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W maju tego roku na zawodach  rozgrywanych 
w karate, w formule  K-1 „Battle of Warriors” w Kra-
kowie Michał Tomasik zdobył I miejsce.

Natomiast w listopadzie br. odbyły się mistrzo-
stwa Polski Juniorów i Seniorów Kyokushin Karate 
w Gdańsku, na których Michał Tomasik także wy-
walczył I miejsce.

Michał od kilku lat trenuje   w   klubie Only Fi-
ghting   w Głuszycy pod okiem trenera Mariusza 
Lesia.

W rozgrywkach międzyszkolnych w badmintona 
uczniowie rywalizowali w kategorii Dzieci (rocznik 
2009 i młodsi) oraz w kategorii Młodzieży Szkolnej 
(roczniki 2007 i 2008).

W grupie młodszej chłopcy: Tymoteusz Gąsior i Ja-
kub Kisiel zajęli drugie miejsce w rozgrywkach powia-
towych. Na pierwszym miejscu uplasowali się starsi 
uczniowie: Jakub Kacprzak, Jakub Mączka i Oskar Maj-
chrowski. 

Dziewczęta reprezentowały uczennice:
Zuzanna Ilkiewicz, Zofi a Romańczak i Alicja Zabadeusz. 
Zwycięstwo w powiecie wałbrzyskim pozwoliło im na 
udział w fi nale, w którym zajęły 2 miejsce i  awanso-
wały do fi nału dolnośląskiego. Wśród 12 najlepszych 
drużyn w województwie,  nasze uczennice zajęły 7 
miejsce.

W dniu 26 września 2021 r. podczas Mistrzostw 
Polski U16, które odbywały się w Karpaczu miesz-
kanka naszego Miasta Amelia Kielar zdobyła złoty 
medal i ustanowiła nowy rekord Polski w biegu na 
80 m przez płotki. 

Amelia od trzech lat trenuje lekkoatletykę w 
klubie sportowym LKS Górnik Wałbrzych, a jej tre-
nerem jest Grzegorz Banaszek. 

Pierwsza z nich została zamontowana przy Zalewie, na terenie Kompleksu Sporto-
wo-Rekreacyjnego. Fontanna jest podświetlana i mieni się różnymi kolorami. Oprócz 
walorów  estetycznych fontanna spełnia bardzo ważną rolę w napowietrzaniu zbiorni-
ka wodnego.

Druga fontanna „Trzy Filary Demokracji” została uruchomiona 11 listopada podczas 
obchodów Święta Niepodległości na Skwerze Wolności. Fontanna również jest pod-
świetlona, mieni się kolorami: biało- czerwono - zielonym (kolory jedlińskiej fl agi) oraz 
niebieskim (kolor fl agi Unii Europejskiej).

Pod koniec grudnia (jeżeli pozwoli pogoda) zostanie próbnie uruchomiona najwięk-
sza fontanna w mieście. Wybudowana została w rewitalizowanym Parku Północnym. 
Fontanna ma kilkadziesiąt różnych dysz, które są zsynchronizowane ze światłem i 
muzyką. W przyszłym roku planuje się gruntownie zmodernizować fontannę na Placu 
Zdrojowym.

  Do końca stycznia przyszłego roku powstanie lodowisko. Wyłonio-
ny w drodze przetargu wykonawca w styczniu przystąpi do budowy 
mobilnego lodowiska, które będzie zamontowane na terenie Kom-
pleksu Sportowo-Rekreacyjnego „Active Jedlina” przy ul. Kłodzkiej. 
Obiekt ma mieć wymiary 36m x 14m i będzie wyposażony w instalację 
mrożącą. Ponadto otwarta zostanie wypożyczalnia łyżew i  niezbędne-
go sprzętu do nauki jazdy na łyżwach.  Miasto zniwelowało teren i cze-
ka na dostawę wyposażenia.

Planowane otwarcie lodowiska 29 stycznia 2022 roku.

Dwie nowe fontanny

Sportowe sukcesy
młodych

Drodzy Mieszkańcy!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy Wam
życzenia zdrowych, spokojnych Świąt przepełnionych miłością,
rodzinnym ciepłem, uśmiechem i radością.

Leszek Orpel
 Burmistrz Miasta 

 wraz z Pracownikami Urzędu

Będzie lodowisko
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Psi wybieg 
Obok inwestycji służącym 
mieszkańcom, turystom i 
gościom powstała nowa 
atrakcja dla naszych naj-
wierniejszych przyjaciół. 
W sierpniu został otwarty, 
pierwszy w powiecie „Psi 
wybieg”.
Obiekt o powierzchni ok. 
1700 m2 jest ogrodzony, 
oświetlony i zabezpieczo-
ny śluzą wejściową. Na jego 
terenie znajdują się „za-
bawki” dla piesków: tunel, 
wiszące opony, pochylnia, 
slalom i in., a dla właścicieli 
– ławeczki. Warto dodać, że 
„Psi wybieg” powstał dzię-
ki społecznej inicjatywie 
mieszkańców.  
Po raz kolejny apelujemy 
do wszystkich właścicieli 
psów o sprzątanie po swo-
ich ulubieńcach, nie tylko 
na „Psim wybiegu”, ale w 
całym mieście
.
Nowe inwestycje drogowe 
to poprawa bezpieczeństwa.
W tym roku oprócz bieżą-
cych remontów dróg, na ul. 
Wałbrzyskiej przełożono 
ponad 170m2 kostki, przy 
ul. Piastowskiej przebudo-
wano ponad 500m2 chod-
nika, zakończono budowę 
drogi łączącej ulicę Zam-
kową z ulicą Barbary, wyre-
montowano górny odcinek 
ulicy Północnej. Poprawio-
no dojście i dojazd do Żłob-
ka Miejskiego. Doświetlono 
ulicę Chałubińskiego oraz 
zamontowano nowe oświe-
tlenie na ul. Konopnickiej. 
W roku 2022 planuje się 
m.in. wykonać przebudowę 
ulic: Reymonta, Reja, Ko-
nopnickiej i Mostowej.

Kolejne odcinki Single-
track 
W ramach rozbudowy ro-
werowego toru typu Sin-
gletrack powstały kolejne 
trasy. Pierwsza o długości 
2850m przy Kompleksie 

Pałacowym Jedlinka oraz 
dwie łączące się z istnieją-
cą trasą w Parku Południo-
wym o łącznej długości po-
nad 5500m. Nowe odcinki 
biegną poprzez kamienio-
łom przy ul. Wałbrzyskiej 
w kierunku Wałbrzycha. 
Całkowita długość toru Sin-
gletrack na koniec roku to 
ponad 11,5 km. Trasy te są 
częścią tzw. „Rowerowej 
500”.

„Rowerowa 500” – inicja-
tywa trzech gmin
„Rowerowa 500” to inicja-
tywa: Jedliny-Zdroju, Głu-
szycy i Walimia. W wyniku 
wspólnych prac wykonano 
około pięciuset kilometrów 
tras rowerowych o różnym 
stopniu trudności i wydano 
mapę.
W ramach „Rowerowej 500” 
na terenie Jedliny-Zdro-
ju wytyczono i oznaczono 
ponad 100 kilometrów tras 
(od J1 do J8). Wszystkie 
mają swój początek na te-
renie Kompleksu Sporto-
wo-Rekreacyjnego „Active 
Jedlina”, gdzie znajduje się 
również Miejsce Obsługi 
Rowerzystów (MOR) z na-
rzędziami, wodą, a także ze 
stacją ładowania. Kolejne 
MOR-y są zlokalizowane na 
terenie Parku Aktywności 
„Czarodziejska Góra”, gdzie 
znajduje się także wypoży-
czalnia rowerów oraz przy 
Kompleksie Pałacowo-Hote-
lowym Jedlinka. 

Nowa biblioteka i nowe 
sale w Centrum Kultury 
Wyremontowany został 
budynek Centrum Kultu-
ry oraz Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej. W Centrum 
Kultury wyremontowane 
zostały sale mieszczące się 
na parterze.    Powstały no-
woczesne pomieszczenia, 
przeznaczone do prowa-
dzenia zajęć ruchowych i 
filmowo-teatralnych. Jest 

także sala kinowo-konfe-
rencyjna. Wyremontowane 
zostały toalety i pomiesz-
czenia socjalne.
W Pawilonie Zdrojowym 
przy Placu Zdrojowym 4a 
powstała  nowoczesna bi-
blioteka z czytelnią, wy-
posażona w nowe meble, 
sprzęt i urządzenia mul-
timedialne. W bibliotece 
odbywają się nie tylko spo-
tkania z autorami, ale też 
organizowane są małe for-
my teatralne.

Nowe mieszkania coraz 
bliżej
Od lipca br. zostaliśmy 
członkiem Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego 
w Kamiennej Górze i otrzy-
mała ponad 1,1 miliona 
złotych z rządowego Fun-
duszu Rozwoju Mieszkal-
nictwa jako wkład w budo-
wę domu. 
Wielorodzinny budynek 
mieszkalny ma powstać 
przy ul. Andersa. Będzie 
dysponował 44 miesz-
kaniami o średniej po-
wierzchni około 50 metrów 
kwadratowych. Zgodnie z 
projektem obiekt będzie 
wyposażony w windę i par-
king dla 30 samochódów. 
Zakończenie inwestycji 
planowane jest pod koniec 
2023r.

Porządkujemy podwórka
Zgodnie z przyjętą dwa lata 
temu koncepcją zagospo-
darowania podwórek wy-
burzamy niepotrzebne lub 
znajdujące się w złym sta-
nie komórki, teren porząd-
kujemy i zagospodarowuje-
my, tworząc tereny zielone i 
miejsca postojowe. W miej-
sce wyburzonych komórek 
przy ul. Piastowskiej 16-18 
powstanie teren zielony, 
tzw. „Park kieszeniowy”, 
w którym oprócz ławek i 
skweru znajdzie się mini 
plac zabaw dla dzieci.

Od 2017 roku realizujemy 
program dopłat do wymiany 
pieców węglowych na eko-
logiczne, w ramach którego 
udzielonych zostało już 212 
dotacji. We wrześniu tego 
roku został ogłoszony kolejny 
już 5 nabór, gdzie podpisa-
nych zostało 35 umów. 

Wymieniamy sukcesywnie 
piece w lokalach gminnych 
(47 lokali). Burmistrz Miasta 
podpisał także porozumie-
nie z Wojewódzkim Fundu-
szem Ochrony Środowiska 
w sprawie pomocy właści-
cielom domów jednoro-
dzinnych w przygotowaniu 

i rozliczaniu wniosków w 
ramach programu Czyste 
Powietrze. W tym roku opra-
cowana zostanie inwenta-
ryzacja wszystkich kotłów 
w gminie, które wymagają 
wymiany, by poznać skalę 
problemu i podjąć odpowied-
nie działania. 

Inwestycje 2021

Czyste powietrze

Fot. Urząd Jedlina-Zdrój
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Ośrodek Pomocy Społecznej
Rok 2021 w Ośrodku Pomocy Społecznej obfitował w wiele wydarzeń, inicja-
tyw i spotkań organizowanych zarówno dla seniorów, jak i przez seniorów na 
rzecz innych. Odbywały się wyjścia i wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, 
realizowane były działania profilaktyczne. Bardzo ważnym aspektem działal-
ności był wolontariat seniorów.

Dzięki funkcjonowaniu Cen-
trum Usług Socjalnych chce-
my zapewnić jedlińskim se-
niorom rozwój, wartościowe 
spotkania i aktywność. To jest 
możliwe, m.in. dzięki projek-
towi realizowanemu przez 
Fundację „Merkury” w part-
nerstwie z Gminą Jedlina-
-Zdrój.
W znacznym skrócie przed-
stawiamy Państwu informacje 
o tym co działo się w klubie w 
mijającym roku:
Cykle: CUS radzi - to seria fil-
mów przedstawiająca m.in. 
przepisy na zdrowe dania, 
ćwiczenia usprawniające dło-
nie, pamięć.
Spotkania: U seniora na Fote-
lu to cykl spotkań z ciekawy-
mi ludźmi. 
Inicjatywy to m.in.: „Życze-
nia dla babci i dziadka”,czyli 
filmowe życzenia od wnucząt 
zaprezentowane lokalnej spo-
łeczności;
„Seniorzy piszą listy”- inicja-
tywa polega na wymianie li-
stów pomiędzy uczestnikami 
klubów seniora różnych miast 
Polski;
„Czytanie łączy pokolenia”. 
W inicjatywie udział wzięło 
28 osób, w różnym wieku i z 
różnych miejsc w Polsce, któ-
re przeczytały fragment książ-
ki pt. „Mały Książę”;
„Bohaterka mojego życia” 
– konkurs na najpiękniejszy 
wiersz.
Profilaktyka:  Promocja Naro-
dowego Programu Szczepień 
– podejmowaliśmy szereg 
działań mających na celu za-
chęcenie lokalnej społeczno-
ści do zaszczepienia się prze-
ciw COVID-19, prowadziliśmy 
warsztaty zdrowego odżywia-
nia, badania profilaktyczne w 
Samoobsługowym Punkcie 
Diagnostycznym Comarch. 
Wydarzenia/imprezy: 
-Spotkanie okolicznościowe 
na „Powitanie lata”;
-„Bo wszystkie dzieci nasze 

są” - mini festyn z okazji Dnia 
Dziecka;
- Piknik Letni. Występ gwiaz-
dy disco-polo Bartosza Ja-
gielskiego oraz konkurs na 
najpiękniejszy kapelusz i naj-
lepsze ciasto;
-„Złota jesień seniorów z Je-
dliny-Zdroju”- w jej ramach 
odbyły się następujące rodza-
je wydarzeń: „Wielkie senio-
ralne Bingo”, „O rety! Kabare-
ty”, „Senior w świecie kina”, 
„Rozśpiewane popołudnie”, 
„W rytmie francuskich i wło-
skich przebojów”.
Wyjścia i wycieczki m.in.: do 
Filharmonii Sudeckiej, Mu-
zeum Porcelany, Kina Apollo 
oraz do Teatru Dramatyczne-
go w Wałbrzychu, wyjazd do 
Arboretum w Wojsławicach, 
do ZOO we Wrocławiu, do 
Mini Eurolandu w Kłodzku.
Kampanie społeczne, np.: 
przeciw przemocy wobec 
dzieci i osób starszych.
A teraz powróćmy do tematu 
wolontariatu seniorów. 
Niezwykle ważne jest to, aby 
zaznaczyć, iż w tym roku 
nasze seniorki-wolonta-
riuszki swoimi działania-
mi wspierały organizację 
wszystkich wydarzeń od-
bywających się zarów-

no w klubie seniora, jak i 
poza nim. Nie zabrakło np. 
wydarzeń integrujących 
jedlińskich seniorów ze 
sobą, jak i z seniorami z 
wrocławskiego Klubu Se-
niora „Magnolia” (wspólne 
spotkanie z okazji inau-
guracji Złotej Senioralnej 
Jesieni w Jedlinie-Zdroju). 
Ponadto dwie z naszych 
wolontariuszek zdobyły 
grant w ramach Mini Gran-
tów Korpusu Solidarności i 
zrealizowały inicjatywę pn. 
„Czytaj z nami, seniorami”, 
zakupiły książki i owoce 
dla najmłodszych jedlinian, 
wykonały książeczki sen-
soryczne oraz nagrały jak 
czytają bajki. 

Ale CUS to nie tylko 
Klub Seniora, to także 
Klub Integracji Społecz-
nej. W roku 2021 za-
warliśmy porozumienie 
z Centrum Informacji i 
Planowania Kariery w 
Wałbrzychu oraz Powia-
towym Urzędem Pracy 
dzięki czemu działania 
naszej jednostki wspie-
rają doradcy zawodowi, 
psychologowie, pośred-
nicy pracy. Podczas za-
jęć w klubie rozwijamy 
kompetencje cyfrowe i 
społeczne, na bieżąco 
informujemy o aktual-
nych ofertach pracy.
Zachęcamy do współ-
uczestniczenia w orga-
nizowanych zajęciach, 
jesteśmy dla WAS.

,,Clothes  - sharing”  
niech ubrania podróżują

Nadawanie przedmiotom i rzeczom drugiego życia, 
dzielenia się ich nadmiarem, nabiera coraz większego 
znaczenia i popularności. Parę lat temu zainspirowa-
ła nas inicjatywa Foodsharingu i powstała pierwsza 
w powiecie wałbrzyskim lodówka społeczna. Dziś 
naszym śladem podążają okoliczne miejscowości jak 
Szczawno-Zdrój czy Wałbrzych. Z przykrością jednak 
stwierdzamy, że dzielenie się nadmiarem żywności 
oraz wdrożenie zasady ,,podziel się i poczęstuj” nie 
przyjęło się w naszej miejscowości. Przestrzeń spo-
łeczna była niewykorzystana, a z czasem zaczęła słu-
żyć jako miejsce schadzek amatorów trunków.

Teraz nadaliśmy tej przestrzeni drugie życie, nowy 
wymiar. „Clothes  -sharing” to miejsce, gdzie można 
oddać odzież lub wybrać coś ciekawego dla siebie. 
Chcemy wierzyć, że nasi mieszkańcy potraktują tę ini-
cjatywę rozsądnie, oddając rzeczy w dobrym stanie, 
czyste, które będą służyć innym przez kolejne lata. 
Chcemy też, aby ta przestrzeń nie była traktowana jed-
nostronnie przez mieszkańców, jako miejsce pozbycia 
się niepotrzebnych,  mocno zużytych, zniszczonych, 
nie nadających się do wtórnego użytku rzeczy. Przy-
pominamy, że temu służy PSZOK bądź kontenery PCK.

Zadbajmy o utrzymanie porządku w oddawanej 
przestrzeni, postarajmy się by odzież była schludnie 
poukładana bądź rozwieszona. Warto podzielić się 
również wieszakiem.

Nadmiar odzieży można przekazać pracownikom so-
cjalnym, którzy codziennie będą dbali o uzupełnianie 
„clothes- sharingu”.

„Clothes -sharing”  to nasza wspólna przestrzeń. Ko-
rzystajmy, wymieniajmy, znudzonym ubraniom zginąć 
nie dajmy.

„Clothes -sharing”   znajduje się przy ul. Piastowskiej 
11 w Jedlinie-Zdroju.

Zapraszamy na powitanie Nowego 2022 Roku
Plac Zdrojowy
31 grudnia, godz. 22.00
Zabawa prowadzona
przez didżeja potrwa do godz. 1.00
i zakończy się niespodzianką.
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Miejska Biblioteka Publiczna
Rośnie liczba nowych czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zachę-

camy wszystkich do korzystania z bogatych zbiorów bibliotecznych. Jednym z 
nich jest program „Mała książka - wielki człowiek!”, skierowany do najmłod-
szych mieszkańców. Program ma zachęcić rodziców do odwiedzania biblioteki i 
codziennego czytania z dzieckiem.

 Każde dziecko w wieku przedszkolnym z roczników 2015-2018, które przyj-
dzie do biblioteki, otrzyma w prezencie wyjątkową „Wyprawkę Czytelniczą” na 
dobry czytelniczy start. W wyprawce dzieci znajdą „Pierwsze czytanki dla…”, 
dostosowane pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i speł-
niające najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych książek, a 
także  Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypo-
życzeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, mały czytelnik 
otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym 
dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. 

Myślimy także o starszych czytelnikach. Miłośnicy beletrystyki mogą ko-
rzystać z nowoczesnych rozwiązań oferowanych na platformie „Legimi”. W bi-
bliotece można uzyskać bezpłatny dostęp do eboków i audiobooków. Ponadto 
oferujemy ponad 3 miliony publikacji naukowych w ramach wypożyczalni Aca-
demica.

Academica to administrowany przez Bibliotekę Narodową polski system 
cyfrowego wypożyczania międzybibliotecznego pełniący funkcję biblioteki 
cyfrowej. Zastępuje tradycyjną wypożyczalnię międzybiblioteczną i umożli-
wia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. Użytkownicy po-
nad 1250 bibliotek w całym kraju mają możliwość dostępu do ponad 3 milio-
nów publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych 
ochroną prawa autorskiego. System pozwala użytkownikom na przeszukiwanie 
zasobów, rezerwację, wyświetlanie publikacji oraz tworzenie notatek.

Oferujemy także tradycyjne książki, których lista stale się wydłuża. Dzięki 
uzyskanemu wsparciu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do 
biblioteki zakupione zostały nowości czytelnicze. Serdecznie zapraszamy do 
biblioteki nie tylko mieszkańców naszego miasta.

Biblioteka na kółkach: kto może skorzystać?
Osoby w wieku 60+, mieszkańcy Jedliny-Zdroju (czytelnicy MPB), którzy 

mają kłopot z poruszaniem się lub posiadają stwierdzony stopień niepełnos-
prawności, mieszkają w miejscu oddalonym od biblioteki (preferowane okolice: 
Suliszów, Jedlinka, Glinica, Kamieńsk).

Jak pomagamy?
W celu wymiany książek przywieziemy Was do biblioteki i odwieziemy 

do domu lub dostarczymy zamówione książki do miejsca zamieszkania tym 
osobom, które mają orzeczenie o niepełnosprawności lub problem z porusza-
niem się. Każda uprawniona osoba może skorzystać z dowozu raz w miesiącu. 
Książki będziemy dowozić w czwartki, w godz.: 11.00 – 13.00

Prosimy zgłaszać się najpóźniej do wtorku:
• telefonicznie pod nr 74 85 10 975,
• mailowo na adres: biblioteka@jedlinazdroj.eu.

Nasza szkoła
W  roku szkolnym 

2021/2022 w Zespole 
Szkolno-Przedszkol-
nym im. Janusza Kor-
czaka podejmowano 
następujące działania: 

1. Szkoła przystąpi-
ła do projeku „Labora-
toria Przyszłości”. To 
wsparcie szkół podsta-
wowych w budowaniu 
wśród uczniów kom-
petencji przyszłości z 
tzw. kierunków STEAM 
(nauka, technologia, 
inżynieria, sztuka oraz 
matematyka) i zakup 
nowoczesnego wypo-
sażenia, m.in. nowo-
czesnych drukarek 3D z 
długopisami 3D, stacji 
lutowniczych oraz ze-
stawów mikrokontro-
lerów wraz z wyposa-
żeniem dodatkowym: 
płytki stykowe proto-
typowe oraz zestawy 
przewodów, sprzętu 

audio-video do nagry-
wania, rejestrowania i 
obróbki obrazu i dźwię-
ku.

2. W listopadzie od-
była się uroczystość 
pasowania na ucznia. 
Dzieci oficjalnie zo-
stały przyjęte do gro-
na uczniów i złożyły 
uroczystą przysięgę 
na sztandar szkoły. 
Ślubowały sumien-
nie wywiązywać się z 
uczniowskich obowiąz-
ków i przynosić szkole 
dumę.         

3. Także w listopa-
dzie obchodzony był 

Światowy Dzień Życz-
liwości i Pozdrowień. 
Jego symbolem było  
utworzenie DRZEWA 
ŻYCZLIWOŚCI, na któ-
rym uczniowie mieli 
możliwość napisania 
miłego słowa, życzeń i 
pozdrowień dla wybra-
nych osób. 

4. Po raz 13 w szkole 
obchodzony był Świa-
towy Dzień Pluszowe-
go Misia. Duże, małe,  
kolorowe, puchate 
i mięciutkie - Pluszo-
we Misie - opanowały 
szkołę. 

Zima na Czarodziejskiej Górze

W grudniu i styczniu Czarodziejska Góra zaprasza w soboty i niedziele w go-
dzinach od 10 do 16. Wyjątkiem są grupy zorganizowane, które są przyjmowane 
codziennie.

Stok narciarski jest naśnieżany. Informacje o uruchomieniu wyciągu są publiko-
wane na stronie ckjedlina.pl oraz na Fb. Dzięki temu można sprawdzić czy pokrywa 
śnieżna jest wystarczająca dla narciarzy i chętnych do korzystania z zimowego toru 
pontonowego. Tor pontonowy to nowa atrakcja „Czarodziejskiej Góry”. Do dyspo-
zycji są pontony jedno i dwuosobowe. Tor funkcjonuje przy mniejszej pokrywie 
śniegu niż stok narciarski, dlatego jest dostępny częściej. Kolejną nowością jest tra-
sa treningowa przygotowana dla narciarzy biegowych, która biegnie wokół Parku.

Przy stoku działa wypożyczalnia sprzętu zimowego. Dzięki porozumieniu z wła-
ścicielem Zespołu Pałacowo-Hotelowego „Jedlinka” na „Czarodziejskiej Górze” 
uruchomiono punkt gastronomiczny z ciepłymi posiłkami oraz napojami.

Park Aktywności „Czarodziejska Góra” zimą zaprasza na 
trasy linowe, wieżę wspinaczkową, strzelnicę i stok nar-
ciarski. Nowością jest udostępniony niedawno tor ponto-
nowy. Dla miłośników „biegówek” przygotowano też tra-
sę treningową wokół obiektu.

Zapraszamy na zajęcia stałe w Centrum Kultury
Poniedziałki: Nauka gry na instrumentach (zajęcia indywidualne)
Wtorki: Nauka gry na instrumentach (zajęcia indywidualne)

Zumba dla dzieci (wiek 3-6 lat), godz. 15.45-16.30
Zumba dla dzieci (wiek 7+), godz.16.30-17.15
Gry fabularne i strategiczne, Klub detektywów, godz. 15.00-17.00 
Joga dla dorosłych, godz. 17.50-18.50

Środy: Gry fabularne i strategiczne, 
Klub detektywów, godz. 15.00-17.00
Fitness, godz. 18.00-19.00

Czwartki: Hip hop (dzieci do lat 7), godz. 16.30-17.15
Hip hop (osoby powyżej 8 roku życia), godz. 17.15-18.00
Gry fabularne i strategiczne, Klub detektywów, godz. 14.45-18.45

mail: imprezy@jedlinazdroj.eu // tel.: 606 732 361


