych inwestycji z
funduszy strukturalnych
Unii Europejskiej w głów-

nej mierze będzie zależała
od terminów i wysokości
przydzielonych środków
unijnych w perspektywie
2021-2027. Z kolei w zakresie gospodarki mieszkaniowej planuje się kontynuację
modernizacji
lokali gminnych, rewitalizację niezagospodarowa-

nych i zaniedbanych podwórek, oraz kontynuację
programu mającego na
celu ograniczenie niskiej
emisji. Będzie to realizowane poprzez dofinansowanie wymiany ogrzewania w budynkach i lokalach
gminnych.

Najważniejsze zamierzenia i plany inwestycyjne
na 2021 rok w zakresie
dróg gminnych:
• Przebudowa dróg gminnych nr 116382 D Reymonta i Reja
• Przebudowa drogi gminnej ul. Mostowej
• Przebudowa drogi gminnej ul. Jodłowej
• Modernizacja
drogi
gminnej - dojście do
Pałacu Jedlinka od ul.
Jodłowej,

W Pawilonie Zdrojowym przy Placu Zdrojowym 4a powstała nowoczesna biblioteka. Obiekt
został wyposażony w nowe meble, sprzęt i urządzenia multimedialne. Nowa biblioteka spełnia wszelkie wymagania dla tego typu obiektów użyteczności publicznej.

W

arto podkreślić, że czytelnicy w nowych, przestronnych wnętrzach biblioteki i czytelni będą mogli korzystać ze
specjalnie przygotowanej oferty, w tym z bardzo wielu
nowości wydawniczych. Wszystko za sprawą zainwestowanych środków własnych jak i pozyskanych funduszy z Biblioteki Narodowej. Każdy czytelnik wie, że nie
ma nic lepszego niż zapach książek i świeżej kawy…
Informujemy
Biblioteka czynna jest w poniedziałki, wtorki i środy
w godz. 9:30-17:30 oraz w piątki od 8:00 do 16:00.
W czwartki biblioteka jest nieczynna.
Telefon – 74 851 09 75

Biblioteka ma nową siedzibę
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Centrum Usług Socjalnych
27 października 2020 roku Burmistrz Miasta Leszek Orpel i Prezydent Miasta
Wałbrzycha Roman Szełemej jako Lider Aglomeracji Wałbrzyskiej otworzyli
jedną z największych inwestycji zrealizowanych w ostatnich latach w naszym
mieście – Centrum Usług Socjalnych.

W

z l o k a l i zow a nym w XIX-wiecznym budynku Ośrodka
Pomocy Społecznej w ramach inwestycji wymieniono stropy, odnowiono
elewację,
wybudowano
nową klatkę schodową z
podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz windę. Warto podkreślić, że
powstały między innymi
pomieszczenia biurowo-gabinetowe, doradczo-terapeutyczne, pomieszczenia do zajęć grupowych,
sale
wykładowo-szkoleniowe, kuchnia, jadalnia,
pomieszczenia do zajęć
sportowo-rekreacyjnych,
rehabilitacy jno-ruchowych, sala wypoczynkowa,
pomieszczenia magazynowe oraz ogólnodostępna
łaźnia.
Uporządkowany
został także teren wokół
budynku, jak również nasadzono krzewy i kwiaty, wykonano dodatkowe miejsca
postojowe.
Przeprowadzenie
tak
ważnej inwestycji możliwe
było dzięki dofinansowaniu ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014-2020.
Instytucja
Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej przyznała
gminie na realizację tego
projektu ponad 2 miliony
złotych. Natomiast całość
inwestycji zamknęła się

kwotą ponad 3,6 miliona
złotych.
Obiekt realizowała firma
Damian Wąchała DAM-BUD
Usługi Ogółnobudowlane
z Ludwikowic Kłodzkich.
Projekt przebudowy przygotowało Biuro Projektowo- Usługowe inż. Zbigniewa Uszki z Czarnego Boru,
a nad realizacją inwestycji
czuwał Inspektor Nadzoru
Pan Marek Wyrzykowski z
Biura Obsługi Budownictwa „BOB” Warto dodać, że
Centrum Usług Socjalnych
to rozszerzenie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej o Klub Seniora oraz
Klub Integracji Społecznej.
Klub seniora będzie
miejscem
sprzyjającym
spotkaniom oraz zajęciom

gadanki na temat bezpieczeństwa w domu i środowisku lokalnym.
Natomiast Klub Integracji Społecznej będzie
realizował kompleksowe
działania zmierzające do
zapewnienia osobom zagrożonym wykluczeniem
społecznym pomoc w uzyskaniu
bezpieczeństwa
socjalnego,
aktywizację
zawodową i pomoc w osobistym rozwoju. Będzie to
między innymi wzajemne
wspieranie się w pokonywaniu barier i trudności
życia codziennego, np. problemy z pracą, z nadużywaniem alkoholu, z negatywnymi emocjami, itp.
Mamy nadzieję, że miejsce to będzie miejscem

pozwalającym
rozwijać
zainteresowania i pasje.
Planuje się, między innymi
zajęcia literackie, plastyczne, wikliniarskie, muzyczne, zajęcia ruchowe takie
jak joga, fizjoterapia oraz
gimnastyka. We współpracy z Policją i Strażą Pożarną
przeprowadzane będą po-

rozmów i spotkań, miejscem przyjaznym seniorom
w każdej sferze życia czy
to sportowej, literackiej,
czy też artystycznej. Liczymy, że w naszym mieście
wyłonią się liderzy, którzy
zaproponują nowe formy
aktywności i spędzania
wolnego czasu.

Gmina nasza słynie z innowacyjności w wielu dziedzinach. W roku ubiegłym
wdrożyliśmy dla Seniorów system Teleopieki, poprzez Bransoletki Życia.
Dziś przeszło 30 mieszkańców nieodpłatnie korzysta z urządzeń monitorujących ich funkcje życiowe całodobowo.

P

Nieodpłatne Poradnictwo
Prawne i Obywatelskie
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej,
która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej
pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.
W Centrum Usług Socjalnych przy ulicy Piastowskiej 11 w
każdy piątek w godzinach od 12:00 do 16:00 można skorzystać z bezpłatnych porad prawnych, których udzielał będzie
Adwokat Tomasz Krupa. Mecenas przyjmuje na II piętrze w
pokoju nr 5.

•

•

Aby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej
należy:

Zapisać się pod numerem telefonu: 74/846-05-48 ( w
godzinach pracy urzędu) lub przesłać zgłoszenie na adres e-mail: poradyprawne@powiatwalbrzyski.pl
albo zarejestrować się samodzielnie poprzez elektroniczny moduł rejestracji utworzony przez Ministerstwo
Sprawiedliwości: https://np.ms.gov.pl/

Wspieraj Seniora

Punkt Diagnostyczny w CUS
unkt Diagnostyczny
Comarch składa się
z urządzeń i oprogramowania, umożliwiających proste i szybkie
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pomiary
podstawowych
parametrów
życiowych
pacjenta. Działanie oparte
jest o aplikację dostępną na
tablecie lub ekranie, prze-

prowadzającą diagnozowaną osobę przez wszystkie
etapy. W ramach Punktów
Diagnostycznych Comarch
możliwe jest wykonanie

Od stycznia w naszej Gminie kontynuowany jest program
Wspieraj Seniora. Każda osoba w wieku 70+, która zdecydowała się w dobie pandemii pozostać w domu, nie narażając swojego zdrowia na zarażenie Sars-Cov-2, może liczyć
na pomoc pracowników jedlińskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w załatwieniu codziennych najpilniejszych spraw
życiowych. Pracownik dokona najpilniejszych zakupów (za
zakupy płaci senior), załatwi sprawę urzędową, gdzie nie
jest wymagane osobiste stawiennictwo seniora, opłaci rachunki czy wykupi leki (za środki pieniężne seniora). W
uzasadnionych przypadkach (niepełnosprawność, przewlekła choroba) o wsparcie mogą się ubiegać osoby poniżej 70
roku życia, jednakże ostatecznie do udziału w programie
kwalifikuje pracownik socjalny. W grudniu ubiegłego roku z
pomocy skorzystało 18 osób.
Zgłoszenia można dokonać telefonicznie pod numerem
infolinii 22 505 11 11 lub bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej-74 84 55356 lub 74 88 05333.

badań samodzielnie - w
trybie podstawowym lub
przy asyście opiekuna czy
pielęgniarki - w trybie rozszerzonym. Dane przesyłane są do Centrum Zdalnej
Opieki Medycznej, gdzie
poddawane są analizie. Interpretacja przesyłana jest
zwrotnie, podlega wydrukowaniu i wraca do osoby
zdiagnozowanej .
Dziś w dobie pandemii i
formie pracy preferowa-

nej przez publiczną służbę
zdrowia – Teleporady – posiadanie
podstawowych
badań (osłuchowych, EKG,
ciśnienia czy wyników z
pulsoksymetru) niewątpliwie może ułatwić lekarzowi rodzinnemu diagnozę.
W sposób ciągły staramy
się ułatwiać dostęp do
usług naszym mieszkańcom, w szczególności grupom senioralnym.
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Funkcjonowanie instytucji
w czasie pandemii
URZĄD MIASTA
W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa, bezpośrednia obsługa mieszkańców w Urzędzie Miasta
nadal jest ograniczona, sprawy są załatwiane telefonicznie,
za pomocą środków komunikacji lub poprzez Elektroniczną
Skrzynką Podawczą. Kasa jest nadal zamknięta. Płatności
należy regulować drogą elektroniczną. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach mieszkaniec może załatwić sprawę osobiście po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym, zachowując
wszelkie zasady reżimu sanitarnego. Pomieszczenia urzędu
są sukcesywnie dezynfekowane, wietrzone i ozonowane.

PUNKT SZCZEPIEŃ
Rozpoczęła się realizacja Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS Cov-2. Gmina
Jedlina-Zdrój zapewnia bezpłatny transport osobom niepełnosprawnym oraz seniorom, posiadającym aktualne
orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub
odpowiednio I grupę inwalidzką, którzy nie mogą samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień. Od 1 lutego działa na
terenie punkt szczepień, który mieści się w Domu Zdrojowym. Zapisy przyjmowane są pod nr tel. 572 729 899

W trosce o Uzdrowisko
W związku z niepokojącymi informacjami, które napływały od mieszkańców
naszego miasta o zamiarze wydzierżawienia Domu Zdrojowego na inne cele
niż lecznictwo uzdrowiskowe i wywożeniu z niego sprzętu hotelowego oraz
urządzeń służących do świadczenia usług przyrodoleczniczych, Burmistrz
Miasta już w listopadzie 2020 roku rozpoczął rozmowy z właścicielem Spółki
„Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” S.A., którym jest Samorządem Województwa
Dolnośląskiego o dalszym funkcjonowaniu jedlińskiej części Uzdrowiska.

W

imieniu mieszkańców, Rada
Miasta
oraz
Burmistrz wystosowali szereg pism do
Marszałka i Zarządu Województwa Dolnośląskiego
oraz Prezesa spółki wyrażając troskę o losy jedlińskiej części przedsiębiorstwa uzdrowiskowego
(korespondencja dostępna
jest na stronie www.jedlinazdroj.eu) .

Samorząd Jedliny-Zdroju
wyraził swój wielki niepokój brakiem właściwego dialogu i właściwych
ustaleń z władzami uzdrowiska. Wyraził także swój
stanowczy sprzeciw co do
aktualnych działań Prezesa
Uzdrowiska, w szczególności jego zgody na wydzierżawienie Domu Zdrojowego - najważniejszego
obiektu w Uzdrowisku - na
cele lecznictwa nie uzdro-

wiskowego oraz pozbawieniem go standardowego
wyposażenia.
Obecnie Gmina, pomimo
kolejnej próby wydzierżawienia Domu Zdrojowego
przez Prezesa Uzdrowiska,
prowadzi z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego ustalenia co
do przyszłego sposobu
funkcjonowania jedlińskiej
części
przedsiębiorstwa
uzdrowiskowego.

Więcej informacji na stronie www.jedlinazdroj.eu i www.gov.pl

Żłobek działa bez zmian
Przypominamy, że Żłobek Miejski, który został
utworzony 1 lutego 2020 roku pomimo pandemii
i kilku okresów zamknięcia funkcjonuje stacjonarnie. Codziennie około 20 dzieci jest pod opieką w placówce.
Kadra żłobka pracuje w pełnym składzie, zapewniając
dzieciom nie tylko opiekę, ale także zabawy sensoryczne,
które mają na celu wszechstronny rozwój małego dziecka.
Dzieci mają również zorganizowane zabawy ze specjalistami w tym z logopedą oraz rytmiczką. Najmłodsi poznają świat poprzez taniec, śpiew, rymowanki i wsłuchiwanie
się w odgłosy przyrody czy instrumentów muzycznych.
Poszczególne działania realizowane są z wykorzystaniem
odpowiednich narzędzi edukacyjnych takich jak: chusty
animacyjne, pudełka sensoryczne, piłeczki czy karty obrazkowe. Maluchy wykonują także prace plastyczne - z okazji
Dnia Babci i Dziadka przygotowały z opiekunkami piękne
laurki.

Nauka w pandemii
W trwającym roku szkolnym 2020/2021 do Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego uczęszcza 393 uczniów, z
tego do klas I-III: 118 uczniów; do klas IV–VIII: 202
uczniów, a do oddziałów przedszkolnych: 73 dzieci.
Warto wspomnieć, że uczniowie klas IV – VIII realizują zdalne nauczanie. W tym celu około 30 uczniów korzysta z tabletów, które zakupiła Gmina w ramach programu „Zdalna szkoła”.
Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego uczniowie zakończyli
I semestr roku szkolnego 2020/2021. 55 uczniów klas I – III
oraz 24 uczniów klas IV – VIII zostało wyróżnionych za wyniki
w nauce. „Złote Sówki” otrzymało 31 uczniów, a „Diamentowe
Sówki” otrzymało 7 uczniów z klas I – III. W klasach IV- VIII –
„Złote Sówki” otrzymało 14 uczniów, a „Diamentowe Sówki”
– 8 uczniów. Przypominamy, że „Diamentowe Sówki” są nagrodą dla uczniów, którzy w trakcie etapu edukacyjnego po raz
trzeci dostają nagrodę Wzorowego Ucznia. W trybie stacjonarnym w budynku A szkoły, naukę realizują uczniowie klas I- III
oraz przedszkolaki.

Centrum Kultury po liftingu
W budynku Centrum Kultury przy ulicy Piastowskiej 13 wyremontowane zostały sale dotychczasowej biblioteki mieszczące się na parterze. Wszystko za sprawą projektu pn.: „Rozszerzenie oferty kulturalnej i unowocześnienie biblioteki
w celu poprawy standardów jakości świadczonych usług w Centrum Kultury”

D

zięki
inwestycji
powstały
nowoczesne pomieszczenia,
które
przeznaczone zostaną do
prowadzenia zajęć ruchowych i filmowo-teatralnych. Będą one służyć
szeroko rozumianej aktywności ruchowej i umysłowej. Warto podkreślić,
że właśnie w tym miejscu
planowane jest w nich organizowanie różnego rodzaju zajęć tanecznych
takich jak: balet, hip-hop,
salsa, a także zajęcia jogi,
tai-chi i wiele innych cie-

kawych form aktywnego
spędzania czasu. To nie
wszystko, novum jest także
sala konferencyjna na bli-

sko 60 miejsc siedzących.
Wyremontowane zostały
również toalety i pomieszczenia socjalne.
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WOŚP w Jedlinie -Zdroju
W organizację 29 finału WOŚP w Jedlinie-Zdroju, który był dedykowany laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy włączyli się pracownicy i
uczniowie szkoły, przy której utworzono sztab #6177. Szefem sztabu był
Robert Hulewicz, oraz Maja Drapich. wsparty wolontariatem uczniów, z
których największa grupę stanowili uczniowie klasy 8a. Kwesta była prowadzona dwutorowo zarówno stacjonarnie- wolontariusze kwestujący z
puszkami na terenie miasta Jedlina- Zdrój, jak również zbiórka płatności w
formie online za pośrednictwem e-skarbonki.

W

arto
wspomnieć, że w
zorganizowaniu wydarzenia
pomogły instytucje i osoby
prywatne współpracujące
ze szkołą, w tym: Centrum
Kultury, Urząd Miasta, Zespół Pałacowo-Hotelowy
Jedlinka, Komisariat Policji
w Głuszycy, Salon fryzjerski Kreo. Organizatorom
udało się pozyskać przedmioty i vouchery, które
podczas kiermaszu na
świeżym powietrzu przy
hotelu Jedlinka udało się
spieniężyć, tym samym zasilając konto WOŚP. Dużą

atrakcją i zainteresowaniem podczas finału okazały się alpaki i lamy z Zespołu Pałacowo-Hotelowego
Jedlinka, które przyciągały
spacerowiczów. Wspólna
inicjatywa na terenie naszego miasta pozwoliła
łącznie zebrać kwotę w wysokości 10.807,87 złotych
z czego 8.988.87 złotych
stanowi wpływ z kwesty i
przychodów w kiermaszu,
a 1.819,00 złotych, to kwota zebrana drogą elektroniczną. Pieniądze zostały
przekazane fundacji WOŚP
za pośrednictwem mBanku
w Wałbrzychu.

Wielu z nas podczas rodzinnych spacerów nad zbiorniki wodne decyduje się
na dokarmianie ptactwa wodnego, lecz niewiele osób wie, jak prawidłowo
to robić, aby nie wyrządzić zwierzętom krzywdy. Pierwsza i najważniejsza
zasada brzmi:

NIE DOKARMIAĆ PTACTWA WODNEGO CHLEBEM!

C

Chleb zawiera ponadto sól,
a ta zaburza gospodarkę
wodną organizmu, co może
prowadzić nawet do śmierci
zwierzęcia. Ptactwo wodne
karmimy zbożem oraz surowymi bądź gotowanymi
bez soli, drobno pokrojonymi warzywami. Ptaki lu-

Singletrack to nowa atrakcja
dla rowerzystów
W październiku 2020 roku Burmistrz Miasta Leszek Orpel uroczyście otworzył pierwszy w powiecie treningowy tor rowerowy zwany Singletrack wybudowany w Parku Północnym.

Wszystkim darczyńcom
i zaangażowanym serdecznie dziękujemy!

DOKARMIAJMY TAK,
ABY NIE ZASZKODZIĆ !

hleb podczas trawienia
wytwarza
kwas
chlebowy,
który powoduje zakwaszenie układu pokarmowego ptactwa, w efekcie
prowadząc do biegunek, a
także bardzo poważnej choroby - kwaśnicy żołądka.
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bią ziarna kukurydzy, orzechy, gotowane ziemniaki,
ugotowaną kaszę, suszone
niesłodzone owoce, świeże
jabłka, marchewkę ,niesoloną słoninę, płatki zbożowe,
otręby, ziarna zbóż - gotowane i osuszone. Pamiętajmy o tym!

Ta jednokierunkowa ścieżka leśna przeznaczona jest dla
amatorów mocnych wrażeń rowerowych. Tor o długości ponad 3 kilometrów składa się z trzech tras, oznakowanych w
zależności od stopnia trudności na: niebiesko, czerwono i na
czarno. Biegnie nad Promenadą Słoneczną w kierunku Parku Aktywności “Czarodziejska Góra”. Ponadto zawiera elementy do ćwiczeń poprawiających technikę jazdy w formie
dwóch pętli o szerokości od 1 do 1,2 metra. Na zakrętach szerokość toru dochodzi nawet do 2 metrów i zawiera naturalne
przeszkody, takie jak muldy, korzenie i kamienie. Wykonane
zostały także takie elementy jak: banda z oparciem i drewniane przeszkody tak zwane kładki. Tor od samego początku
cieszy się ogromnym zainteresowaniem rowerzystów.
Cała inwestycja kosztowała ponad 165 tysięcy złotych.
Warto nadmienić, że w najbliższych planach inwestycyjnych jest także budowa kolejnych odcinków Singletracka
biegnących w kierunku ulicy Wałbrzyskiej, która przebiegnie ponad serpentynami. Umożliwi to stworzenie pętli rowerowej wokół Jedliny-Zdroju. Obecnie trwają uzgodnienia
z Nadleśnictwem oraz prace projektowe.

Śmieci – nasz wspólny problem
Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego Polacy produkują coraz więcej śmieci. Każdy
mieszkaniec wytwarza rocznie ponad 400 kg odpadów, a koszty ich zagospodarowania są coraz
wyższe.
Dlatego tak ważne jest dla nas mieszkańców Jedliny-Zdroju,
aby wszyscy zamieszkujący w naszym mieście złożyli deklarację i regularnie ponosili opłatę za gospodarowanie odpadami.
Za każdego kto się uchyla od jej płacenia opłatę poniosą jego
sąsiedzi i pozostali mieszkańcy!
Jeżeli zamieszkujesz w Jedlinie-Zdroju, pamiętaj aby złożyć
deklarację!
Jeżeli w Twojej nieruchomości zamieszkują osoby, które nie
złożyły deklaracji, to poinformuj o tym Zarządcę budynku lub
Urząd Miasta, bo za taką osobę płacą pozostali mieszkańcy.

Posprzątaj po swoim psie!!!
Sprzątanie po swoim pupilu to nie dobra wola, lecz obowiązek. Wywiązywanie się z tego obowiązku to zarówno kwestia
utrzymania czystości w miejscach publicznych, jak i oznaka
dobrego wychowania i przejaw troski o zdrowie innych ludzi
oraz zwierząt. Chętnie przebywamy na świeżym powietrzu, w
miejscach czystych i estetycznych. Niestety, często uroki spacerów psują pojawiające się na chodnikach i skwerach psie
odchody, co szczególnie widoczne jest w okresie wiosennym,
gdy topniejący śnieg odkrywa niemiłe „niespodzianki”.
Psie odchody można wrzucać nie tylko do pojemnika na odchody dla psów, ale także do ulicznego kosza na śmieci lub do
pojemnika na odpady zmieszane.

