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19 Międzynarodowy Festiwal Tańca im. Olgi 
Sawickiej w Lądku-Zdroju

Ocenić jakieś przedsięwzięcie najtrudniej jest jego organizatorom, 
nawet jeśli tylko wspomagali – tak jak niżej podpisany – jego reali-
zację. Łatwo jest bowiem popaść w pozbawiony dystansu hurra-
optymizm i tani samozachwyt. Tym razem jednak, czyniąc satys-
fakcję Jerzemu Oleszkowi, który w artykule „Tożsamość lądecka 
jako nowe, czy też uwspółcześnione oblicze” (Przekaźnik 1(82), 
marzec/kwiecień 2017) wyrzuca nam brak w lokalnej prasie oceny 
imprez, postanowiłem odejść od zwykłego opisu przedsięwzięcia 
kulturalnego, w którego przygotowaniu sam niejako maczałem 
palce. Wyrażę absolutnie subiektywną opinię o lądeckim Festiwalu 
Tańca, starając się jednak unikać spojrzenia z pozycji pracownika 
instytucji organizującej.

W sposób oczywisty MFT dzieli się na dwie części. Pierwsza to 
warsztaty taneczne, druga to wieczorne spektakle i koncerty. 
Zacznijmy od tej pierwszej, co do której niewiele mogę powiedzieć, 
bo ostatni raz brałem udział w warsztatach w 2009 r.
W tym roku w ramach festiwalu odbyły się warsztaty z 36 technik 
tańca, w których udział wzięło dokładnie 471 uczestników z Polski 

ROZTAŃCZONY LĄDEK-ZDRÓJ
i zagranicy. Warsztatowicze tańczyli w 10 różnych salach, a logi-
styczne przygotowanie tej rozrastającej się coraz bardziej części 
MFT – którego jak co roku podejmuje się Karolina Sierakowska-
-Dawidowicz, również dyrektor artystyczna przedsięwzięcia – było 
prawdziwą próbą bojową dla naszego miasta. Wykorzystane 
zostały właściwie wszystkie nadające się do prowadzenia zajęć 
sale, a uczestnicy do części z nich, żeby zdążyć na kolejne techniki, 
dowożeni byli autobusami. Biorąc pod uwagę, że atmosfera panu-
jąca wśród uczestników była wyjątkowo dobra, należy się spo-
dziewać, że w przyszłym roku tancerzy będzie więcej i warsztaty 
MFT będą po prostu musiały wyjść poza granice miasta. Trzeba to 
uznać za duży sukces.

A co się działo na festiwalowej scenie? Przeniesiona z rynku w 
obszar Domu Zdrojowego scena festiwalu również przestaje 
wystarczać dla potrzeb – tym razem – publiczności. Zaaranżowany 
na czas widowisk amfiteatr pozostawia wiele do życzenia właściwie 
pod każdym względem. Ekipa techniczna dokonuje prawdziwych 
cudów, żeby przedsięwzięcie to miało godną oprawę i jeśli nawet 
widzimy niekiedy puste miejsca na brzegach amfiteatru, to nie dla-
tego, że jest mało ludzi, ale że miejsca te są niewygodne – niewiele 

fot. Radosław Pietraga

fot. Krzysztof Szczepański
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Z biurka 
BURMISTRZA KACZMARCZYKA

j Burmistrz Lądka-Zdroju, Roman Kaczmarczyk

3 lipca. Z wielką przyjemnością dokonałem otwarcia jednej z naj-
ważniejszych imprez kulturalnych sezonu w Lądku-Zdroju, czyli 19 
Międzynarodowego Festiwalu Tańca im. Olgi Sawickiej. Według 
opinii wielu jego uczestników tegoroczna edycja wydarzenia była 
wyjątkowo udana. Do zobaczenia w przyszłym roku!

6 lipca. Wziąłem udział jako wykładowca w seminarium na temat 
jakości powietrza, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Zielone 
Mazowsze. Temat, o którym mówiłem to „Stan powietrza w regio-
nie – wyzwania miejscowości uzdrowiskowych”.

10 lipca. Podpisaliśmy umowę z Urzędem Wojewódzkim o dofi-
nansowanie budowy Platformy Widokowej na Trojaku. W chwili 
obecnej trwają prace nad uruchomieniem procedury przetargowej 
na wykonanie tego obiektu. Jestem przekonany, że jego powstanie 
wydatnie zwiększy ilość turystów i kuracjuszy odwiedzających ten 
punkt widokowy.

11 lipca. Tego dnia miałem osobistą przyjemność wręczyć odzna-
czenie Prezydenta RP Państwu Krystynie i Józefowi Węgrzynom z 
Trzebieszowic, którzy w tym roku obchodzą 50-rocznicę wejścia w 
związek małżeński. Raz jeszcze naszym jubilatom życzymy wszyst-
kiego najlepszego!

14 – 16 lipca. Na zaproszenie władz wziąłem udział wraz z dele-
gacją Lądka-Zdroju w obchodach Dni Wicka, naszej partnerskiej 
Gminy na polskim wybrzeżu. Obok naszych radnych i mieszkań-
ców w wizycie w Wicku udział wziął nasz zespół ludowy „Skrzyn-
czanki” ze Skrzynki, który wystąpił na scenie imprezy niewiele 
przed „Golec Uorkiestra”. Natomiast Konkurs na Czarownicę 
wygrała p. Asia Kuźmińska – gratulujemy! Przy okazji dodam, że 
odwiedziliśmy również nasze lądeckie dzieci (klasy 4-6), które w 
Wicku przebywały na wakacjach w ramach partnerskiej wymiany 
między Lądkiem-Zdrojem a Wickiem.

20 lipca. Otworzyłem kolejną edycję Dolnośląskiego Festiwalu Bie-
gów Górskich. Szczególnie dziękuję organizatorom i uczestnikom 
10-kilometrowego „Trojak Trial”, dochód z tego biegu – nazwa-
nego Biegiem Charytatywnym dla Piszkowic - przekazany został 
na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Piszkowicach. To 
wspaniały gest!

24 lipca. W Wałbrzychu odbyło się pierwsze spotkanie kon-
sultacyjne ws Strategi Rozwoju Województwa Dolnośląskiego. 
Podczas spotkania postulowałem konieczność wyodrębnienia w 
środkach budżetu puli przeznaczonej wyłącznie dla uzdrowisk. Ma 
to zapobiec rosnącym różnicom między uzdrowiskami a bogatymi 
gminami, które mogą rozwijać na swym terenie przedsięwzięcia 
przemysłowe. Chodzi o celową alokację środków przeznaczonych 
na wsparcie 10 uzdrowisk, które tworzą markę Dolnego Śląska.

27 lipca. Występowałem dwukrotnie na antenie Polskiego Radia 
Wrocław, które prowadziło całodzienną audycję wyjazdową 
„Czwartek z Radiem Wrocaw”. W programie interwencyjnym 
„Reakcja24” opowiadałem o gminie i odpowiadałem na pytania 
mieszkańców Lądka-Zdroju.

W minionym okresie odbyły się 2 spotkania Podkomisji Gospo-
darczej ds. Zakładu Budynków Komunalnych, dotyczące prze-
kształcenie ZBK w Spółkę Gminną „Lądeckie Usługi Komunalne”. 
Zaakceptowałem w pełni porozumienie ze związkami zawodowymi 
pracowników ZBK i wyraziłem gotowość podpisania umowy pro-
wadzącej do zmian.

Trwa budowa Przedszkola Gminnego. Prace postępują terminowo. 
Obecnie wykonywane są stropy. Poza tym wykonano 9 otworów 
o głębokości 100 m dla pomp ciepła, które potwierdzają bardzo 
dobre warunki geotermalne naszej wody. W Polsce przyjmuje 
się, że optymalna pozostaje woda o różnicy 8-12oC na odległości  
100 m. U nas ta różnica już teraz wynosi  12oC.

Realizowane są kolejne kroki zmierzające do powołania lokalnego 
klastra energii, o którym już niejednokrotnie wspominałem. W kla-
ster wejść mają gminy Kudowa-Zdrój, Szczytna, Duszniki-Zdrój, 
Polanica-Zdrój, Gmina Wiejska Kłodzko i nasza gmina.

Po dwóch latach zabiegów i negocjacji z inwestorem ruszył remont 
kamienicy „Pod Filarami”. Ta jedna z najpiękniejszych kamienic 
naszego Rynku prócz czarującej fasady posiada w swym wnętrzu 
salę widowiskową, którą z pewnością pamięta część mieszkańców 
miasta.
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Szanowni mieszkańcy Gminy Lądek-Zdrój,

Uprzejmie informuję, że od dnia 25 lipca 2017 r. na terenie miasta 
Lądek-Zdrój, uległy zmianie następujące nazwy ulic:
1) Karola Świerczewskiego na ulicę Parkową, na podstawie 
uchwały Nr XLIII/276/2017 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 30 
czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Karola Świerczew-
skiego na ulicę Parkową w Lądku-Zdroju (Dz. Urz. Województwa 
Dolnośląskiego z 2017 r., poz. 3189),
2) Buczka na ulicę Nadbrzeżną, na podstawie uchwały  
Nr XLIII/275/2017 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 30 czerwca 
2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Buczka na ulicę Nadbrzeżną 
w Lądku-Zdroju (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2017 r., 
poz. 3188).
Powyższe uchwały zostały podjęte w związku z przyjętą przez 
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r.,  
o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego 
przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej  
(t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 744). 

Mając na uwadze powyższe, informuję właścicieli nieruchomości 
położonych przy ul. Parkowej (dawniej ul. Karola Świerczew-
skiego) oraz jej mieszkańców, że:

1. numery porządkowe nieruchomości nie uległy zmianie,
2. pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w spra-

wach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz 

Zmiana nazw ulic uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach 
urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy 
są wolne od opłat,

3. zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie ustawy nie ma 
wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę 
dotychczasową, 

4. o zmianie adresu należy powiadomić różne instytucje, 
takie jak m.in. banki, zakłady pracy, urzędy skarbowe, 
zakłady ubezpieczeń społecznych, fundusze emery-
talne, instytucje ubezpieczeniowe, dostawców energii 
elektrycznej i gazu, operatorów telefonii stacjonarnej  
i komórkowej, dostawców internetu, telewizji kablowej itp.,

5. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą powinny 
dokonać zmian w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia-
łalności Gospodarczej (CEIDG), poprzez złożenie wniosku 
o zmianę wpisu, tj. miejsca zamieszkania, zameldowania, 
miejsca wykonywania działalności oraz innych danych, które 
zawierają dotychczasowy adres.

Jednocześnie zaleca się, umieszczenie na ścianie frontowej 
budynku tabliczki z informacją o numerze porządkowym nierucho-
mości wraz z aktualną nazwą ulicy, co ma zasadnicze znaczenie dla 
działania na tym terenie służb tj. Pogotowia Ratunkowego, Straży 
Pożarnej, Policji, Pogotowia Gazowego, Pogotowia Energetycz-
nego itp.

W związku z powyższym proszę o zwrócenie szczególnej uwagi i 
podawanie właściwej nazwy ulicy podczas załatwiania wszelkich 
formalności w urzędach i instytucjach.

j Burmistrz Lądka-Zdroju, Roman Kaczmarczyk
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Lądecki OPS informuje
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju zaprasza 

do Punktu Konsultacyjnego działającego przy 
Zespole Interdyscyplinarnym w Lądku-Zdroju,  

ul. Lipowa 1b, 57-540 Lądek-Zdrój

ZADANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO:

 ∙ udzielenie wsparcia mającego na celu poprawę sytuacji osoby 
bądź rodziny dotkniętej przemocą

 ∙ udzielenie kompleksowych informacji o tym gdzie można 
uzyskać pomoc w szczególności psychologiczną, socjalną, 
pedagogiczną czy medyczną

 ∙ przedstawienie aktualnych informacji o miejscach pomocy 
oraz kompetencjach służb i instytucji, zajmujących się syste-
mową pomocą dla rodziny

Przemoc domowa jest zamierzonym działaniem, które wykorzy-
stuje przewagę siły i skierowane jest przeciwko bliskiej osobie. 
Działanie to narusza prawa i dobra osobiste osoby bliskiej powo-

dując psychiczne lub fizyczne cierpienia. Przemoc domowa jest 
złożonym problemem i często do wyjścia z przemocy potrzebne 
jest  wsparcie wielu służb. W sytuacji, w której doświadczana 
jest przemoc w rodzinie wskazana jest pomoc z zewnątrz, która 
pomoże podjąć działania służące ochronie życia.

PAMIĘTAJ:  PRZEMOC DOMOWA TO PRZESTĘPSTWO !!!

Do Punktu Konsultacyjnego w 2017 roku zapraszamy raz w mie-
siącu do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju 
przy ul. Lipowej 1b, w godzinach od 15.30 do 17.00.

Terminy dyżurów na drugie półrocze:

 ∙ 26 lipiec
 ∙ 30 sierpień
 ∙ 27 wrzesień
 ∙ 25 październik
 ∙ 29 listopad
 ∙ 20 grudzień.

opr. Magdalena Łabuzińska

Latem zeszłego roku pisaliśmy o Centrum Integracji Społecznej, 
wówczas nowej jeszcze instytucji, jej pracownikach, działalności, 
misji społecznej i perspektywach na rozwój. Przypomnijmy tylko, 
że Małgorzata Bernard-Staniszewska i Agnieszka Sikora opowia-
dały też o głównym celu ich działalności: aktywizacji społecznej i 
zawodowej osób pozostających długotrwale bez zatrudnienia.
Jak wówczas wyglądała w tym zakresie sytuacja CIS-u? Panie 
miały 28 podopiecznych, wśród których było 18 mieszkańców 
Lądka-Zdroju, którzy zatrudnieni byli w różnych zakładach pracy.
Po roku działalności, 29 czerwca 2017, w Szkole Podstawowej 
odbyły się pierwsze urodziny naszego Centrum Integracji Spo-
łecznej. W sympatycznej, ciepłej atmosferze spotkały się osoby 
na różne sposoby zaangażowane w działalność CIS. Ze strony 
instytucji gości przyjęli: prezes Fundacji „Równi Choć Różni” 
Paweł Błachowicz oraz dowodzące lądeckim biurem Małgorzata 
Bernard-Staniszewska i Agnieszka Sikora, którym towarzyszyła 
Magdalena Piętak i Iwona Wojtyła instruktorzy zawodu Warsztatu 
Porządkowego i hotelarsko - gastronimicznego. Wśród gości 
znaleźli się m.in.: burmistrz Roman Kaczmarczyk, wiceburmistrz 
Grzegorz Szczygieł, przewodniczący lądeckiej Rady Miejskiej 
Tomasz Nowicki, a także: wicedyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy Edward Węglarz, przedstawiciel Dolnośląskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej Lucyna Pachciarz i kierownik naszego 
Ośrodka Pomocy Społecznej Grażyna Mańczak. W uroczystości 
udział wzięło także kilku podopiecznych CIS-u, którzy według pań 

CIS obchodzi pierwszą rocznicę istnienia

prowadzących przedsięwzięcie stanowią ostoję i wizytówkę lądec-
kiej działalności tej „firmy”: Grażyna Gonciarz, Andrzej Cyran, Piotr 
Kowalów, Grzegorz Puzio i Tomasz Szweda- uczestnicy warsztatu 
ogrodniczego oraz panie Grażyna Żołopa, Bogusława Kaczmarek  
i Krystyna Kudzia – reprezentujace warsztat gastronomiczny.

Rocznicowe spotkanie przebiegło w klimacie składania szczerych 
gratulacji, serdecznych życzeń, symbolicznych prezentów i wielu, 
wielu ciepłych słów.
W chwili obecnej Centrum Integracji Społecznej w Lądku-Zdroju, 
położone przy skrzyżowaniu Kościuszki i Cichej roztacza opiekę 
nad 50 osobami, spośród których 24 osoby mieszkają w naszym 
mieście, poza nimi CIS ma podopiecznych w Bystrzycy Kłodzkiej, 
Stroniu Śląskim, Kłodzku, Ścinawce i Międzylesiu. Trzeba tutaj 
zauważyć, że takie właśnie były zeszłoroczne marzenia pań z CIS-
u: mieć w tym roku 50 podopiecznych. Udało się i jest to praw-
dziwy sukces!

Praca Centrum Integracji Społecznej jest niezwykle trudna, ale też 
szalenie ważna jest jej socjalizacyjna misja: pomoc osobom, które 
mają problemy z powrotem z ramy społecznego funkcjonowania i 
otwartego rynku pracy. To zarazem misja szlachetna i warta szcze-
gólnej pochwały. Redakcja „Debat Lądeckich” serdecznie gratuluje 
Państwu sukcesów osiągniętych w minionym roku i życzy stabil-
nej pracy, której efekty pomogą wielu potrzebującym mieszkań-
com naszej gminy!

Red.
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z nich widać - i publiczność woli stać przed trybunami, lub oblegać 
schody i taras Domu Zdrojowego. Konkludując, pozostaje trzymać 
kciuki, że nasz Samorząd jak najszybciej przeprowadzi planowaną 
modernizację całej przestrzeni i obiektów w tym miejscu.

Tak oto doszliśmy do oceny wartości artystycznej przedsięwzięcia.
Nie jestem fachowcem godnym dokonywania krytycznej oceny 
sztuki tanecznej. Jestem laikiem, sam tańczę koślawo, coś jednak 
o samym teatrze wiem, a do tego uwielbiam patrzeć na dobrych 
tancerzy. Daje mi to prawo do wyrażania opinii, które mogą się 
czasem okazać ciekawsze od wypowiedzi speców.
Lądecki MFT to w istocie festiwal, realizowany przy niskim budże-
cie. Organizatora nie stać na zaproszenie najciekawszych świato-
wych choreografów, czy tancerzy do Lądka-Zdroju, nie wspomi-
nając nawet o pełnych produkcjach scenicznych (odstępstwem 
są tutaj spektakle Teatru Muzycznego z Łodzi, realizowane dzięki 
wieloletniej współpracy CKIR z zakochanym w Lądku-Zdroju reży-
serem i choreografem tego teatru, Arturem Żymełką). Bądźmy 
szczerzy, nasz MFT to dobry, ale relatywnie niewielki festiwal, 
którego największą dotychczas wartością była atmosfera, klimat 
radości, uśmiechu i serdeczności, z jakimi w Lądku-Zdroju zja-
wiają się uczestnicy warsztatów. Dodajmy, że głównie klimat ten 
tworzą wyjątkowi pedagodzy, zjeżdżający do nas z całej Polski i w 
sumie ze świata. 

ciąg dalszy ze str. 1

I oto mam wrażenie, że w tym roku program pchnął historię wyda-
rzenia na nowe tory. Był bogaty w gatunki tańca, na scenie poja-
wili się amatorzy i adepci tej sztuki, ale widzieliśmy też dojrzałych, 
prawdziwych artystów.
Na ogół bywam łagodny w ocenach przedsięwzięć organizowa-
nych poza dużymi ośrodkami kultury, w tym przypadku chciałbym 
zachować się inaczej, cóż jednak mogę począć, skoro moja cało-
ściowa ocena wartości artystycznej tegorocznej edycji MFT jest 
naprawdę dobra. Te spektakle, koncerty, etiudy i pokazy po pro-
stu mi się podobały. Wszystkie występy oglądałem ze szczerym 
uśmiechem, a niektóre z zachwytem. Uczniowie Wiesława Dudka, 
studenci Balet Praha Junior, Teatr Muzyczny z Łodzi, Eisenhower 
Dance Company, Praski Balet Kameralny były wspaniałe. Tak jak 
wspaniali byli inni wykonawcy, nie wyłączając uczestników warsz-
tatów, którzy swe umiejętności prezentowali w ostatni, sobotni 
wieczór. Ponoć aplauz widowni słychać było na rynku w Kłodzku...
Tegoroczny Międzynarodowy Festiwal Tańca im. Olgi Sawickiej był 
bardzo udany i miejmy nadzieję, że w ten sposób narodziła się 
nowa jakość tego przedsięwzięcia.

Wiem, że kiedy miną letnie upały i dziki sezon lądeckich imprez 
kulturalnych, rozpoczną się prace nad 20 edycją wydarzenia. Trzy-
mam kciuki za dobre decyzje rady programowej imprezy, trzymam 

fot. Krzysztof Szczepański

kciuki, żeby festiwal znalazł odpowiednią formułę dla miejsca, w 
którym się dzieje i taką zarazem, która pozwoli mu z roku na rok 
podnosić wartość aż po osiągnięcie szczytu. Trzymam kciuki, że w 
kasie miasta znajdzie się większy pieniądz na przygotowanie god-
nego okrągłego jubileuszu imprezy.

Tomasz Pawlęga

fot. Radosław Pietraga
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przed Krzysztofem Lisakiem i Pawłem Dybkiem. Klasą dla siebie 
była Magda Łączak, która wygrała z dużą przewagą nad rywalkami, 
a w klasyfikacji Open zamknęła pierwszą dziesiątkę.
Dystanse Złotego Półmaratonu – 21 km i Trojak Trail – 10 km to 
biegi, które wielu zawodników stara się połączyć. Harmonogram 
imprezy pozwala bowiem wystartować zarówno w Złotym Półma-
ratonie, który jest rozgrywany w sobotę oraz w Trojaku, który 
zamyka imprezę w niedzielę.

Najlepszym zawodnikiem na obu dystansach okazał się być Bar-
tłomiej Przedwojewski – jeden z gości DFBG. Napisać, że wygrał 
to mało powiedziane. Bartłomiej pokonał drugiego zawodnika w 
Półmaratonie o 16 minut bijąc przy tym rekord trasy o 10 minut. 
W Trojaku również rozprawił się z rekordem trasy, a drugiego na 
mecie zawodnika wyprzedził o 6 minut.
Wśród Pań dwa zwycięstwa odnotowała Martyna Kantor, która 
bezapelacyjnie wygrała  Złoty Półmaraton. Nieco trudniej było na 
trasie Trojaka, gdzie Martyna musiała odpierać ataki Natalii Toma-
siak.

Warto dodać, że bieg Trojak Trail to bieg charytatywny z którego 
część środków przeznaczona jest dla Zakładu Opiekuńczo-Leczni-
czego w Piszkowicach. Zaraz po biegu odbyła się licytacja przed-
miotów podarowanych przez zaprzyjaźnione z festiwalem osoby i 
instytucje. Zebrano okrągłą sumę 20 000 złotych.
DFBG to nie tylko rywalizacja dorosłych. W niedzielę rywalizowali 
najmłodsi podzieleni na kilka kategorii wiekowych. Wszystkie 
dzieciaki zostały nagrodzone medalami. Imprezę bardzo dobrze 
dopełniły spotkania z gośćmi festiwalu.

Lądecki Festiwal ma niepowtarzalną atmosferę, a składa się na to 
wiele czynników. Po pierwsze: świetna organizacja i logistyka za 
którą stoi Załoga Górska – grupa zgranych, wesołych wolonta-
riuszy.  Najlepsze arbuzy serwują na punktach odżywczych właśnie 
na DFBG. Po drugie: dyrektorem Festiwalu jest Piotr Hercog, jeden 
z czołowych biegaczy górskich w Polsce, zawodnik Salomon 
Suunto Team, najlepszy zagraniczny zawodnik w tegorocznym 
Tenzing Hillary Everest Marathon. Po trzecie: lokalizacja - biuro 
zawodów, meta i expo mieszczą się w centrum uzdrowiska. 
Całe życie festiwalowe toczy się wokół fontanny zdrojowej. Biega-
cze i nie tylko, mogą leżeć na zielonej trawie, popijając izotoniczny 
napój chmielowy, kibicując jednocześnie finiszerom wbiegającym 
na metę. A ruch na mecie jest przez niemal przez cały weekend, 
bo tak są zorganizowane biegi. W tym samym miejscu jest scena 
gdzie odbywają się spotkania z ciekawymi gośćmi, koncerty, 
dekoracje najlepszych biegaczy. Można usiąść na tarasie w jednej 
z okolicznych kawiarni by uzupełnić węglowodany i ciągle słyszeć, 
co dzieje się na mecie i festiwalowej scenie.

Źródło: www.polskabiega.sport.pl

Na kilka lipcowych dni Lądek-Zdrój zamienił się w polską stolicę 
biegania. Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich po raz kolejny 
gościł w naszym mieście. Tak o tym święcie pisze portal Polska-
biega.pl:
20-23 lipca odbyła się już piąta edycja Dolnośląskiego Festiwalu 
Biegów Górskich. Ze zgłoszonych i zweryfikowanych prawie 1900 
zawodników ostatecznie udział w Festiwalu wzięło 1700 biegaczy. 
Zawodnicy rywalizowali na 7 trasach. 
Festiwal rozpoczął się w czwartek o 17:30, kiedy to Dyrektor Fes-
tiwalu Piotr Hercog wraz Burmistrzem Lądka-Zdroju Romanem 
Kaczmarczykiem otworzyli oficjalnie imprezę. Chwilę później, o 
godzinie 18:00 na trasę wyruszyli zawodnicy Biegu 7 Szczytów, 
najdłuższego festiwalowego biegu. Wystartowało 166 biegaczy, 
ale na metę dotarło tylko 66. Z tym morderczym dystansem najle-
piej poradził sobie Łukasz Sagan, dla którego był to już kolejny 
start na tym dystansie. Łukasz dwa lata temu, zajął miejsca 5-8, 
kiedy to w grupie 4 biegaczy przekroczył metę w Lądku. W zeszłym 
roku wygrał B7S wraz z Rafałem Bielawą – zawodnicy ostatnie 
kilometry pokonali razem i postanowili, że razem dotrą do mety.
W tym roku celem Łukasza była walka o zwycięstwo, a z tyłu głowy 
tliła się myśl o pobiciu rekordu trasy. Udało się i jedno i drugie. 
Łukasz biegł w czołówce od początku, od osiemdziesiątego kilo-
metra objął prowadzenie i stale powiększał przewagę nad rywalami. 
Na mecie pojawił się już w sobotę, dokładnie po 30 godzinach, 20 
minutach i 42 sekundach, bijąc rekord trasy Pawła Dybka. Na metę 
w Lądku dotarło też 5 kobiet. Najszybsza z nich była Anna Hoduń, 
która pokonała trasę w niespełna 42 godziny.
Na uwagę zasługuje wyczyn Hani Sypniewskiej, która już po raz 
trzeci zmierzyła się z tym dystansem. Hania przybiegła jako trze-
cia kobieta, pierwsza w swojej kategorii. Dodam tylko, że Hania 
startuje w kategorii 60+, co jest dowodem na to, że cyferkami w 
dowodzie nie należy się przejmować.
Na dystansie Super Trail 130 km wygrał Łukasz Dziądziak i Ula 
Podolak. K-B-L 110 km wygrał Piotr Jóźwiak oraz Marta Wenta, 
która w tym roku wygrała Dolomiti Extreme Trail (103 km). 
Panowie powtórzyli swoje zwycięstwa sprzed roku. Obie panie 
zajęły 5 miejsca w klasyfikacji open na swoich dystansach.
Na trasie Ultra Trail 68 km doszło do małej niespodzianki. Spe-
cjalny gość DFBG – przesympatyczny Pau Bartolo, który ma w 
swoim biegowym CV zwycięstwa w takich biegach jak CCC czy 
TDS zajął niespodziewanie drugie miejsce przegrywając z Rafałem 
Klechą. Na 14 pozycji dobiegła Anna Jarosz najlepsza zawodniczka 
na tym dystansie.
W Złotym Maratonie, chyba najmocniej obsadzonym biegu w 
tegorocznym Festiwalu wśród Panów wygrał Artur Jabłoński, 

Dolnośląski Festiwal Biegów 
Górskich
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Połowa sezonu kulturalnego w Lądku-Zdroju
Lipiec już za nami, a zatem dotarliśmy do połowy sezonu imprez 
kulturalnych w Lądku-Zdroju 2017. Początek był trudny: jeszcze 
na dzień przed 2 Festiwalem Zdrowia i Cooltury (29-30.04) Park 
Zdrojowy pokrywała 10-centymetrowa warstwa śniegu, która wraz 
z chłodem skutecznie zmusiła organizatorów – Centrum Kultury 
i Rekreacji – do przeniesienia wydarzenia do „Kinoteatru” i na 
plac przed Domem Zdrojowym. Nie oszukujmy – zimny jak lód 
majowy weekend wpłynął na zmniejszoną frekwencję uczestników, 
zarówno festiwalu, jak i Dnia Artysty (2.05), który odbył się dwa 
dni później na lądeckim rynku. Później było już coraz lepiej.

Z najważniejszych przedsięwzięć za nami: Dzień Dziecka z Pchlim 
Targiem (3.06), Sudecki Kongres Samorządowy (8-9.06), Święto 
Wołowiny Sudeckiej (9.06), Konkurs Sygnalistów Myśliwskich 
(9-10.06), Festyn Parafialny (15.06), Festyn Strażacki (17.06), 
„E-Kotlina Kłodzka” (24.06), Noc Świętojańska (24.06), Między-
narodowy Festiwal Tańca im. Olgi Sawickiej (2-8.07) i Dolnośląski 
Festiwal Biegów Górskich (20-23.07). W tej chwili trwa 3 Festi-
wal Muzyki Zdrojowej, który w sobotę zakończy Lądecki Wehikuł 
Czasu (29.07 – 5.08).

Działo się bardzo dużo i na całkiem dobrym poziomie. Rekordy fre-
kwencji pobił Festiwal Tańca i Festiwal Biegów, ale to samo zdaje 
się dotyczyć Dnia Dziecka, Nocy Świętojańskiej Festynu Parafial-
nego. Zobaczymy jak pójdzie dalej, ale widać, że coraz chętniej 
wychodzimy z domów, żeby spotkać się z ludźmi. Z drugiej strony 
na frekwencję zdaje się mieć wpływ większy ruch turystyczny, jak-
kolwiek zmienny pogodowo lipiec nie rozpieszczał wcale.

A co nas w tym roku jeszcze czeka? Niemniej niż minęło.
Już tydzień po „Muzyce u Źródeł” kolejna gratka dla melomanów, 
tym razem muzyki ludowej, czyli „9 Lądeckie Ludowe Zdroje” 
(12.08). Nazajutrz po nich czekają nas emocje sportowe, które 
zapewni samochodowa Rajdowa Kotlina w postaci III Rajdu Zdro-
jowego (13.08). Później święto religijno-ludowe, czyli Odpust w 
Radochowie w Święto Wniebowzięcia NMP (15.08). W kolejne 
natomiast weekendy będziemy gościć w Lądku-Zdroju sztuki 
teatralne, ponieważ w dn. 19-20.08 i 25-27.08 odbędzie się 3 
Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Humpty Dumpty”, w ramach 
którego zaprezentowane zostaną spektakle dla dzieci, ale i w tym 
roku także dla dorosłych. W ostatni weekend sierpnia czekają nas 
także Dożynki Gminne, które w tym sezonie odbędą się we wsi 
Skrzynka (26.08). Już po rozpoczęciu roku szkolnego 2017 do 
siebie zapraszają mieszkańcy Kątów Bystrzyckich na renomowane 
Święto Latawca (2.09). Sezon imprez plenerowych 2017 ukoronuje 
22 Festiwal Górski, który tradycyjnie odbędzie się w trzecim tygo-
dniu września, czyli 21-24.09. Tradycyjnie także podczas Festiwalu 
Górskiego mieszkańcy wsi Lutynia organizują doroczny Piknik 
Ziemniaczany, zwany potocznie Świętem Ziemniaka (23.09), który 
cieszy się sporą frekwencją.

Jak widać do końca września pozostają wolne dwa, właśnie wrze-
śniowe, weekendy. Dzisiaj główny inicjator imprez kulturalnych 
w Lądku-Zdroju – CKIR – nie planuje niczego, ale znając sponta-
niczność jego pracowników jest prawdopodobne, że i one zostaną 
zagospodarowane choćby niewielkimi przedsięwzięciami.
Pozostaje trzymać kciuki za dobrą pogodę do końca sezonu!

Red.

Parafia p.w. Św. Mikołaja oraz Rada Sołecka w Radochowie
zapraszają 

na uroczystości z okazji Święta Matki Bożej Zielnej
15 sierpnia 2017 r.  

14.00 - Msza Święta na Górze Cierniak w Radochowie
16.00 - Festyn 

W programie: 
loteria fantowa, animacje i dmuchańce dla dzieci,  konkursy i 

zabawa do utraty tchu, oraz smaczna kuchnia

Partnerzy: Centrum Kultury i Rekreacji oraz CK-R Złoty Łan

Odpust w Radochowie
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DYŻURY APTEK W PORZE NOCNEJ
w Lądku-Zdroju,  Stroniu Śląskim, Bystrzycy Kłodzkiej
01.08.2017, 21.00-7.00, „Zdrojowa” ul. Kościuszki 15b Lądek-Zdrój
02.08.2017, 21.00-7.00, „Słoneczna” ul. Morawka 31/1b Stronie Śląskie
03.08.2017, 21.00-7.00, „Bystrzycka” ul. Okrzei 12 Bystrzyca Kłodzka
04.08.2017, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” ul. Powstańców Wlkp. 4 Lądek-Zdrój
05.08.2017, 21.00-7.00, „Apteka przy Netto” ul. Mickiewicza 3 Bystrzyca Kłodzka
06.08.2017, 9.00-13.00 21.00-7.00, „Rumianek” ul. Nadbrzeżna 14 Stronie Śląskie
07.08.2017, 21.00-7.00, „Centralna” ul. Mickiewicza 15 Bystrzyca Kłodzka
08.08.2017, 21.00-7.00, „Pod Orłem” Plac Mariański 3/4 Lądek-Zdrój
09.08.2017, 21.00-7.00, „Słoneczna” Plac Wolności 28-29 Bystrzyca Kłodzka
10.08.2017, 21.00-7.00, „Daglezja” ul. Nadbrzeżna 22 Stronie Śląskie
11.08.2017, 21.00-7.00, „Rodzinna” ul. Strażacka 11 Bystrzyca Kłodzka
12.08.2017, 21.00-7.00, „Herbena” Os. Szkolne 10 Bystrzyca Kłodzka
13.08.2017, 9.00-13.00 21.00-7.00, „Zdrojowa” ul. Kościuszki 15b Lądek-Zdrój
14.08.2017, 21.00-7.00, „Słoneczna” ul. Morawka 31/1b Stronie Śląskie
15.08.2017, 9.00-13.00 21.00-7.00, „Bystrzycka” ul. Okrzei 12 Bystrzyca Kłodzka
16.08.2017, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” ul. Powstańców Wlkp. 4 Lądek-Zdrój
17.08.2017, 21.00-7.00, „Apteka przy Netto” ul. Mickiewicza 3 Bystrzyca Kłodzka
18.08.2017, 21.00-7.00, „Rumianek” ul. Nadbrzeżna 14 Stronie Śląskie
19.08.2017, 21.00-7.00, „Centralna” ul. Mickiewicza 15 Bystrzyca Kłodzka
20.08.2017, 9.00-13.00 21.00-7.00, „Pod Orłem” Plac Mariański 3/4 Lądek-Zdrój
21.08.2017, 21.00-7.00, „Słoneczna” Plac Wolności 28-29 Bystrzyca Kłodzka
22.08.2017, 21.00-7.00, „Daglezja” ul. Nadbrzeżna 22 Stronie Śląskie
23.08.2017, 21.00-7.00, „Rodzinna” ul. Strażacka 11 Bystrzyca Kłodzka
24.08.2017, 21.00-7.00, „Herbena” Osiedle Szkolne 10 Bystrzyca Kłodzka
25.08.2017, 21.00-7.00, „Zdrojowa” ul. Kościuszki 15b Lądek-Zdrój
26.08.2017, 21.00-7.00, „Słoneczna” ul. Morawka 31/1b Stronie Śląskie
27.08.2017, 9.00-13.00 21.00-7.00, „Bystrzycka” ul. Okrzei 12 Bystrzyca Kłodzka
28.08.2017, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” ul. Powstańców Wlkp. 4 Lądek-Zdrój
29.08.2017, 21.00-7.00, „Apteka przy Netto” ul. Mickiewicza 3 Bystrzyca Kłodzka
30.08.2017, 21.00-7.00, „Rumianek” ul. Nadbrzeżna 14 Stronie Śląskie
31.08.2017, 21.00-7.00, „Centralna” ul. Mickiewicza 15 Bystrzyca Kłodzka

Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów organizuje pobyt w 
sanatorium w Truskawcu (zachodnia Ukraina) w dn. 
4 – 16 grudnia 2017.

Koszt wczasów wynosi zaledwie 300 zł + 210 euro!
Zarząd Oddziału PZERiI serdecznie zaprasza wszystkich 
chętnych – bez ograniczeń wiekowych i przynależności 
do Związku.

Wymagane są paszporty!

Zapisy w siedzibie Zarządu: Centrum Kultury i Rekreacji 
w Lądku-Zdroju, Plac Staromłyński 5 (p. 4) w środy w 
godz. 10.00 – 12.00. Numer kontaktowy: 507 477 753

PROGRAM

PIĄTEK 15 WRZEŚNIA
Godz. 17.00-18.30
Sala konferencyjna Sanatorium 
“Józef”. 

Spotkanie towarzysko-wspo-
mnieniowe z informacją o Sto-
warzyszeniu Lądeckie Spotkania 
Sentymentalne. 

SOBOTA 16 WRZEŚNIA
Wycieczka szlakiem lądeckich 
źródeł i zakładów leczniczych. 
Godz. 9.00 - 11.30.
Prowadzi przewodnik Mirosław Zbrzeźniak. 
Wyjście spod Hostelu „Urszula”, ul. Wolności 2c. 

Otwarcie wystawy fotografii Jadwigi Grzyb i Zdzisława Bierna-
sia pt. „W sieci”. 
Godz.15.00 
Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju, 
ul. Plac Staromłyński 5

Koncert
Godz.15.15 – 16.00
Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju, 
ul. Plac Staromłyński 5

DRUGIE LĄDECKIE 
SPOTKANIE SENTYMENTALE
15-17 WRZEŚNIA 2017

Część I, dotowana - wstęp wolny. 
Występują:
Lucyna Gawlik, urodzona w Złotym Stoku, zaprzyjaźniona z 
Prywatną Szkołę Muzyczną w Sosnowcu, zaprezentuje własną 
twórczość gitarowo-balladową

Aleksander Krawczyk, wyróżniający się uczeń klasy fortepianu 
Niepublicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Piekarach Śląskich
Wojciech Kwietniewski, absolwent Prywatnej Szkoły Muzycznej w 
Sosnowcu

godz. 16.15 – 17.45
Część II - wstęp płatny 20 zł. 
Występują:
Alicja Gutowska-Martinez (fortepian) wykona “Światło księżyca” 
Clauda Debussy’ego 
Alicja Gutowska-Martinez (fortepian) i Daniel Gomez (skrzypce) 
wykonają w duecie utwory muzyki klasycznej
Marcin Kociołek (tenor) zaprezentuje arie operowe Giacomo 
Puccini’ego. 
              
NIEDZIELA 17 WRZEŚNIA
Godz. 9.00 -12.00
Wycieczka na terenie Lądka-Zdroju dla młodych muzyków wys-
tępujących w pierwszej części koncertu. Prowadzi przewodnik 
Małgorzata Bednarek.

Bliższych informacji udziela Zbigniew Zdzienicki 797 411 568.

Wejściówki na pierwszą część koncertu oraz bilet na część drugą 
do nabycia w Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju.

Tanie wczasy w Truskawcu na 
Ukrainie!
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III Rajd Zdrojowy 
III Rajd Zdrojowy odbędzie się 13 sierpnia 
2017 r., będzie to impreza jednodniowa, do 
przejechania będą dwa odcinki po trzy razy o 
sumie 18 km. 
OS 1,3,5 - 2,4 km
OS 4,6,8 - 3,5 km

Oba odcinki będą w jednej miejscowości. 
Pętla wyniesie 15km. Poniżej przedstawiam 
szacunkowy harmonogram:
Zapoznanie z trasą - 6.00 - 10.00
OS1,3,5 - 11.00, 13.00, 15.00
OS2,4,6 - 11.10, 13.10, 15.10

Nic innego mi nie pozostaje jak zaprosić was 
do Lądka Zdroju w Niedziele 13.08.:)

Start Rynek, godz. 10.30, 
Meta Rynek, godz. 15.30
Rozdanie nagród, godz. 17.30 - Rynek

Lądek-Zdrój letnią stolicą 
Dolnego Śląska
Nasza miejscowość zajęła 1. miejsce w organizowanym przez 
Radio Wrocław internetowym plebiscycie na letnie stolice Dol-
nego Śląska 2017. Zdobyliśmy blisko 900 głosów oraz najwyższą 
średnią ocen (głosowanie miało podwójny system kwalifikacyjny), 
dzięki czemu Lądek-Zdój zajął w najwyższe miejsce w prowadzo-
nym konkursie.
Wszystkim, którzy oddali głos na Kurort Lądek-Zdrój, serdecznie 
dziękujemy za okazaną sympatię oraz zaangażowanie. Mając na 
uwadze powyższe, zapraszamy Państwa w wakacyjne dni do Ląd-
ka-Zdroju, gdzie letni czas reczywiście płynie festiwalowo, ale też 
wolno i leniwie.

Grzegosz Szczygieł
Wiceburmistrz Lądka-Zdroju

Fot. Zrzut ekranu internetowej strony Radia Wrocław

Ziemia Kłodzka bogata naturą i dziedzictwem kulturowym
Oddział Bialski PTTK w Lądku-Zdroju wspólnie z partnerem, 
którym jest Centrum Kultury i Rekreacji realizuje projekt tury-
styczny dofinansowany ze środków Zarządu Powiatu Kłodzkiego 
jako zadanie z zakresu turystyki: Promocja turystyki w różnych 
grupach wiekowych. Projekt zakłada organizację 4 wycieczek dla 
różnych grup wiekowych: dzieci, młodzieży i seniorów. Celem 
projektu jest upowszechnianie atrakcji turystycznych Ziemi Kłodz-
kiej, szczególnie tych mniej znanych lub rzadziej uczęszczanych. 
Zostaną opracowane propozycje wycieczek, według których będą 
realizowane rzeczywiste wyprawy. Oferty te znajdą się na stronach 
Powiatu Kłodzkiego, Oddziału Bialskiego PTTK i Centrum Kultury 
i Rekreacji oraz rozesłane do 50 biur podróży w całej Polsce. 
 
Odbyła się już wycieczka dla dzieci młodszych – 32 dzieci z klas III a i 
III c ze Szkoły Podstawowej nr w Lądku-Zdroju pojechało do Kątów 
Bystrzyckich razem z paniami: Lilianą Januszkiewicz i Ewą Opiłą. 

Miejscowość promująca się jako „Twórczy Zakątek Ziemi Kłodzkiej” 
proponuje kilka wspaniałych atrakcji. Tym razem dzieci odwiedziły 
Kuźnię Alchemiczną GeoGut i Pracownię Ceramiczną „Rezerwat”.   
Dla osób 60+ zorganizowana została wycieczka w dniu 19 lipca 
2017 r. „Śladami rzeźb Michała Klahra po Ziemi Kłodzkiej” - 
odwiedziliśmy Bolesławów, Nową Wieś, Międzylesie i Roztoki. 
Po raz drugi zapraszamy osoby 60+ , tym razem do udziału w 
wyprawie „Sanktuaria Ziemi Kłodzkiej” w dniu 22 sierpnia (wto-
rek) 2017 r. do Starego Wielisławia, Sokołówki k. Polanicy i na 
Cierniak k. Radochowa. 

Zapisy w lądeckiej informacji turystycznej w godz. 8-16, tel. 74 81 
46 245. Informacje na: www.ladekzdroj.pttk.pl

Małgorzata Bednarek
Koordynator projektu
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Ludzie, których znamy

Jedyny teatr w mieście 
Paweł Pawlik 
i Akademia Wyobraźni
Paweł Pawlik jest w Lądku-Zdroju posta-
cią powszechnie znaną jako dyrektor Cen-
trum Kultury i Rekreacji i tylko jego bliżsi 
znajomi wiedzą, że jest zarazem reżyse-
rem teatralnym, utalentowanym aktorem 
i prezesem Stowarzyszenia „Akademia 
Wyobraźni”. 

W drugiej połowie lipca 2017 w podcie-
niach lądeckiego Rynku funkcjonowanie 
rozpoczął Teatr „Akademia Wyobraźni”. 
Zjawisko to niezwykłe, ponieważ teatr 
mieści się na niewielkiej powierzchni 
(niecałe 44m2), przy czym posiada salkę 
widowiskową i pracownię. Niezwykłe 
również dlatego, że to pierwszy – na 
pewno od 1945 r. – stacjonarny teatr w 
Lądku-Zdroju i choć wystawia spektakle 
lalkowe, to jednak gra codziennie o tej 
samej porze, czyli o 17.00. Oczywiście, 
mamy w Lądku także „Kinoteatr”, ale 
teatru póki co jakoś w nim nie ma.

Pawle, jesteś dyrektorem Centrum Kul-
tury i Rekreacji w Lądku-Zdroju…
Jestem.

Ale dzisiaj nie będziemy rozmawiać o 
CKIR-ze. Chciałbym porozmawiać o Tea-
trze „Akademia Wyobraźni”. Jaka jest 
geneza tego pomysłu?
Składają się na to dwie rzeczy: pasja 
i wynikająca z niej misja. Od wielu lat 
uprawiam teatr alternatywny, offowy, eks-
perymentalny, czy jak tam go nazwiesz. 
Było kilka wpływowych nazwisk w począ-
tkach mojej teatralnej kariery, ale uznajmy, 
że Grotowski był najważniejszy. Długi czas 
podróżowaliśmy też po Europie niejako 
sprzedając idee teatru eksperymentalnego, 
ale kiedy wróciłem do Polski tknęło mnie, 
że to tutaj – a nie włócząc się po świe-
cie – powinienem koncentrować swoją 
pracę w tym zakresie. Sprzęgło się to z 
moją pierwotną fascynacją teatralną, czyli 
lalkami, do których miłość zaszczepił mi 
Peter Schumann, twórca słynnego teatru 
„Bread and Puppet Theater Company”, 
notabene urodzony w naszym dolnośląskim 
Lubinie. Jego teatr zawsze opierał się o 
jakieś przesłania społeczne. Tak też zrod-
ziła się swoista misja, z którą przychodzę 
do widza. Pamiętaj, że z wykształcenia jes-
tem antropologiem kulturowym…

No nie wiem jak się ma postawa naukowa 
do indywidualnej pasji, ale poznaliśmy 
już kanwę funkcjonowania teatru w twoim 
życiu. Przejdźmy teraz bezpośrednio do 
„Akademii Wyobraźni”. Trochę dziwny 

to teatr, bo mieści na niespełna 44 m2 
powierzchni salę widowiskową i pra-
cownię lalkarską. To oryginalny pomysł?
Nie…
(Kiedy zadaję pytania Pawłowi Pawlikowi, 
siedzimy w pracowni teatralnej, Paweł 
skupiony jest na rzeźbieniu w styrodurze 
twarzy maleńkiego Piasta Kołodzieja, albo 
kogoś w tym rodzaju)

Czyli?
Momencik, chcesz, żebym się skaleczył?... 
Dobra, wycięte… Otóż ja lubię podpatrywać 
Czechów i miedzy innymi u nich właśnie 
zobaczyłem, że tak można, że się da. A było 
to tak, że potrzebowałem salki teatralnej 
na spektakle dla niewielkiego, dziecię-
cego audytorium, ale potrzebowałem też 
pracowni lalkarskiej. Więc swego czasu 
zahaczyłem się o taki lokal w Krakowie przy 
Rynku Dębnickim, ale był za mały. Żeby 
grać sztuki, musiałem zwijać pracownię 
i na odwrót – chcąc produkować lalki, 
musiałem usuwać widownię. Słowem, 
gdy ujrzałem lądeckie pomieszczenie, w 
którym jesteśmy, już wiedziałem, że to o 
nie mi chodzi. Owszem, było zaniedbane, 
ba, zniszczone i trzeba było sporo grosza 
na remont i adaptację, ale voilá! mamy i 
pracownię i salkę teatralną.

Od kilkunastu dni gracie codziennie 
spektakle, jednego dnia ty, innego Piotr 
Kochanowski. Na tym koniec? Macie 
jakieś szersze plany?
Przede wszystkim chcemy, żeby z naszej 
pracy korzystali lądczanie. Od września 
powinien ruszyć nasz darmowy program 
dla uczniów lokalnych szkół i mam nad-
zieję, że wszyscy oni dotrą do naszej zac-
zarowanej sali. Z pewnością będziemy też 
gościć uczniów z innych miejscowości 
Ziemi Kłodzkiej, ponieważ dostaliśmy 
od Starostwa Kłodzkiego grant na taką 
działalność. Oczywiście poza tym działal-

ność „Akademii Wyobraźni” ma charakter 
odpłatny, a środki z niej idą na funkcje sta-
tutowe stowarzyszenia. 
W szerszej skali nasz plan jest prosty: 
osiągnąć status atrakcji Ziemi Kłodzkiej 
na poziomie Kaplicy Czaszek w Czermnej, 
czy Ruchomej Szopki w Wambierzycach. 
Wiem, że będzie to niezwykle trudne, ale 
intuicja podpowiada mi, że się uda.

Gracie codziennie?
Mówiłeś już o tym dwa razy, ale owszem - 
codziennie. Najlepszą formą promocji jest 
klarowność zasad funkcjonowania takiej 
instytucji, jak nasza. Osoba, która chce do 
nas przyjść powinna bez zbędnych tele-
fonów itd. Mieć przekonanie, że każdego 
dnia o godz. 17.00 „Akademia Wyobraźni” 
powita ją w progu jej siedziby.

A jak z zewnętrznym wsparciem waszej 
działalności? Macie takowe?
Mamy… Wspierają nas lokalne władze, 
szczególnie burmistrz Kaczmarczyk jest 
zawsze ciekawy i zainteresowany naszymi 
poczynaniami, i na ile może wspiera nas. 
Bardzo dużą pomocą służy nam innym pan 
z naszego magistratu, czyli Jerzy Godzie-
jewicz, który zupełnie bezinteresownie 
udziela mi różnych konsultacji i porad 
związanych z funkcjonowaniem budynku i 
naszego lokalu; jest w tym naprawdę nieo-
ceniony. Tej pomocy jest znacznie więcej, 
ale kończę już, wybacz, naszą rozmowę, bo 
za chwilę spektakl, czas się przygotować.

Na koniec zapytam jeszcze wprost: kiedy 
zagracie lalkową wersję „Tramwaju zwa-
nego pożądaniem”?
Odpowiem też wprost – nigdy. Za to 
zagramy prędzej, czy później coś z Becke-
tta.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Tomasz Pawlęga
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29 lipca– 5 sierpnia, Muzyka u Źródeł  - III Festiwal Muzyki 
Uzdrowiskowej  (szczegóły: www.muzykauzrodel.pl)
1 sierpnia,  godz. 19.30, Wieczór z Kabaretem „Cymesik”: „ACH! 
Zdobyć Milionera”, Kinoteatr, ul. Orla 7,  wstęp 20 zł
2 sierpnia, godz. 19.00, Spotkanie z muzyką hiszpańską, Kawiar-
nia Dom Klahra , ul. Rynek 1, wstęp 15 zł
2 sierpnia, godz. 19.30, Koncert Muzyki Żydowskiej - Zespół 
Shalom z Poznania, Kinoteatr, ul. Orla 7,  wstęp 20 zł
2 sierpnia, godz. 21.30, Koncert duetu instrumentalnego 
„Ekliptyka 2.0” Jacek Śmietana i Andrzej Włodarz, Pub Jan, ul. 
Świerczewskiego 25, wstęp 10 zł
3 sierpnia, godz. 19.30, Koncert „Wampiry i Upiory”, Kinoteatr,  
ul. Orla 7,  wstęp 20 zł
3 sierpnia, godz. 19.30, Koncert Dominiki Barabas, Kawiarnia 
Dom Klahra , ul. Rynek 1, wstęp 20 zł 
4 sierpnia, godz. 16.00, Koncert familijny w wykonaniu pol-
sko-chińskiej rodziny muzykującej, Lądeckie Arboretum, ul. 
Moniuszki, wstęp 10 zł, bilet rodzinny 15 zł
4 sierpnia,  godz. 19.30, Koncert „pojedźmy kochanie do lądku”, 
Tarasy pod Zdrojem Wojciech, wstęp wolny
4 sierpnia, godz. 21.30, Koncert deutu Krzysztof Rudowski i 
Artur Ambrożuk czyli Demode Combo – standardy jazzowe, Pub 
Jan, ul. Świerczewskiego 25, wstęp 10 zł
5 sierpnia, od godz. 16.00, Lądecki Wehikuł Czasu, Park Zdro-
jowy i okolice, Impreza kostiumowa w stylu steampunk, wystawy, 
pokazy, muzyka, wstęp wolny
5 sierpnia, godz. 19.30, Gala finałowa III Festiwalu Muzyka u Źró-
deł „Time to say goodbye”, Tarasy pod Zdrojem Wojciech, wstęp 
wolny
6 sierpnia, godz. 8.30, Wycieczka piesza PTTK Trojan - Ruiny 
zamku Karpień – Trzy Ambony, zbiórka - obok Zdroju „Wojciech”, 
udział bezpłatny 
6 sierpnia, godz. 15.00, Koncert Młodzieżowego Chóru Kameral-
nego Tutti pod dyrekcją Barbary Czajkowskiej, Skansen Gottwal-
dówka w Kątach Bystrzyckich, wstęp 10 zł.
9 sierpnia, godz. 19.00, Spotkanie z muzyką hiszpańską, Kawiar-
nia Dom Klahra , ul. Rynek 1, wstęp 15 zł
10 sierpnia, godz. 19.00,  Koncert duetu Guitarsstreet, Kawiarnia 
Dom Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 15 zł
11 sierpnia, godz. 18.00, Wernisaż wystawy malarstwa Krzysz-
tofa Skarbka „Moja baśń w malarstwie fotograficznym”, Galeria 
Centrum Konferencyjne Kalina, ul. Świerczewskiego 25 (wystawa 
potrwa do 11.09.2017 r., czynna 8.00 do 21.00, wstęp wolny)
12 sierpnia, godz. 10.00,  Konkurs Strzału Precyzyjnego, Bulo-
drom na działce PZERiI, ul. Fabryczna
12 sierpnia, godz. 14.00,  Wycieczka piesza PTTK Spacer Szla-
kiem św. Jerzego, zbiórka - obok Zdroju „Wojciech”, udział bez-
płatny 
12 sierpnia, godz. 14.00,  Lądeckie Ludowe Zdroje - festiwal 
tańca, śpiewu i rękodzieła ludowego
12 sierpnia, godz. 19.30,  Koncert zespołu Balkan Trio, Kawiarnia 
Dom Klahra  ul. Rynek 1, wstęp 15 zł 
13 sierpnia, godz. 8.30, Wycieczka piesza PTTK Karpno - Zalesi 
(Cz) - Travna (Cz) - Przełęcz Lądecka - Lutynia, zbiórka - obok 
Zdroju „Wojciech”, udział bezpłatny 
13 sierpnia, godz. 10.30, III Rajd Zdrojowy, Rynek (meta: Rynek 
godz. 15.30)

13 sierpnia, godz. 20.00, Koncert grupy Ponad Chmurami, 
Kawiarnia  Dom Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 20 zł 
15 sierpnia, godz. 14.00,  Uroczystość Matki Bożej Zielnej - Msza 
Św. na Górze Cierniak i Festyn w Radochowie
15 sierpnia, godz. 19.30,  Koncert solowy Alicji Tanew, Kawiarnia 
Dom Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 15 zł
16 sierpnia, godz. 19.00,  Spotkanie z muzyką hiszpańską, 
Kawiarnia Dom Klahra , ul. Rynek 1, wstęp 15 zł
16 sierpnia, godz. 11.00,  Poranek z Bajką - Kino bez biletu, pl. 
Staromłyński 5, Repertuar w CKiR, wstęp wolny
17 sierpnia, godz. 19.00,  Koncert duetu Guitarsstreet, Kawiarnia 
Dom Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 15 zł 
18 sierpnia, godz. 11.00,  Poranek z Bajką - Kino bez biletu, pl. 
Staromłyński 5, Repertuar w CKiR, wstęp wolny
18 sierpnia, godz. 20.00,  Noc Poetów - spotkanie z poetami,  
Kawiarnia Dom Klahra, ul. Rynek 1, wstęp wolny  
18-20 sierpnia, od godz. porannych, Lądecki Jarmark Staroci, 
Rynek
18-20 sierpnia, godz. 16.00, Humpty Dumpty - Festiwal Wędrow-
nych Teatrów Lalkowych, Park Zdrojowy, wstęp wolny
19 sierpnia, godz. 14.00,  Wycieczka piesza PTTK Dzielec - Stój-
ków - Iglica Skalna - Biskupi Staw, zbiórka - obok Zdroju „Woj-
ciech”, udział bezpłatny 
19 sierpnia, godz. 14.00,  Święto Kamienia, Orłowiec k. Lądka-
-Zdroju
19 sierpnia, godz. 19.30,  Koncert The Melons, Kawiarnia Dom 
Klahra, ul. Rynek 1  wstęp 15 zł
22 sierpnia, godz. 9.00, Wycieczka autokarowa dla osób 
60+,temat:  Szlakiem mniej znanych sanktuariów. Zapisy w Infor-
macji Turystycznej, tel. 74 81 46 245.
23 sierpnia, godz. 11.00,  Poranek z Bajką - Kino bez biletu, pl. 
Staromłyński 5, Repertuar w CKiR, wstęp wolny
23 sierpnia, godz. 14.45,  Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej, 
Kawiarnia Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 5 zł.
23 sierpnia, godz. 19.00,  Spotkanie z muzyką hiszpańską, 
Kawiarnia Dom Klahra , ul. Rynek 1, wstęp 15 zł
25-27 sierpnia, Humpty Dumpty - Festiwal Wędrownych Teatrów 
Lalkowych, Rynek w Lądku-Zdroju
25 sierpnia, godz. 11.00,  Poranek z Bajką - Kino bez biletu, pl. 
Staromłyński 5, Repertuar w CKiR, wstęp wolny
25 sierpnia, godz. 19.30,  Koncert Alina Katarzyna Jazz Ensem-
ble, Kawiarnia Dom Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 20 zł 
26 sierpnia, godz. 14.00,  Gminne Uroczystości Dożynkowe we 
wsi Skrzynka
26 sierpnia, godz. 18.00, Interdyscyplinarne spotkanie ze sztuką, 
Kawiarnia Dom Klahra , ul. Rynek 1, wstęp wolny
27 sierpnia, godz. 8.30,  Wycieczka piesza PTTK Bazaltowe urwi-
sko - Wrzosówka - Skalny Wąwóz - Lutynia, zbiórka - obok Zdroju 
„Wojciech”, udział bezpłatny 
30 sierpnia, godz. 11.00, Poranek z Bajką - Kino bez biletu, pl. 
Staromłyński 5, Repertuar w CKiR, wstęp wolny  
30 sierpnia, godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej, 
Kawiarnia  Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 5 zł.
30 sierpnia, godz. 19.00,  Spotkanie z muzyką hiszpańską, 
Kawiarnia Dom Klahra , ul. Rynek 1, wstęp 15 zł
31 sierpnia, godz. 19:00,  Koncert duetu Guitarsstreet, Kawiarnia 
Dom Klahra  ul. Rynek 1 wstęp 15 zł 


