www.jedlinazdroj.eu

•

nr 3/49

• sierpień 2015

Boisko przyszkolne
„Orlik”

Ważne informacje
Karta Dużej Rodziny

-I etap modernizacji Kompleksu Sportowo - Rekreacyjnego przy ul. Kłodzkiej.

Burmistrz Miasta Leszek
Orpel strzałem na bramkę oficjalnie otworzył pod koniec lipca
i oddał we władanie dzieciom,
młodzieży, klubom sportowym
oraz mieszkańcom boisko przyszkolne tzw. „Orlik”, które znajduje się w Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym przy ul. Kłodzkiej.
Boisko powstało przy finansowym wsparciu Ministerstwa

pomiędzy KS Zdrój Jedlina-Zdrój
z AZS-em PWSZ Wałbrzych beniaminkiem Ekstraligi kobiet.
W wyrównanym pojedynku
Panie okazały się lepsze od
Panów i mecz zakończył się
wynikiem 7:6.
Mecz obserwowali zaproszeni goście: Posłanki na Sejm RP
Katarzyna Mrzygłocka i Agnieszka
Kołacz-Leszczyńska (która zagrała

Następnie odbył się turniej
piłkarski o puchar Burmistrza Miasta, w którym udziały wzięło 6
dziecięcych drużyn w wieku 5-11
lat. Zwycięską drużyną okazał się
KS Zdrój-1 z Jedliny-Zdroju.
Młodzi zawodnicy po rozegraniu pierwszego meczu byli
zachwyceni sztuczną murawą.
Gra się naprawdę super – to były
najczęściej powtarzane słowa.

dowanie bulwaru pieszo-rowerowego wzdłuż potoku Jedlina, skateparku, rowerowego placu
zabaw, przebudowę hali namiotowej z dobudową zaplecza technicznego i gastronomicznego.
Wokół kompleksu zostanie uporządkowany teren, uzupełniony
o małą architekturę i elementy
siłowni terenowej. Przy zbiorniku
powstanie mini marina dla modeli
pływających.
Wizualizacja koncepcji
wywieszona jest w gablocie przy
wejściu na kompleks przy ulicy
Kłodzkiej. Warto wybrać się tam
na spacer, aby się z nią zapoznać.
Boisko czynne będzie w miesiącach wakacyjnych codziennie
od godz. 10,00, a w pozostałych
miesiącach od godz. 15 do zmierzchu. Istnieje możliwość rezerwacji.

Rodziny z co najmniej trójką dzieci mogą składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny, która jest dokumentem uprawniającym
do ulg. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi
rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka.
Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, a dzieciom do ukończenia 18 roku życia lub do 25 lat w przypadku kontynuowania nauki.
Karta przyznawana jest bezpłatnie, bez względu na dochód.

Stypendia szkolne
Od 1 do 15 września br.. można składać wnioski o pomoc
materialną o charakterze socjalnym – stypendia szkolne na rok
szkolny 2015-2016 dla uczniów mieszkających w Jedlinie-Zdroju
(do 15.10.2015r. w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych) Wnioski wraz z zaświadczeniami
o dochodach z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z miesiąca sierpnia 2015r. mogą składać: rodzice, opiekunowie prawni, pełnoletni uczniowie, dyrektor szkoły. Dochód na
osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 456,00 zł. Przypominamy, że stypendia mają na celu przede wszystkim wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów. Warto zapytać wychowawcę
czy pedagoga o zakres niezbędnej pomocy.
Informacje można uzyskać: w Ośrodku Pomocy Społecznej,
pok. Nr 5 tel.74 8455 270

Dożywianie od września
Drugi rok usługi z zakresu dożywiania dzieci i osób dorosłych
świadczy firma „Smakuś”. W ramach umowy wykonawca przygotowuje, dowozi i wydaje posiłki dzieciom i młodzieży w szkołach, a osobom dorosłym w pomieszczeniach Stołówki OPS.
Obiady wydawane są od poniedziałku do piątku w postaci
jednego gorącego posiłku. Usługa dotyczy osób objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społeczne (zgodnie z listą osób uprawnionych). W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” podejmowane są działania, których celem jest poprawa
poziomu życia rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży, a także kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych.

Nowe wyposażenie gabinetów
pielęgniarek w szkołach
Sportu i Turystyki oraz Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego.
W ramach tej inwestycji, której
budżet wynosi ok. 600 tys. zł planuje się jeszcze budowę szatni
i pomieszczeń gospodarczych.
Dofinasowanie całości inwestycji
wyniesie około 180 tys. zł. Finansowe wsparcie zapowiedział również Powiat.
Uświetnieniem uroczystości
był mecz towarzyski rozegrany

w meczu otwarcia), Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego
Andrzej Kosiór, Prezydent Miasta
Wałbrzycha Roman Szełemej, Starosta Powiatu Wałbrzyskiego
Jacek Cichura, Prezes Klubu Sportowego Górnik Tomasz Jakacki,
Kanclerz PWSZ Jan Zwierko,
Dyrektor „Tauron” o/Wałbrzych
Robert Gawlik. Obecna była także
Lucia Chauvet – Honorowa Obywatelka Miasta.

Boisko przyszkolne „Orlik”
jest częścią projektu obejmującego zagospodarowanie kompleksu
sportowo-rekreacyjnego przy
ulicy Kłodzkiej. Koncepcja powstała w związku ze światowymi igrzyskami sportów nieolimpijskich The
World Games 2017, które odbędą
się we Wrocławiu i staraniami
naszego Miasta o organizację
u nas jednej z dyscyplin – gry
w bule. Projekt przewiduje wybu-

Regulamin korzystania znajduje
się przy Boisku.
Najważniejsze, aby pamiętać,
że nie wolno:
- wypluwać gumy do żucia na
sztuczną trawę!
- zaśmiecać sztucznej trawy pestkami słonecznika !
- wyrzucać niedopałków papierosów !
A z boiska będzie można korzystać przez długie lata.

Wydawca: ERRATA sp. z o.o., 58-300 Wałbrzych, Pl. Magistracki 10a/2
tel.: 74 840-12-89, fax: 74 633-20-79, e-mail: nww@nww.pl, reklama@nww.pl • www.walbrzyski.pl

Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości: 10.000,00 zł ze
środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznane Decyzją Ministra Finansów z dnia 17 lipca br.
Kwota przeznaczona jest na dofinansowanie placówek
oświatowych w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki
zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.
Miejska Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka i Gimnazjum
Miejskie im. J. Pawła II otrzymają na ten cel po 5.000,00 zł.
Dzięki pozyskanym środkom do gabinetów szkolnych zakupione zostaną między innymi: wagi lekarskie, kozetki, ciśnieniomierze, glukometry, apteczki, termometry, czy tablice do badania
wzroku.
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Dalsza przebudowa dróg gminnych Kolejne zmiany w naszym mieście
Po remoncie ul. Prusa nadszedł czas na przebudowę ul.
Kamiennej i ul. Ogrodowej.
Wymieniona zostanie nawierzchnia ulic, oraz powstaną nowe
chodniki, ustawione będą znaki
drogowe, balustrady i bariery

ochronne, a istniejące studnie
zostaną wyremontowane. Zadanie realizowane jest przy współpracy naszej gminy z Nadleśnictwem Wałbrzych w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Nowego wyglądu nabierają
ul. Marii Dąbrowskiej oraz droga
dojazdowa do posesji Bolesława
Chrobrego 2. Przy tej ostatniej
w najbliższym czasie zostanie
przebudowany skwer oraz dojście do posesji.
Wymienione inwestycje
z pewnością przyczynią
się do poprawy bezpieczeństwa i wygody
użytkowników tych
dróg.

Remont otoczenia podstawówki
i usuwanie skutków powodzi
Dobiega koniec remontu otoczenia Miejskiej Szkoły Podstawowej przy ul. J. Pawła II 5. W ramach
dofinansowania ze środków uzyskanych z Ministerstwa Cyfryzacji
i Administracji na usuwanie skutków powodzi z roku 2014 przebudowano zabezpieczenia skarpy
i odwodnienia terenu wokół
szkoły. Dodatkowo we własnym
zakresie przebudowano schody
i poprawiono estetykę otoczenia.

W budynku odnawiane są hole
korytarzowe i niektóre sale lekcyjne. Od nowego roku szkolnego
dzieciombędziebezpieczniejimiejmy nadzieję, że z większą ochotą
będą chciały się uczyć
Również w ramach tych środków w kilku punktach naszego
miasta toczą się prace związane
z poprawą bezpieczeństwa
w przypadku znacznych opadów
deszczu zagrażających podtopie-

Na terenie Jedliny pojawiły się nowoczesne
i estetyczne tablice informacyjne, które zastąpiły
dotychczasowe drewniane. Dodatkowo w centrum
miasta zamontowano ławki, które służą nie tylko
mieszkańcom, ale także turystom i kuracjuszom do
odpoczynku i chwili relaksu.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców przeprowadzono remont schodów łączących ul. Poznańską z ul. Jana Pawła II. Dzisiaj dzieci
mają do wyboru, albo elegancką drogę z granitowymi schodami – chociaż być może trochę dłuższą,
albo odnowioną „starą” drogę, do której wielu
z nich się po prostu przyzwyczaiło.
W Glinicy (przystanek n/ż) w miejsce dotychczasowej betonowej, postawiono nową szklaną wiatę
przystankową. Jeszcze w tym roku przy okazji
remontu odcinka drogi wojewódzkiej w Glinicy
zaplanowana jest wymiana dwóch kolejnych wiat.
Poprawia się również estetyka terenów zielonych. W Kamieńsku wokół „witacza” pojawiły się
nowe obsadzone krzewami ukwiecone klomby.
W tym roku w okresie wakacyjnym przeważały
upalne dni, dlatego też, aby ulżyć mieszkańcom,
kuracjuszom i turystom w codziennym poruszaniu
się po naszym mieście ustawiono „kurtynę wodną”.

Mgiełka wydobywająca się z tego urządzenia
zwłaszcza przy temperaturach sięgających powyżej
30 C powodowała przyjemne orzeźwienie.

Podłącz się do kanalizacji za 1 zł

niami. Przebudowano kanał
burzowy przy ul. Wałbrzyskiej
oraz odbudowano główny kanał
burzowy w rejonie ul. Piastowskiej i Pl. Zdrojowego. Trwa odbudowa rowu melioracyjnego tzw.
R-4 w rejonie ul. Poznańskiej,
a w najbliższych dniach ruszy
przebudowa przepustu w obrębie
Glinicy.
Gmina na te inwestycje pozyskała 300 tys. zł.

Zgodnie z przyjętą Uchwałą Zarządu Wałbrzyskich Wodociągów i Kanalizacji z dnia 31
lipca 2015 r. została wznowiona akcja “Projekt
za 1 zł”.
Akcja jest skierowana głównie do tych właścicieli nieruchomości, którzy mają obowiązek
przyłączenia się do kanalizacji sanitarnej.
Wystarczy, że do 31.10.2015 r., zainteresowane
osoby zlecą wykonanie dokumentacji technicznej oraz podpiszą umowę na realizację przez

Wałbrzyskie Wodociągi przyłącza do kanalizacji sanitarnej. Koszt całkowity przygotowania
dokumentacji technicznej – projektu budowlanego - wyniesie w takim przypadku 1 zł
netto.
Szczegóły promocji można uzyskać w Centrum Obsługi Klienta przy Al. Wyzwolenia 39
w Wałbrzychu lub pod nr tel. 74 64 88 171, 74
64 88 177, 74 64 88 127, 74 64 88 182.
Zachęcamy do wzięcia udziału w Projekcie.

Zasady sąsiedzkiego współżycia
Wielu osobom wydaje się, że na swojej działce czy w mieszkaniu mogą robić, co
im się podoba. W rzeczywistości jednak jest inaczej. Zgodnie z prawem sąsiedzkim właściciel nieruchomości powinien powstrzymywać się od działań, które
by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę.
Należy zachować umiar,
żeby nie naprzykrzyć się sąsiadowi i nie narobić sobie problemów. To czy sąsiad ma prawo
wyciągnąć konsekwencje prawne, gdy nasz pies szczeka, nasze
dzieci hałasują, nasze radio gra
za głośno, palimy papierosy na
swoim balkonie, prowadzimy
długi, hałaśliwy remont, dymimy grillem, reguluje prawo
sąsiedzkie. Warto je znać.
Poniżej kilka sytuacji, z którymi w stosunkach sąsiedzkich
mamy często do czynienia.
1.Spalanie śmieci w piecu lub
w ognisku.
Zakaz spalania śmieci wynika z ustawy o odpadach. Za złamanie tego zakazu grozi mandat
w wysokości 500 zł lub gdy sprawa trafi do sądu, grzywna
w wysokości do 5000 zł.
2.Zatruwanie powietrza.
Gdy powodujesz, że w okolicy rozchodzi się smród z odpadów i nieczystości, najbliżsi
sąsiedzi nie są w stanie wysiedzieć w ogrodzie lub otworzyć
okien, policja lub inspektorzy
ochrony środowiska mogą przeprowadzić kontrolę i nakazać
usunięcie nieczystości. Możliwe
jest też wniesienie do sądu cywil-
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nego sprawy o tzw. immisje
sąsiedzkie.
3.Drzewa zza płotu.
Jeżeli z drzew rosnących na
twojej działce wyrastają gałęzie
na posesję twojego sąsiada,
sąsiad może wystąpić o obcięcie
gałęzi i wyznaczyć ci termin. Jeżeli tego nie zrobisz, sąsiad może
zrobić to sam i zachować dla siebie gałęzie oraz owoce.
4.Ogrodzenie na granicy nieruchomości.
Postawienie płotu powinno
być wspólną sąsiedzką decyzją.
Jeżeli chcemy samodzielnie
budować ogrodzenie musi ono
w całości znajdować się na naszej
działce.
5.Agresywne psy, głośne psy
i szczucie.
Właściciel ma obowiązek
prowadzenia psa w miejscu
publicznym na smyczy. Jedynie
w miejscach mało uczęszczanych
przez ludzi zwolnienie psa ze
smyczy jest dopuszczalne pod
warunkiem, że pies jest w kagańcu. Trzymanie psa rasy uznanej za
agresywną wymaga zezwolenia
wydanego przez burmistrza. Kto
nie ma zezwolenia jest sprawcą
wykroczenia, które podlega karze
aresztu lub grzywny. Jeżeli pies
jest uciążliwy dla sąsiadów ze

względu, np. na jego uporczywe
szczekanie nocą, może to uzasadniać odpowiedzialność właściciela. Szczucie psem jest
wykroczeniem z art. 108 kodeksu wykroczeń zagrożonym karą
do 1 tys. zł.
6.Sąsiad terroryzuje okolicę.
Jeżeli pijany sąsiad zaczepia
ludzi, wywołuje kłótnie lub grozi
pobiciem to takie postępowanie
może zostać zakwalifikowane
jako wykroczenie i zagrożone
jest karą do 1,5 tys. zł. Karze
podlega również osoba dopuszczająca się groźby karalnej. Takie
zachowanie podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do
dwóch lat. Ściganie tego przestępstwa wymaga złożenia
wniosku przez pokrzywdzonego.
7.Wypalanie trawy.
Płonące trawy powodują
szkody i duże zagrożenie. Podpalanie traw jest nielegalne i zagrożone karą aresztu lub grzywny,
a jeżeli w skutek wypalania traw
dojedzie do pożaru, to także karą
więzienia.
Pamiętajmy, aby nasze
działania nie były uciążliwe dla
sąsiada, a wszystkim będzie
żyło się lepiej i w zgodzie!
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Impreza inna niż wszystkie
Na koniec lata i wakacji po raz pierwszy proponujemy nowe wydarzenie, aby każdy znalazł coś dla siebie. Dni Jedliny-Zdroju to impreza pokazująca różne klimaty naszego miasta, a jej celem jest integracja mieszkańców, gości i kuracjuszy.
z pewnością ucieszy koncert zespołu
SilentLive (18.30). Ich muzyka rozwijała
się na przestrzeni lat. Początkowo grupa
grała spokojną, łagodną muzykę pop-rockową nacechowaną dużą ilością
melodii, od czego zresztą pochodzi
nazwa grupy. Brzmienie zespołu zaczęło
ewoluować w stronę muzyki alternatywnej, momentami progresywnej, ale
wciąż posiada pop-rockowe elementy.
Grupa nagrała debiutancki album studyjny „Treści do wolności waszego umysłu”,
jego premiera zaplanowana jest na
wrzesień 2015 roku.
Natomiast o godz. 20.00 wystąpi
prawdziwa gwiazda polskiej sceny
muzycznej – zespół Manchester. Formacja ma na swoim koncie zwycięstwo na
festiwalu TOPtrendy. Manchester
swoim debiutanckim singlem „Dziewczyna gangstera” zdeklasował konkurencję, zdobywając w dniu „trendy”
dwie główne nagrody – publiczności
oraz internautów. W listopadzie 2008
roku słuchacze Radia WAWA przyznali
im „Złotego dzioba” w kategorii Debiut
Roku. Wtedy również ukazał się ich
debiutancki album zatytułowany „Manchester”. W 2009 roku piosenką „Tajemnica” walczyli o nagrodę Bursztynowego Słowika w Sopocie. Dwukrotnie
występowali na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu jako nominowani do
Superjedynki. We wrześniu 2011 ukazał
się ich drugi album „Chemiczna broń”.
Wciąż fascynuje ich brytyjskie granie
indie rockowe i brit-popowe.

BIESIADNA NIEDZIELA
W niedzielę 30 sierpnia zapraszamy
na godz.11.30 na Mszę Św. w intencji
Miasta, a o godz. 12.30 zapraszamy na
Plac przed Urzędem na szczególne
wydarzenie: „Wspólne zdjęcie jedlinian”. Jedlina-Zdrój to nasza „mała
ojczyzna”, a wspólne zdjęcie to okazja,
by z sąsiadami, znajomymi „uwiecznić
się” na fotografii. W tym czasie na maszt
zostaną wciągnięte jedlińskie flagi.

IMPREZY DLA DZIECI
Blok popołudniowy rozpocznie się
o godz. 15.00 w Parku Północnym przy
ul. Warszawskiej. Będzie to prawdziwa
gratka szczególnie dla najmłodszych.
Pokazy baniek mydlanych, animacje dla
dzieci, występy pary klownów z pewnością zadowolą maluchów. O godz. 16.00
zapraszamy na spektakl familijny „Koziołek Matołek” w wykonaniu Teatru Lalki
i Aktora z Wałbrzycha.

BIESIADA INNA NIŻ
WSZYSTKIE

SPORTOWA SOBOTA
W sobotę 29 sierpnia przygotowaliśmy ofertę dla aktywnych. Rozpoczynamy o godz. 9.00 na terenie kompleksu
sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kłodzkiej. Tego dnia będzie można wziąć
udział w „mini rajdzie”, którego trasa
wiedzie m.in. przez najdłuższy tunel

kolejowy w Polsce (1601 m), Przełęcz
Kozią w Górach Wałbrzyskich, przystanek w pensjonacie „Zacisze Trzech Gór”
przy ul. Pokrzywianki (tu czeka na was
niespodzianka), następnie koło kościółka w Kamieńsku i trasą z pięknymi
widokami w kierunku ul. Dolnej. Dziesięciokilometrowy spacer potrwa około
4 godzin.

Także o godz. 9.00 rozpocznie się turniej piłkarski „Od podwórka do Orlika”. Do
gry zapraszamy drużyny 6-osobowe składające się z graczy w różnym wieku. Pasjonatów gry w bule i osoby, które chcą
nauczyć się grać zapraszamy do udziału
w turnieju dubletów w petanque, a
wszystkich zachęcamy do biegu. To wspólne kilkukilometrowe bieganie specjalną

Wydawca: ERRATA sp. z o.o., 58-300 Wałbrzych, Pl. Magistracki 10a/2
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trasą dostarczy wielu wrażeń, a ten sport
od kilku miesięcy tak popularny w naszym
mieście być może zachęci innych do jego
uprawiania. W rozgrywkach sportowych
powalczymy o Jodłę Burmistrza Miasta.

KONCERTY
Wieczór zapowiada się równie ciekawie: amatorów dobrego brzmienia

O godz. 17:00 zapraszamy na Biesiadę Jedlinian inną niż wszystkie.
W Parku Północnym będą przygotowane
stoły i ławki, miejsce na grilla, będzie
doskonała do tańca muzyka biesiadna,
kabaret, mnóstwo niespodzianek i atrakcji. Zapraszamy ze swoim prowiantem
(przynieś z sobą jedzenie i picie) i weź
udział w tej niepowtarzalnej zabawie.
Rodzicom dzieci urodzonym w 2015
roku Burmistrz Miasta wręczy bony upominkowe
Zakończenie Dni Jedliny-Zdroju
planowane jest o godz. 21.00.
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Zapraszamy
do biblioteki
Zachęcamy czytelników do
wyrabiania kart bibliotecznych,
które umożliwią wgląd do
swojego konta. Po rejestracji
na platformie elektronicznej
szukamksiążki.pl, dostępnej na
s t r o n ie w w w.c k j e d l i n a . p l
w zakładce „Biblioteka”, odnośniku „katalog on-line” będzie
można sprawdzić, gdzie aktualnie znajduje się dana książka (np.
czy jest na półce czy została

wypożyczona). Program pozwala
prześledzić swoją historię wypożyczeń, pokazuje termin zwrotu
książki do biblioteki i umożliwia
jej rezerwację. Dodatkowo system automatycznie wysyła przypomnienie o upływającym terminie i pozwala książkę prolongować.
Zapraszamy od 1 września.
Na czytelników czekają nowości
wydawnicze!

Justyna Urbaś

Jedlina w setce najlepszych gmin
„Rzeczpospolita” po raz
kolejny opublikowała ranking
najlepszych gmin w Polsce
w 2015 roku. Oceny dokonała Kapituła Rankingu
Samorządów składająca się z 10
ekspertów w dziedzinie finansów, zarządzania oraz prawa.
Bardzo dobrze w zestawieniu
wypadła Jedlina-Zdrój.
Na podstawie danych Ministerstwa Finansów w pierwszym

e t a p i e w y b r a n o g m i n y,
które w latach 2011 – 2014 najlepiej zarządzały swoimi finansami
i jednocześnie najwięcej inwestowały.
Do drugiego etapu zakwalifikowano 565 samorządów. Eksperci oceniali, m.in. dynamikę
wzrostu wydatków majątkowych, wartość środków unijnych
w przeliczeniu na jednego
mieszkańca, wskaźnik zadłuże-

Nasi nowi

mieszkańcy

nia, relację nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia,
itp.
Gmina Jedlina-Zdrój znalazła
się w setce najlepiej ocenianych
gmin miejsko-wiejskich w Polsce
(takich w Polsce jest ponad 900,
a wszystkich około 2500) jako
jedna z szesnastu nominowanych gmin z województwa dolnośląskiego i jedyna z powiatu
wałbrzyskiego.
Alicja Cieślik, ur. 01.08.2015 r.

Ludwik Kalinowski, ur.24.07.2015 r.

Laura Chabrowska, ur.16.08.2015 r.

Gitara moja pasja
Od dziewięciu lat w Jedlinie-Zdroju organizowane są Letnie Warsztaty Gitarowe „Gitara
moja pasja”. Co roku w lipcu przyjeżdżają do nas młodzi adepci sztuki gry na gitarze, m.in.
z Wrocławia, Warszawy, Gdańska, Kielc, Opola czy Zielonej Góry, aby pod okiem profesjonalnych muzyków zgłębiać tajniki gry. Wykładowcami warsztatów są najwybitniejsi
gitarzyści i pedagodzy.
W tym roku, oprócz warsztatów, po raz pierwszy odbył się cykl koncertów mistrzów gitary pod
nazwą „Letni Festiwal Gitarowy w Jedlinie-Zdroju”.
Profesjonalni artyści, z najwyższej gitarowej
półki zagrali dla mieszkańców, kuracjuszy i wszystkich miłośników tego instrumentu w lipcowy weekend. Jako pierwszy zaprezentował się Janusz Strobel, legenda polskiej gitarystyki, współtworzący
najsłynniejszy przed laty jazzowy duet gitarowy
Alber-Strobel, twórca słynnych piosenek Hanny
Banaszak. Artysta wystąpił w duecie z charyzmatyczną wokalistką Anną Stankiewicz.

Przystanek Jedlina-Zdrój nr 3/49 • sierpień 2015

W Browarze Jedlinka wystąpił Romek
Puchowski, który wykonuje muzykę bluesową
oraz piosenki inspirowane Deltą Missisipi. W niedzielę, w Parku Północnym mogliśmy podziwiać
sztukę flamenco: śpiew, muzykę, taniec w wykonaniu jednej z najlepszych polskich grup tego
gatunku zespół „Por Fiesta”, którego liderem jest
gitarzysta Jakub Niedoborek – znany wirtuoz
gitary flamenco.
Muzyczne wieczory I Letniego Festiwalu Gitarowego prowadził organizator warsztatów Witold
Kozakowski.
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