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Bezpłatny Informator Samorządowy Miasta i Gminy Lądek-Zdrój

Kulturalny czerwiec

Wprawdzie mieliśmy w Lądku-Zdroju od początku roku kilka
imprez plenerowych (WOŚP, Paradę Smoków, Uśmiech dla
Stasia i Festyn Parafialny), ale to czerwiec na dobre otworzył
tegoroczny sezon przedsięwzięć kulturalnych, realizowanych
w większości plenerowo. Z pewnością każdej z czerwcowych
imprez należy się osobny, większy artykuł, jednak, żartobliwie
rzecz ujmując „Debaty Lądeckie” nie są z gumy, więc musimy z
ich opisem zmieścić się w pojedynczym, raportującym tekście.
XVII Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Kryształowy Róg” –
1-3 czerwca
Konkursy sygnalistów myśliwskich odbywają się w różnych regionach Polski, lądecki skupia sygnalistów z całej Polski. Jak co
roku w programie wydarzenia znalazły się m.in.: koncert Zespołu
Reprezentacyjnego Polskiego Związku Łowieckiego pod dyrekcją
Mieczysława Leśniczaka, zawody strzeleckie o Puchar Burmistrza
Lądka-Zdroju, występ Zespołu Sygnalistów Myśliwskich „Odgłosy

Kniei” z Wałbrzycha, a wreszcie występy konkursowe „O Kryształowy Róg”. Wydarzenie zamknęła niedzielna Msza Święta Hubertowska w naszym kościele parafialnym. Nasz konkurs „O Kryształowy Róg” to wydarzenie, które można określić branżowym,
jednak wpisuje się ono znakomicie w klimat lądeckiego zdroju
i rodzi wiele, często zabawnych sytuacji, związanych z grą na rogach, którą da się usłyszeć w najdalszych zakątkach miasta.
Dzień Dziecka – 2 czerwca
To jedno z tych ulubionych wydarzeń Centrum Kultury i Rekreacji, ponieważ powstało dwa lata temu nieomal samo z siebie
i niezmiennie zachowuje intymny, podwórkowy klimat. Rozpoczęło się od Pchlego Targu dla Dzieci, a dzisiaj w Alei Modrzewiowej
odbywa się całkiem spore święto najmłodszych. W tym roku znowu dopisała nam pogoda, więc w „Modrzewiówce” ustawiło się
ponad 35 młodych wystawców Pchlego Targu.
Ciąg dalszy na str. 7
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Sudetów i Przedgórza Sudeckiego. Po spotkaniu uczestniczyłem
jeszcze w indywidualnych rozmowach, w trakcie których starałem
się wytłumaczyć specyfikę naszego regionu i duże dysproporcje
między Sudetami a północą województwa, m.in. Wrocławiem i Zagłębiem Miedziowym.

22 czerwca. Wziąłem udział w Wielkiej Gali Polskiej Przedsiębiorczości 2018. Podczas Gali odebrałem dwie prestiżowe nagrody:
tytuł Gminy Atrakcyjnej Turystycznie oraz tytuł Najlepszego Burmistrza Roku 2018.
25-26 czerwca. Odbyły się inspirowane przeze mnie bezpłatne
profilaktyczne badania dla dzieci w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów, współfinansowane przez Fundację Ronalda
McDonalda.

Z biurka
BURMISTRZA KACZMARCZYKA
1 czerwca. Zorganizowaliśmy Dzień Otwarty Nowego Przedszkola
w Lądku-Zdroju, podczas którego miałem przyjemność być przewodnikiem po tym wspaniałym obiekcie. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy zechcieli zjawić się tego dnia w Przedszkolu, a mieliśmy ponad 1000 gości.
2 czerwca. Z przyjemnością wręczałem nagrody podczas XVII
Konkursu Sygnalistów Myśliwskich. Przy okazji odwiedziłem też
nasze pociechy bawiące się w Alei Modrzewiowej podczas Dnia
Dziecka z Pchlim Targiem.
8 czerwca. Odbył się Sudecki Kongres Samorządowy, w którym
wzięło udział ponad 110 samorządowców (prezydentów miast,
burmistrzów, wójtów) z Sudetów i Przedgórza Sudeckiego oraz
Dolnego Śląska. W trakcie Kongresu podpisałem z Marszałkiem
Województwa Dolnośląskiego porozumienie w sprawie przekazania Gminie Lądek-Zdrój Domu Zdrojowego wraz z „Kinoteatrem”.
9-10 czerwca. Odbyłem podróż do partnerskiego miasta Rychwał,
w którym uczestniczyłem w Dniach Rychwała. W imieniu mieszkańców Lądka-Zdroju przekazałem najserdeczniejsze życzenia
z okazji święta tego miasta.
14-16 czerwca. Wziąłem udział w 27. Kongresie Uzdrowisk Polskich, jaki odbył się w Augustowie. Podczas konferencji zapoznałem się z zasadami na jakich funkcjonuje uzdrowisko Druskienniki - najbardziej znane i najnowocześniejsze na Litwie. To miasto
i zdrój rozwijają się bardzo prężnie, głównie dzięki środkom unijnym. Oprócz basenów i parków wodnych, obejrzałem całoroczny,
kryty stok narciarski o długości 360 m.
18 czerwca. Podpisałem umowę na wykonanie badawczego odwiertu geotermalnego z firmą Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń
PeBeKa S.A., spółka Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
w Lubinie. To kolejny krok w kierunku uruchomienia geotermii
w naszej Gminie.
19 czerwca. Uczestniczyłem w spotkaniu członków Deklaracji
Sudeckiej z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej - DG Regio z Komisji Europejskiej.
Spotkanie odbyło się na terenie Centrum Nauki i Sztuki Stara
Kopalnia. Reprezentanci DG Regio przyjechali do Wałbrzycha na
zaproszenie sygnatariuszy Porozumienia Sudety 2030. Rozmawialiśmy głównie nt. finansowania przez EU inwestycji na terenie

Zakończyliśmy prace nad podświetleniem Lądeckiego Arboretum. Już wkrótce będziemy mogli odwiedzać nasz przepiękny
leśny ogród również w godzinach wieczornych od 21.00 – 23.00.
Myślę, że będzie to kolejna popularna atrakcja turystyczna w
naszej gminie.
j Burmistrz Lądka-Zdroju, Roman Kaczmarczyk

Orły Polskiego Samorządu
W piątkowy wieczór, 22 czerwca 2018 r. w Warszawie, odbyła
się Wielka Gala POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, podczas której
wręczono laureatom ogólnopolskiego plebiscytu „Orły Polskiego
Samorządu 2018” nagrody za przedsiębiorczość oraz działania na
rzecz rozwoju krajowej gospodarki.
Plebiscyt kierowany jest w szczególności do wyróżniających się
pod tym względem na krajowej arenie producentów, samorządowców oraz przedstawicieli świata nauki.
W tak szanownym gronie, szczególnie wśród samorządowców,
wyróżniał się Burmistrz Lądka-Zdroju - Roman Kaczmarczyk, który pośród nominowanych w plebiscycie wywoływany był po odbiór aż dwóch przyznanych lądeckiemu Kurortowi nagród, tj.:
„Najlepszy Burmistrz Roku 2018”
„Gmina Atrakcyjna Turystycznie 2018”
Warto zaznaczyć, że podczas ceremonii wręczania statuetek oraz
potwierdzeń przyznania nagród prowadzący Wielką Galę zwrócili uwagę nie tylko na podwójny lądecki akcent tegorocznej edycji
Plebiscytu „Orły Polskiego Samorządu 2018” ale także na obchodzony Jubileusz 777-lecia Kurortu Lądek-Zdrój.
Grzegorz Szczygieł, UMiG Lądek-Zdrój, źródło: ladek.pl
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II Sudecki Kongres Samorządowy
Na początku czerwca (8.06), w Lądku-Zdroju odbył się II Sudecki Kongres Samorządowy. Tym razem mottem spotkania był
Rozwój dla lepszej przyszłości – Deklaracja Sudecka.
Kluczowe zagadnienia II Sudeckiego Kongresu Samorządowego
w tym roku skierowały uwagę samorządowców w stronę kontynuacji i intensyfikacji działań rozpoczętych dokładnie rok temu - podjętych przez sygnatariuszy Deklaracji Sudeckiej 2017. Zaproszenie
Burmistrza Lądka-Zdroju Romana Kaczmarczyka przyjęło ponad
100 samorządowców z regionu Sudetów. Przypomnijmy, 11 grudnia ubiegłego roku ponad 90 samorządowców z południowej i zachodniej części Dolnego Śląska podpisało we Wleniu „Deklarację
Sudecką”. Dokument jest wyrazem woli podjęcia przez samorządy
Subregionów Wałbrzyskiego i Jeleniogórskiego wspólnych działań
w sprawie współpracy samorządów południa i zachodu Dolnego
Śląska dla poprawy warunków rozwoju społeczno-gospodarczego i życia mieszkańców. Głównym celem jest oczywiście rozwój
gospodarczy regionu Sudetów. Tematy tegorocznych wystąpień
i rozmów oscylowały wokół problemów zdiagnozowanych w samej „Deklaracji Sudeckiej”.
II edycję Sudeckiego Kongresu Samorządowego rozpoczął Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk. Następnie Marszałek
Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski przedstawił najnowszy program strategii rozwoju Dolnego Śląska - region jest
modelowym obszarem rozwoju jednak z tego właśnie powodu, w
przyszłości, jako obszar przejściowy otrzyma znacznie mniejsze
dotacje z budżetu Unii Europejskiej. Prezydent Wałbrzycha, a zarazem lider porozumienia Sudety 2030, dr Roman Szełemej w swoim przemówieniu podkreślił olbrzymią rolę wspólnoty samorządowców zgromadzonych wokół Porozumienia Sudety 2020-2030
- podkreślił, że w walce o dotacje obecnie najważniejsze są narzędzia z których skorzystają samorządowcy. Tegoroczne prezentacje
skupiły uwagę uczestników przede wszystkim na tematach takich
jak likwidacja wykluczenia komunikacyjnego, poprawa jakości sieci dróg, rewitalizacja istniejącej sieci połączeń kolejowych, rewitalizacja fizyczna i społeczna zdegradowanych obszarów regionu,
zachowanie i rozwój zasobów dolnośląskich uzdrowisk, zrównoważony rozwój obszarów miejskich i wiejskich.

Ciekawy wykład dotyczący Krajowego Programu Kolejowego 2023
przygotował Andrzej Kudła, zastępca dyrektora ds. projektów krajowych Śląskiego Regionu Centrum Realizacji Inwestycji we Wrocławiu - przedstawił on wszystkie kluczowe inwestycje obejmujące
obszar Dolnego Śląska. Jedną z najważniejszych prezentacji stał się
wykład dotyczący Strategii Sudety 2020-2030 przygotowany przez
prof. dr Alicję Zakrzewską-Półtorak z Centrum Badawczo-Rozwojowego Samorządu Terytorialnego (Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu). W bardzo szczegółowy sposób przedstawiła ona
zgromadzonemu audytorium diagnozę, prace nad samym projektem, jego założenia (czyli wizję i cel główny), a także priorytety,
system wdrażania i monitoring strategii. Dzięki przygotowanemu
programowi łatwiej będzie podejmować kluczowe, a zarazem trafne decyzje dotyczące strategii rozwoju obszaru Sudetów.
Warto dodać, że jeszcze w tym roku - 17 września zostanie przyjęta przez wszystkich sygnatariuszy Strategia Sudety 2020-2030
(autorstwa wrocławskiego Uniwersytetu Ekonomicznego).
Ewa Chalecka, UMiG Lądek-Zdrój

Nadzieja na dom zdrojowy
W piątek (8.06) Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk
i Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski podpisali porozumienie w sprawie przekazania budynku domu zdrojowego Gminie Lądek-Zdrój. To pierwszy krok na drodze przekazania
- jeśli wszystko pójdzie dobrze w niedalekiej przyszłości nastąpi
podpisanie aktu notarialnego i dom zdrojowy nareszcie stanie się
własnością gminy.
Gmina Lądek-Zdrój zamierza nabyć za symboliczną złotówkę dom
zdrojowy od Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A., którego obecnym
właścicielem jest Urząd Marszałkowski. Obiekt dla spółki, która
ma ściśle określony profil działalności jest kłopotliwy - jego remont jest kosztowny, a plan zagospodarowania przestrzennego
pozwalał w domu zdrojowym jedynie na prowadzenie działalności
kulturalnej.
Dlatego od lat obiekt niszczeje choć powinien być jedną z głównych wizytówek kurortu. Burmistrzowi Romanowi Kaczmarczykowi bardzo zależy na tym zabytkowym budynku - większość gmin
uzdrowiskowych od dawna jest właścicielami tego typu obiektów.
Gmina Lądek-Zdrój przygotowała nawet projekt rewitalizacji obiektu. Ma tu powstać nowoczesna, multimedialna biblioteka, centrum
edukacyjne, miejsce dla organizacji pozarządowych oraz duża,
nowoczesna sala widowiskowa. Niestety nie można rozpocząć
remontu, ani prac porządkowych, dopóki strony nie znajdą się
u notariusza by podpisać umowę.
Ewa Chalecka, UMiG Lądek-Zdrój

PODZIĘKOWANIE
Uczciwi ludzie są wśród nas, dlatego też niniejszym przesyłam bardzo serdeczne podziękowanie Pani Krystynie Koszara za bezinteresowne oddanie pozostawionego w drogerii
„Rossmann” w Lądku-Zdroju smartfona Samsung Galaxy.
Roman
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Dzień Otwarty nowego
Przedszkola w Lądku-Zdroju
W piątek, 1 czerwca, odbył się Dzień Otwarty nowego przedszkola.
Zarówno dorośli mieszkańcy kurortu jak i nasi najmłodsi mogli
tego dnia zwiedzać obiekt - przewodnikiem po tym niezwykle nowoczesnym budynku był Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk.
Tego dnia przedszkole było otwarte dla wszystkich w godz. 10:00
- 18:00. Dla najmłodszych gości przygotowano różne atrakcje,
m.in. salę zabaw wypełnioną kolorowymi balonami, zwiedzanie,
bezpłatną dmuchaną zjeżdżalnię i popołudniowy koncert dla dzieci
„Marzenia się spełniają” w wykonaniu krakowskich artystów Azzji
i Huberta.
Dzień Otwarty w przedszkolu był też powiązany z przypadającym
w piątek Dniem Dziecka, dlatego w przedszkolu odbyły się występy najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Gracjana Pazdyk z
lądeckiej Ochotniczej Straży Pożarnej przygotowała pokaz bojowy
Dziecięcej Drużyny Pożarniczej. Nie zabrakło animacji i pokazów
tanecznych przedszkolaków (m.in. taniec angielski, węgierski,
amerykański, polka) - grupę wzorowo przygotowała Dominika
Olejnik. Przedszkolaki zaprezentowały również przedstawienie dotyczące zasad ruchu drogowego pt. „Miś pluszowy poznaje kodeks
drogowy”.
Dodajmy, że w ciągu całego dnia nowe przedszkole odwiedziło
ponad tysiąc osób, a wiemy to po ilości rozdanych workowych
ochraniaczy na buty. Bez wątpienia zatem warto było zorganizować prezentację nowego lądeckiego obiektu.
Ewa Chalecka, Tomasz Pawlęga

Foto: Radosław Pietraga
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Z myślą o lepszej przyszłości

Grupa samorządowców Dolnego Śląska podjęła szereg działań
mających na celu pozyskanie środków unijnych dla obszaru
Sudety 2030. W marcu (21.03), w Brukseli włodarze wyjaśniali
na czym polega efekt nierównomiernego rozwoju województwa
oraz jakie będą jego negatywne skutki. We wtorek (19.06) do
Wałbrzycha przyjechali przedstawiciele Komisji Europejskiej na
czele z Wolfgangiem Munchem - zastępcą dyrektora ds. Polski
w KE, związanym ze sprawą polską od lat 90-tych.
Dwa miesiące temu w siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli odbyło się spotkanie delegacji dolnośląskich samorządowców
skupionych wokół inicjatywy Sudety 2030 z kierownictwem Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej
i Miejskiej DG REGIO. Samorządowców reprezentowali m.in.
Prezydent Wałbrzycha oraz inicjator porozumienia Sudety 2030 dr Roman Szełemej, Zastępca Prezydenta Jeleniej Góry - Jerzy Łużniak oraz Burmistrz Lądka-Zdroju - Roman Kaczmarczyk. Kierownictwo DG REGIO było reprezentowane przez szefa wydziału ds.
Polski Christophera Todda, jego zastępcę Wolfganga Muncha oraz
ekspertów wydziału ds. Polski: Pawła Olechnowicza, Krzysztofa
Wójcika, Maję Łukaszewską-Krawiec, Cezarego Koczergę i Błażeja
Gorgola. Warto zaznaczyć, że samorządowcy pojechali do Brukseli
na zaproszenie członków Komisji Europejskiej, a celem tej wizyty
było przekonanie Komisji Europejskiej do utrzymania wysokiego
poziomu finansowania rozwoju Dolnego Śląska i obszaru Sudety
2030 po roku 2020.
Na spotkaniu samorządowcy przedstawili dotychczasowy poziom realizacji zadań w ramach umowy z RPO, z wskazaniem na
subregiony: jeleniogórski i wałbrzyski (ten drugi obejmuje także
Kotlinę Kłodzką). W województwie dolnośląskim widoczne jest silne zróżnicowanie w rozwoju poszczególnych subregionów (wałbrzyski 51% średniej unijnej, jeleniogórski - 55%). Właśnie z tego
powodu 106 samorządów południa i południowego-zachodu Dolnego Śląska podpisało się pod Deklaracją Sudecką, której celem
jest podjęcie wspólnych działań, zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców i szybszego rozwoju gospodarczego
tej części województwa. Dotychczas na Dolnym Śląsku sprawnie
wykorzystywano środki pochodzące z UE czego efektem jest niezwykle dynamiczny rozwój województwa. Plasuje to Dolny Śląsk
na jednego z liderów przemian nie tylko w Polsce, ale i w całej
Europie. Jednak, jak podkreślają liderzy porozumienia tempo rozwoju nie jest równomierne na całym obszarze województwa. Taka
sytuacja stała się głównym powodem powstania obszaru Sudety
2030. Podczas marcowego spotkania samorządowcy przedstawili członkom Komisji Europejskiej argumenty na rzecz utrzymania
w nowym budżecie Unii Europejskiej po 2020 r. środków polityki
spójności na dalszy rozwój regionu ze szczególnym uwzględnieniem subregionu jeleniogórskiego i wałbrzyskiego (obszar porozumienia Sudety 2030). Sukcesy ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej
i ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej mogą stać się modelem wspierania obszarów problemowych takich jak Sudety 2030 na obszarze
całej Unii Europejskiej. Dolnośląskim samorządowcom udało się
zwrócić uwagę Dyrekcji ds. Rozwoju Regionalnego na istotne dysproporcje w rozwoju obszarów Dolnego Śląska m.in. na niezwykle
dotkliwe dla mieszkańców regionów wykluczenie komunikacyjne
zachodniej i południowej części Dolnego Śląska. Dzięki determinacji samorządowców w walce o skuteczne i dobre wykorzystywanie
środków europejskich szanse na utrzymanie budżetu polityki spójności i duże środki pomocowe dla Polski, Dolnego Śląska i obszaru Sudety 2030 zostały zwiększone. Kontynuacją powyższych
zabiegów była wizyta studyjna kierownictwa DG REGIO w obszarze
Sudety 2030 - goście osobiście mogli zapoznać się z kwestami
poruszonymi na spotkaniu.
Ciąg dalszy j
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Niestety Dolny Śląsk otrzymuje i będzie otrzymywał znacznie mniej
środków z Unii Europejskiej. W dokumentach unijnych, cały Dolny
Śląsk widnieje jako region zamożny, który nie potrzebuje dofinansowań - w tej sytuacji samorządy biedniejszych subregionów południa Dolnego Śląska nie otrzymają wsparcia mimo, że akurat te
obszary tej pomocy najbardziej potrzebują. Dlatego jedyną szansą
na modernizację i rozwój jest wspólny program na wzór Aglomeracji Wałbrzyskiej lub Polski Wschodniej, dzięki czemu możliwe
będzie skuteczne ubieganie się o finansowanie projektów z budżetu państwa i Unii Europejskiej. Strategia „Sudety 2030” stanie się
załącznikiem do nowej Strategii Dolnego Śląska do 2030. Tylko
wspólne działanie wszystkich gmin - subregionu wałbrzyskiego
i jeleniogórskiego - pozwolą na zrealizowanie tego planu.
We wtorek (19.06) samorządowcy kontynuowali rozmowy dotyczące zrównoważonego rozwoju regionu Sudetów. Na naszym
terenie łatwiej było przedstawić członkom Komisji Europejskiej bolączki mieszkańców biedniejszych subregionów południa Dolnego
Śląska – miasto Wałbrzych i istniejących tu obiekty pokopalniane
są idealnym przykładem olbrzymich dysproporcji między regionami. Dzięki czerwcowemu spotkaniu w Wałbrzychu przedstawiciele
Komisji Europejskiej zdali sobie sprawę z rzeczywistej sytuacji dotyczącej regionu Sudetów.
Ewa Chalecka, UMiG Lądek-Zdrój

Kluczowa umowa podpisana
W poniedziałek (18.06), w Lubinie Burmistrz Lądka-Zdroju
Roman Kaczmarczyk podpisał umowę dotyczącą badawczego
odwiertu geotermalnego z firmą PeBeKa – Grupa KGHM. To kluczowa inwestycja dla rozwoju uzdrowiska – geotermia zapewni
maksymalną redukcję tzw. niskiej emisji, dla kurortu to również
niepowtarzalna szansa na dynamiczny rozwój.
Przypomnijmy, niemal dwa miesiące temu - 14 marca w sali rajców lądeckiego ratusza, w obecności Burmistrza Romana Kaczmarczyka nastąpiło otwarcie ofert. W odpowiedzi na ogłoszony
przetarg zgłosiło się trzech wykonawców. Do części pierwszej
na wykonanie wierceń i wymaganych badań zostały złożone dwie
oferty. Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. (Grupa
KGHM) z Lubina zaoferowało 18.016.517,25 zł. Ofertę dotyczącą
części drugiej (nadzór geologiczny i górniczy) zgłosiła warszawska
Spółka HPC POLGEOL S.A. – oferowana kwota wynosi: 292.740
zł. Na realizację części pierwszej – odwiert – Gmina Lądek-Zdrój
przeznaczyła kwotę 18.443.850 zł, dlatego też przyjęto ofertę
Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń (PeBeKa) z Lubina.
Rozpoczęcie prac wiertniczych planowane jest na początek września - blisko 2 miesiące potrzeba na odpowiednie przygotowanie
placu budowy.
Ewa Chalecka, UMiG Lądek-Zdrój

Foto: Ladek.pl

Odkrywajmy Lądek-Zdrój
i okolice z przewodnikiem
PTTK
Oddział Bialski PTTK w Lądku-Zdroju po raz kolejny zaprasza Turystów, Kuracjuszy i Mieszkańców gminy na cykl letnich wycieczek po lądeckim kurorcie i Ziemi Lądeckiej. Wycieczki sobotnie
zaplanowano jako krótsze, rozpoczynać się będą o godzinie 14.00,
natomiast wycieczki niedzielne są dłuższe, odbywać się będą w
godzinach 8.30 do 13.30. Miejscem spotkań z przewodnikiem są
zawsze tarasy przy Zdroju „Wojciech”. Startujemy już w niedzielę
1 lipca o godz. 8.30, kolejne wycieczki 7 i 8 lipca. Dzięki dofinansowaniu Gminy Lądek-Zdrój wycieczki są nieodpłatne.
Plakaty ze szczegółowym harmonogramem na tablicach ogłoszeniowych, w biurze IT lub w internecie: www.ladekzdroj.pttk.pl lub
www.ladek.pl
Zapraszamy do udziału!
Małgorzata Bednarek
Prezes Oddziału Bialskiego PTTK w Lądku-Zdroju

Kolejna odsłona
Dolnośląskiego Festiwalu
Biegów Górskich

Foto: Facebook.com
W dn. 19-22 lipca odbędzie się kolejna – szósta już – edycja Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich, który bazuje w Lądku-Zdroju. DFBG to bodaj najważniejsza impreza biegów górskich
w Polsce z jednym z najdłuższych europejskich dystansów biegowych – 240 km. Wydarzenie cieszy się coraz większą popularnością w Polsce i Europie, w zeszłym roku w zawodach wzięło udział
ponad 1700 biegaczy.
W tym roku Piotr Hercog wraz z ekipą wyznaczyli 8 dystansów
biegowych: koronne „Siedem Szczytów” - 240 km, „Super Trail” 130 km, „K-B-L” - 110 km, „Ultra Trail” - 68 km, „Złoty Maraton”
- 45 km, „Złoty Półmaraton” - 21 km, „Trojak Trail” - 10 km i dla
dzieci „First Trail”.
DFBG to impreza w Lądku-Zdroju uznana i lubiana, obok wydarzeń
sportowych organizatorzy proponują koncerty, spektakle teatralne
i strefę expo, w której w tym roku po raz pierwszy promowane
będą lokalne produkty kulinarne i rzemieślnicze.
Tomasz Pawlęga, CKiR Lądek-Zdrój
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KULTURALNY CZERWIEC
Odbyły się warsztaty plastyczne, dzieci szalały na dmuchańcach,
a scena „na dywanie” ugościła Azzję i Huberta i lalkową „Akademię
Wyobraźni”; dodatkowo, na estradzie zamkniętego tego dnia Konkursu Sygnalistów (tzw. Scena pod Dębem), wystąpiła Lądecka
Akademia Tańca, czyli dziewczęta z grup kierowanych przez Dominikę Olejnik i dziewczynki z grupy baletowej Heleny Pavlenko,
zwanej sympatycznie Pampers Balet. Były leżaczki na trawniku,
warsztaty plastyczne Ani Duch, wata cukrowa „Akademii Wyobraźni” i malowanie buziek.
Lądecki Dzień Dziecka rozrasta się w ilości wydarzeń i młodych
targowych wystawców, zamierzamy jednak pozostać w „Modrzewiówce”, by zachować niezwykle sympatyczny, zaciszny klimat tej
pięknej alei.
3. Festiwal Zdrowia i Cooltury – 16-17 czerwca
Festiwal zdrowia CKIR powołał do życia dwa lata temu. Po niezwykle udanym starcie, w zeszłym roku zderzyliśmy się z pogodą:
jeszcze w przeddzień imprezy w Parku Jana Pawła II leżało 10 centymetrów śniegu, co zmusiło nas do przeniesienia wydarzenia do
„Kinoteatru” i w jego okolicę. W efekcie mieliśmy zdecydowanie
mniej odwiedzających. W tym roku przyszło nam odrabiać straty, więc festiwal miał nieco skromniejszy program, na szczęście
w tym roku dopisała nam piękna pogoda.
Całość przedsięwzięcia udało nam się zamknąć na terenie Parku
Jana Pawła II i w nowo otwartej kawiarni „Piwnica pod Adamem”
w sanatorium „Adam”. Były kramy z różnościami, warsztaty z hathayogi i yogi w chustach, slow joggingu, relaksacyjno-leczniczy
masaż twarzy, zabawy i animacje dla dzieci. Na scenie wystąpili
lądeccy gimnazjaliści, Zumba Team Agnieszki Malik, uczniowie
Tanecni Studio Fuete Pavlenko z czeskiego Broumova, Moises
Bethencourt oraz „Sid i Przyjaciele Grają Jazz”. W „Piwnicy pod
Adamem” z interesującymi wykładami o zdrowiu pojawili się: Ewelina Janel, Alicja Syryca, Piotr Głowacki i Władysław Batkiewicz,
który także w niedzielne przedpołudnie na Scenie na Tarasach
opowiadał niezwykle interesująco o powiązaniach ciała i psychiki
ludzkiej.
Festiwal w sobotę cieszył się całkiem niezłą frekwencją, w niedzielę
było nieco słabiej, lecz biorąc pod ocenę całość przedsięwzięcia
nie mamy wątpliwości, że w przyszłym roku będziemy kontynuować jego realizację, tym bardziej, że Lądek-Zdrój kojarzy się właśnie ze zdrowiem i jego odzyskiwaniem.

Noc Świętojańska – 23 czerwca
Od początku roku do Nocy Świętojańskiej CKIR zorganizował lub
współorganizował 6 przedsięwzięć plenerowych i na każdej z nich
sprzyjała nam pogoda. 23 czerwca Noc Świętojańska powitała nas
deszczem, byliśmy jednak konsekwentni i nie odwołaliśmy imprezy - mieliśmy wspaniałych uczestników i wystawców, którym aura
była niestraszna.
Przed 17.00 – do tego czasu wystąpiły już nasze „Skrzynczanki”
- deszcz ustał i dzieci z Pracowni Teatralnej „Młodzi Teatralni”
z Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim wystąpiły w znośnych warunkach. Pogoda zaczęła się poprawiać i aż do
zmroku mieliśmy dobrą aurę. Na scenie pojawiali się kolejni, bardzo dobrze przyjmowani artyści: lądecki zespół reggae „Siloe Rockers”, wspaniałe dziewczęta z Rodzinnego Domu Twórczego Życia
„Odra Rzeka” w Nowej Morawie, Papa Wilk (czyli dyrektor lądeckiego CKIR), Ania i Włodek Ranoszek z Doliny Baryczy (wspaniały
występ lirą korbową prezentujący utwory dawne). Mieliśmy krótkie warsztaty tańców w kręgu, działała pracownia plastyczna (Zbyszek Kresowaty) i dziecięca (Gabriela Naporowska-Rodak, Paulina
Bera), odbyło się rytualne palenie ziół. W ramach najważniejszego
tego dnia konkursu, czyli kulinarnego „Niezłego Ziółka” rozdaliśmy sporo nagród, ponieważ zwyciężyli wszyscy uczestnicy, czyli:
Grupa „Do Japy”, Koło Gospodyń Wiejskich w Trzebieszowicach,
Środowiskowy Dom Samopomocy, bar „Gastrofaza” – Grzegorz
Hulbój (Rynek), pizzeria „Abakus” – Adam Begen (Rynek), Lody
Tajskie – Ilona Wieczorek (Rynek), Zespół Ludowy „Skrzynczanki”. Miałem przyjemność towarzyszyć jurorom podczas degustacji
kilku konkursowych potraw – były rewelacyjne!
Koło 21.00 – podczas występu naszych gości z Doliny Baryczy znowu zaczął padać deszcz. Publiczność jednak nie przejęła się
i gdy na scenie pojawił się DJ Rafał spora grupa tańczyła aż do występu „Teatru, Którego Być Nie Powinno”, czyli bez mała do 23.00.
W pewnym momencie poczułem się jak w jakiejś metropolii: na zewnątrz w rytmie znanych przebojów bawią się roztańczeni ludzie,
a obok, we wnętrzu kawiarni „Dom Klahra” kwartet jazzowy gra
folka i etno na jazzową nutę. Coś niesamowitego!
To tyle o czerwcowych wydarzeniach produkowanych przez Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju. W lipcu czeka nas 20.
Międzynarodowy Festiwal Tańca im. Olgi Sawickiej (7-14 lipca),
Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich (19-22 lipca), 4. Festiwal
Muzyki Uzdrowiskowej „Muzyka u Źródeł” (28 lipca – 5 sierpnia).
Dziękujemy wszystkim za udział w już zrealizowanych wydarzeniach i serdecznie zapraszamy na kolejne akcje.
Tomasz Pawlęga, Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju
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LICEANARIUM
l

18 kwietnia. Odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny.
I miejsce - Natalia Rzeźnik, II miejsce - Wiktoria Halczuk, III miejsce - Kamil Manecki. Natalia reprezentowała LO na etapie powiatowym i tam zajęła wysokie IV miejsce, GRATULACJE!
l 10 maja. Sandra Staniszewska (kl. I) odbiera nagrodę za
I miejsce (kategoria: szkoła ponadgimnazjalna) w konkursie zorganizowanym przez SP1 i Nadleśnictwo Lądek-Zdrój pt. „Las potrzebuje przyjaciół”. Opiekun Sandry - pani B. Piskorska, GRATULACJE!
l 29 maja. W LO wielka feta! Drzwi Otwarte i Dzień Talentów.
Gościmy uczniów klas III gimnazjum w Lądku-Zdroju i Stroniu
Śląskim. W programie zwiedzanie, mnóstwo informacji dotyczących rekrutacji i część integracyjna: ognisko z kiełbaskami, a także
popisy artystyczno-wokalno-sportowe naszych licealistów. Ciąg
dalszy już we wrześniu. ZAPRASZAMY!
l 5 i 8 czerwca. Współpracujemy ze Śnieżnickim Parkiem Krajobrazowym i Nadleśnictwem Lądek-Zdrój, tym razem w odsłonie
terenowej. We wtorek Sprzątanie Świata, czyli porządkowanie naszych okolic na odcinku drogi Lądek - Strachocin, a w piątek pieszy off road na Czarne Urwisko koło Lutyni. Tam wyjątkowa lekcja
przyrody i geografii z tematem głównym „Obszary Natura 2000”.

l

14 czerwca. Uwaga! Idą wakacje! Dzielnicowy asp. szt.
Tomasz Erdmański na spotkaniu z młodzieżą dzieli się cennymi radami, jak szczęśliwie i bezpiecznie wypoczywać podczas wakacji.
Wszystkim tym, których drogi w roku szk. 2017/18 zetknęły się z
naszymi w ramach wszelakiej współpracy, spotkań, czy wspólnych spraw z serca dziękujemy! Życzymy udanych, dobrych wakacji i do zobaczenia we wrześniu!
Społeczność LO

„Łączą nas źródła, muzyka i czekolada”
W ostatni weekend lipca rozpocznie się dziewięciodniowy 4. Festiwal Muzyki Uzdrowiskowej „Muzyka u Źródeł”, który potrwa od 28
lipca do 5 sierpnia. Na scenie zobaczymy wielu ciekawych artystów
w różnorodnym repertuarze, od opery i operetki, żydowskich pieśni
i piosenek estradowych po alternatywę festiwalowego nurtu off.
Festiwal zainauguruje sobotni koncert „Łączą nas źródła”, który odbędzie się w sobotę (28.07) o 19.00 na Scenie na Tarasach pod „Wojciechem”. W programie mamy arie, duety operetkowe i musicalowe
w wykonaniu artystów z Czech i Polski. Wystąpią: A. Bochenek-Osiecka (sopran), Z. Kotková (sopran), E. Sobczyk (sopran), J. Szynkowska (sopran), A. Grygar (baryton) oraz J. Michalak (bas baryton).
Artystom będzie akompaniować „Orkiestra M de Silesia” pod batutą
W. Barczewskiego.
W niedzielę (29.07) o 16.00 zapraszamy znowu do Parku Zdrojowego,
tym razem na „Jak za dawnych lat”, w którym wystąpią lądeccy artyści, m.in.: Dorota Helbin (sopran), Jan Michalak (bas baryton) i Orest
Vasiouta (skrzypce).
Tego samego dnia, o 20.00 w „Kinoteatrze” przy Orlej 7, odbędzie
się również koncert festiwalowej sceny off. Wystąpią dwa znakomite
zespoły: czeska grupa „6 NaChodniku” i słynny słowacki „Longital”.
Dodajmy ważną informację: sobotnie i niedzielne koncerty realizowane będą w ramach projektu „Łączą nas źródła, muzyka i czekolada”.
Poniedziałkowy koncert pieśni żydowskich „Zol Zajn” rozpocznie
się o godz. 19.30 w „Kinoteatrze”. Przed publicznością pojawią się:
B. Czarnecka (śpiew), T. Kmiecik (fortepian) i M. Półtorak (skrzypce)
– artyści z legendarnej „Piwnicy pod Baranami”.
We wtorek (31.07) zapraszamy na 19.30 do „Kinoteatru”, w którym odbędzie się wieczór kabaretowy „Ach, kobiety, kto poznać was
chce”. Spektakl wypełnią szlagiery operetkowe i musicalowe. Wystąpią: E. Warta-Śmietana (sopran), E. Sobczyk (sopran), J. Szynkowska
(sopran), J. Nawrot (sopran), Ł. Wroński (tenor), J. Michalak (bas
baryton) oraz Małgorzata Westrych (fortepian).
Środa (1.08) to wieczorny koncert piosenek Anny German „Nie żałuj” w wykonaniu Joanny Nawrot, której na fortepianie akompaniować

będzie Katarzyna Starzycka. Koncert rozpocznie się o 19.30 w zdrojowym „Kinoteatrze”.
Następnego dnia, w czwartek (2.08) festiwal zawita w lądeckim Arboretum, w którym o 16.30 rozpocznie się Koncert Familijny w wykonaniu polsko-chińskiej rodziny muzykującej. Podczas tego koncertu,
w wykonaniu znakomitej pianistki Krystyny Man Li Szczepańskiej i jej
kilkuletnich córek, udamy się w muzyczną podróż z Chin, przez Stany
Zjednoczone do Polski.
W piątek (3.08) zapraszamy ponownie do „Kinoteatru” na 19.30
na recital mistrzowski znanego w Lądku-Zdroju Piotra Płuski, który
uznawany jest za jednego z najwybitniejszych polskich barytonów.
Obok pieśni wykonywanych przez mistrza na scenie pojawią się jego
uczniowie – uczestnicy festiwalowych warsztatów „Meet Your Voice”.
Festiwalowa sobota (4.08) będzie dniem wyjątkowym, ponieważ „Muzyka u Źródeł” połączy się z Lądeckim Wehikułem Czasu w kontynuacji
projektu „Łączą nas źródła, muzyka i czekolada”, który dofinansowany
będzie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis Program
Interreg V-A RCz-PL, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.
Przekraczamy granice.
Kostiumowy Lądecki Wehikuł Czasu będzie w tym roku niezwykle
bogaty, obok znanych już cyklistów w Parku Jana Pawła II pojawi
się linoskoczek, wystąpią wspaniali tancerze, będziemy mogli zagrać
w krokiet, serso i boule, zaś muzycznie popołudnie wypełni – w ramach sceny off - znakomita wokalistka izraelska Noam Vazana. Wehikuł o godz. 19.30 przemieni się w Galę Finałową 4 Festiwalu „Muzyka
u Źródeł”, którą występem uświetnią: E. Warta-Śmietana (sopran),
J. Nawrot (sopran liryczny), B. Čechová (sopran), Ł. Wroński (tenor),
P. Płuska (baryton), K. Man Li Szczepańska (fortepian) oraz Kwartet
Bramy Morawskiej.
Festiwal zamknie niedzielny koncert zespołu lądeckiej Orkiestry Zdrojowej, który odbędzie się w Parku Zdrojowym Jana Pawła II.
Serdecznie zapraszamy
Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju
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Nowinki z Przedszkola

zostaną z nimi na długo. Dziękujemy Firmie Blicharski Travel za
bezpieczną i miłą opiekę turystyczną.

l

ZAJĘCIA CZYTELNICZE WŚRÓD PRZEDSZKOLAKÓW
Od października do maja w miejskiej bibliotece odbywały się cyklicznie zajęcia czytelnicze dla przedszkolaków w ramach programu „Czytające przedszkole”. Oparte były o dziecięcą literaturę poruszającą różnorodne zagadnienia z różnych stron świata. W dn.
12 czerwca dzieci spotkały się z autorką książek dla dzieci panią
Agnieszką Urbańską. Dziękujemy paniom Paulinie Bera i Gabrieli
Naporowskiej-Rodak za rozwijanie czytelnictwa wśród młodszych
dzieci.

l

l

l

PROJEKT EDUKACYJNY „KOLOROWE DNI W PRZEDSZKOLU” – DZIEŃ ŻÓŁTY
Dzięki współpracy naszego Przedszkola z Klubem Sportowym
„Trojan” po raz drugi obchodziliśmy Dzień Żółty – na boisku Orlik o hasłem Dzień Sportu. Rozgrywki sportowe zorganizowali
trenerzy „Trojana” – Wojciech Ziobro i Zbigniew Rakoczy. Dzieci
mogły poczuć ducha rywalizacji a także ćwiczyć się w cierpliwości i współpracy grupowej, bo bez tego nie ma zwycięzców. Tory
z przeszkodami, rzuty do celu, biegi na czas, slalomy nie stanowiły
dla naszych przedszkolaków żadnego problemu. Również maluchy
w rywalizacji ze starszymi dziećmi pokazały klasę. Na zakończenie
wspólnych zabaw dzieci rozegrały między sobą mecz piłki nożnej.
Dziękujemy KS „Trojan” za współpracę.

l

CZERWIEC – CZAS WYCIECZEK
5 czerwca w ramach projektu edukacyjnego „Jestem przewodnikiem po swoim mieście”, dwie grupy starszaków wyruszyły
z przedszkola pod opieką wychowawcy i przewodnika pana Grzegorza Szczygła w kierunku skałek w masywie góry Trojak. Zachwycone przyrodą, malowniczymi skałkami i widokami, nie czuły większego zmęczenia. Po raz kolejny bardzo dziękujemy panu
przewodnikowi Grzegorzowi za współpracę i poświęcony czas na
pokazanie ciekawych miejsc w Lądku-Zdroju naszym przedszkolakom.

BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK
Podejmując zadania edukacyjne ku bezpieczeństwu dziecka, ważne
jest zapoznanie dzieci ze sposobem radzenia sobie w sytuacjach
trudnych, zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu W ramach
projektu „Bezpieczny Przedszkolak” dzieci 5 letnie wzięły udział
w warsztatach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz
poznały i utrwaliły numery alarmowe. Za organizację i przeprowadzenie zajęć serdecznie dziękujemy pani Gracjanie Pazdyk, lądeckiej OSP i CKiR w Lądku-Zdroju.
„POŻEGNANIA NADSZEDŁ CZAS”
W Sali Widowiskowej CKiR dzieci z klas „O” spotkały się z rodzicami i nauczycielami, aby uroczyście pożegnać przedszkole.
Dzieci opowiedziały o swoim pobycie w przedszkolu w spektaklu
„Cztery pory roku w przedszkolu”. Na pamiątkę otrzymały dyplom
i magnes z pamiątkowym zdjęciem. Przyszłym pierwszoklasistom
życzymy powodzenia w szkole, a ich rodzicom trwałości i radości.
Dyrektor i grono Pedagogiczne Gminnego Przedszkola Publicznego w Lądku-Zdroju składa serdeczne podziękowania wszystkim
sponsorom i ludziom dobrego serca a szczególnie Rodzicom za
zaangażowanie w życie Przedszkola, życzliwość i współpracę. Życzymy samych słonecznych i radosnych dni wypełnionych śmiechem dzieci. Przed nami wakacje czas na regenerację sił przed
nowym rokiem szkolnym.
Do zobaczenia 3 września 2018 r. w nowym budynku przedszkolnym przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 26A.

l

ZBLIŻAJĄ SIĘ WAKACJE, POGODA DOPISUJE, DLATEGO
TEŻ NASZE PRZEDSZKOLAKI WYRUSZYŁY W DROGĘ…
3 i 4 latki wybrały się na wycieczkę do kłodzkiego „Minieurolandu”,
gdzie uczestniczyły w warsztatach, zwiedziły Park Miniatur oraz
wspólnie bawiły się na placu zabaw. 5 i 6 latki udały się na wyprawę Szlakiem Ginących Zawodów w Kudowie-Zdroju i sprawdziły
swoją wytrzymałość spacerując po Błędnych Skałach.
Najstarsza grupa wraz z rodzicami udała się na wycieczkę do Wrocławia poznać sekrety powstawania baniek mydlanych w „Hydropolis” i bawić się ile sił wystarczy w „Bobolandii”.
Wszystkie dzieci – zmęczone i szczęśliwe bezpiecznie wróciły do
domu. Mamy nadzieję, że wspomnienia ze wspólnych wypraw

PRACA SZUKA CZŁOWIEKA
Monter-konserwator sieci wod-kan, maszynista stacji uzdatniania
wody. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. tel. 74 811 54 60
Praca w Restauracji Kaczy Dołek, ul. Kościuszki, tel. 664 428 705
Kasjer sprzedawca - Sklep „Żabka”, tel. 517 925 053
Kelner - Hotel „Zamek na Skale”, Trzebieszowice – tel. 608 066 030
Spawacz gazowy, tel. 725 917 214
Kurier PoczteX na terenie Lądka-Zdroju i Stronia Śląskiego, tel. 574
437 045
Mechanik, Q-serwis Żerebecki, ul. Kłodzka, tel. 504 013 138
Pracownik biurowy (staż), Firma „Gama” Marzena Gadowska,
ul. Kłodzka, tel. 667 198 918
Sprzedawca, kasjer praca weekendowa - Sklep „Biedronka”,
ul. Śnieżna, tel. 600 448 040
Pokojowa, Rezydencja „Grawert”, ul. Lipowa, tel. 606 217 614

Specjalista ds. elektroenergetycznych - Uzdrowisko „Lądek-Długopole” S.A., tel. 74 81 46 227, w. 233
Fizjoterapeuta - Uzdrowisko „Lądek-Długopole” S.A., tel. 74 81 46
227, w. 233
Kucharz, „Willa Marianna”, ul. Kościuszki, tel. 501 144 704
Kelnerka śniadaniowa, „Willa Marianna”, ul. Kościuszki, tel. 501
144 704
Pokojowa, „Willa Marianna”, ul. Kościuszki, tel. 501 144 704
Recepcjonista - Hotel „Mir-Jan”, ul. Kościuszki 78, tel. 505 952 564
Konserwator - Hotel „Mir-Jan, ul. Kościuszki 78, tel. 505 952 564
Kucharz - Hotel „Mir-Jan”, ul. Kościuszki 78, tel. 505 952 564
Pokojowa - Hotel „Mir-Jan, ul. Kościuszki 78, tel. 505 952 564
Kelnerka/Kelner, Kawiarnia „Kaprys”, tel. 604 433 771
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Czuwaj!!!

Z życia lądeckich seniorów

Z tej strony harcerze z Lądka. Dziś chcemy opowiedzieć o odkryciu
pewnej tajemnicy! Ale zanim przejdziemy do tego tematu, opowiemy krótko o nas. 8 Drużyna Starszoharcerska „Cud Świata” (bo
tak brzmi nazwa naszej drużyny) działa od września 2016. W ostatnich dwóch latach oprócz działań na naszym terenie, jeździliśmy
na rajdy i wiele biwaków.
A teraz przejdźmy do tego, co znaleźliśmy. Otóż odkryliśmy trasę,
którą przemierzył John Quincy Adams przebywając w Lądku-Zdroju 24-25 sierpnia 1800 r. Przypomnijmy, że John Quincy Adams
był szóstym prezydentem Stanów Zjednoczonych, choć nasze
miasto odwiedził na wiele lat przed objęciem tego urzędu.
Przez ubiegły rok szukaliśmy, dociekaliśmy i czytaliśmy dużo artykułów na temat pobytu słynnego Amerykanina w Lądku-Zdroju. W
końcu udało nam się połączyć fakty, dzięki którym mamy poznaliśmy cel ekspedycji! Według nas prezydent najpierw udał się do
„Wojciecha”, potem do naszego ratusza, żeby powitać władze i na
koniec wrócił do „Wojciecha” na nocleg. Następnego dnia spożył
śniadanie i udał się na zabiegi. Potem przespacerował się Aleją
Modrzewiową i udał się do nieistniejącej już Leśnej Świątyni. Po
przechadzce wrócił do „Wojciecha” z którego wyruszył w dalszą
podróż. Dla nas było to prawdziwe śledztwo, ale podczas tego historycznego dochodzenia zawsze towarzyszył nam uśmiech i zapał
do pracy.
Z harcerskimi uściskami, pion. Karolina Szczerba

- Na zaproszenie szefowej Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika pani Doroty Komornickiej delegacja seniorek uczestniczyła
w dwudniowej konferencji „Siła Kobiet”. W pięknie położonym
u podnóża Czarnej Góry hotelu spotkało się 100 kobiet w różnym wieku, dla których działalność społeczna jest życiową pasją.
W programie konferencji były debaty panelowe, prelekcje i warsztaty z ekspertami. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele biznesu, świata nauki, władz lokalnych, krajowych, a nawet europejskich (europosłanka pani Lidia Geringer de Oenberg, dzięki której
tak wielu Dolnoślązaków, w tym i mieszkańców Lądka-Zdroju miało możliwość być w Parlamencie Europejskim). Zajęcia prowadzone w formie warsztatów pozwoliły wyzwolić kreatywność i chęć
twórczego działania. Ukoronowaniem spotkania była uroczysta
gala, na której wręczono Medale Super Kobiety Masywu Śnieżnika.
Było nam bardzo miło, kiedy medale otrzymały lądczanki – panie
Beata Kaczmarczyk i Alicja Piwowar, pracująca w naszym ratuszu
pani Olimpia Iwańska oraz współpracująca z nami pani Marzena
Zawal. Niezwykle sympatyczne było spotkanie z burmistrzami
gmin Masywu Śnieżnika, którzy wykazali się wyjątkowym poczuciem humoru i serdecznością.
- Czerwiec to miesiąc wyjazdów seniorów na zorganizowane przez
lądecki Oddział PZERiI wczasy krajowe i zagraniczne. Właśnie
wróciła zadowolona grupa z pobytu w chorwackiej Podgorze –
letniskowej miejscowości nad Adriatykiem. Seniorzy zwiedzili Riwierę Makarską, zabytki Dubrownika - największego chorwackiego
miasta ze starożytnym rodowodem oraz stolicę Dalmacji – Split.
Po drodze udało się odwiedzić Wiedeń.
Zaliczyliśmy też wczasy nad Bałtykiem - w Łebie. Czeka nas jeszcze jeden wyjazd, na turnus rehabilitacyjny do Truskawca (są jeszcze wolne miejsca).
- W czerwcu zakończył się kolejny cykl gimnastyki. Dziękujemy
zarządowi Uzdrowiska „Lądek-Długopole” S.A. za udostępnienie
sali gimnastycznej i pani mgr Annie Chowańskiej za prowadzenie
zajęć.
- Naładowani pozytywną energią, pod koniec czerwca rozpoczynamy turnieje gry w bule. Zapraszamy do udziału w rozgrywkach nie
tylko seniorów.
Danuta Kruk

Ps. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej na nasz temat, zapraszamy na fanpage drużyny: Facebook.com i Instagram.com:
8 DSH „Cud Świata”.

Tenisistki z Trzebieszowic
W dniach 25-26.05.2018 w Rawie Mazowieckiej odbyły się Mistrzostwa Polski Szkolnego Związku Sportowego w tenisie stołowym szkół podstawowych dziewcząt i chłopców. Bardzo dobrze
zaprezentowała się Szkoła Podstawowa z Trzebieszowic w kategorii dziewcząt w składzie: Karolina Podyma i Paula Krysińska (najlepsza zawodniczka turnieju) pokonały 19 szkół, wygrały turniej,
zdobyły złoty medal i okazały puchar, pod opieką p. Jarosława
Rzeźnika. GRATULUJEMY!
Magdalena Podyma

Koncert „ŁAP-ŁAP LATO”
„Świat staje się piękny w wymiarach serca i muzyki”
W pierwszym dniu lata, 21 czerwca 2018 r., odbył się koncert Społecznego Ogniska Muzycznego działającego przy CKiR w Lądku-Zdroju pod nazwą „Łap-łap lato”. Koncert plenerowy miał odbyć
się w Parku Zdrojowym o godz. 19.00, lecz lato powitało na obficie deszczem i burzą. Dzięki gościnności „Zdroju Wojciech” nasze
dzieci i młodzież koncertowała w tym zabytkowym obiekcie, co
dodało wykonywanym utworom wymiar historyczny. Dla młodych
artystów muzyków było to wielkie przeżycie. Repertuar letniego
koncertu był bardzo urozmaicony, od „Życzenia” Chopina, „Summertime” Gershwina, „W grocie króla gór” Griega, czy „Czardasza”
Montiego po „Lato z bluesem”. Publiczność gromkimi brawami
oklaskiwała wszystkich młodych artystów, którzy pięknie wykonali
swoje 22 utwory. Na uwagę zasługują też wykonania „Zaproszenie
do tańca” Webera, „Tears in Heaven” Claptona oraz utwory Beatelsów, czy Ragtime.
Wykonawcami byli: Bałys Julia, Golianek Aleksandra, Bułacz Oliwier, Gręda Hanna, Koszyk Paulina, Koziarek Witold, Zimka Adam,
Krawczyk Wiktoria, Ożga Katarzyna, Celnik Aleksandra, Gręda Zuzanna, Krawczyk Adrian, Szczygieł Beniamin, Jakub Molęcki. Wykonawców przygotował i prowadził koncert Lesław Błażej.
Elżbieta Kubicz, Dyrektor S.O.M. Bystrzyca Kłodzka

Dyżury aptek w lipcu 2018
w Lądku-Zdroju, Stroniu Śląskim i Bystrzycy Kłodzkiej

1.07.2018, 9.00-13.00, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śl., ul. Nadbrzeżna 22
2.07.2018, 21.00-7.00, „Rodzinna”, Bystrzyca Kł., ul. Strażacka 11
3.07.2018, 21.00-7.00, „Herbena”, Bystrzyca Kł., Oś. Szkolne 10A/13
4.07.2018, 21.00-7.00, „Zdrojowa”, Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
5.07.2018, 21.00-7.00, „Słoneczna”, Stronie Śl., ul. Morawka 31/1b
6.07.2018, 21.00-7.00, „Bystrzycka”, Bystrzyca Kł., ul. St. Okrzei 12/6
7.07.2018, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością”, Lądek-Zdrój ul. Powst. Wlkp. 4
8.07.2018, 9.00-13.00, 21.00-7.00, „Apteka przy Netto”, Bystrzyca Kł., ul. Mickiewicza 3
9.07.2018, 21.00-7.00, „Rumianek”, Stronie Śl., ul. Nadbrzeżna 14
10.07.2018, 21.00-7.00, „Centralna”, Bystrzyca Kł., ul. A. Mickiewicza 15
11.07.2018, 21.00-7.00, „Pod Orłem”, Lądek-Zdrój, Pl. Mariański 3/4
12.07.2018, 21.00-7.00, „Słoneczna”, Bystrzyca Kł., Plac Wolności 28-29
13.07.2018, 21.00-7.00, „Daglezja”, Stronie Śl., ul. Nadbrzeżna 22
14.07.2018, 21.00-7.00, „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
15.07.2018, 9.00-13.00, 21.00-7.00, „Herbena” Bystrzyca Kł., Oś. Szkolne 10A/13
16.07.2018, 21.00-7.00, „Zdrojowa”, Lądek-Zdrój, ul. T. Kościuszki 15b
17.07.2018, 21.00-7.00, „Słoneczna”, Stronie Śl., ul. Morawka 31/1
18.07.2018, 21.00-7.00, „Bystrzycka”, Bystrzyca Kł., ul. St. Okrzei 12/6
19.07.2018, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością”, Lądek-Zdrój, ul. Powst. Wlkp. 4
20.07.2018, 21.00-7.00, „Apteka przy Netto”, Bystrzyca Kł., ul. A. Mickiewicza 3
21.07.2018, 21.00-7.00, „Rumianek”, Stronie Śl., ul. Nadbrzeżna 14
22.07.2018, 9.00-13.00, 21.00-7.00, „Centralna” Bystrzyca Kł., ul. Mickiewicza 15
23.07.2018, 21.00-7.00, „Pod Orłem”, Lądek-Zdrój, Pl. Mariański 3/4
24.07.2018, 21.00-7.00, „Słoneczna”, Stronie Śl., ul. Morawka 31/1b
25.07.2018, 21.00-7.00, „Daglezja”, Stronie Śl., ul. Nadbrzeżna 22
26.07.2018, 21.00-7.00, „Rodzinna”, Bystrzyca Kł., ul. Strażacka 11
27.07.2018, 21.00-7.00, „Herbena”, Bystrzyca Kł., Oś. Szkolne 10A/13
28.07.2018, 21.00-7.00, „Zdrojowa”, Lądek-Zdrój. ul. T. Kościuszki 15b
29.07.2018, 9.00-13.00, 21.00-7.00, „Słoneczna”, Stronie Śl., ul. Morawka 31/1b
30.07.2018, 21.00-7.00, „Bystrzycka”, Bystrzyca Kł., ul. St. Okrzei 12/6
31.07.2018, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością”, Lądek-Zdrój. ul. Powst. Wlkp. 4
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20. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TAŃCA IM. OLGI SAWICKIEJ
PROGRAM 7 - 14 LIPCA, LĄDEK-ZDRÓJ
7 lipca 2018
Festiwalowe Preludium
Wernisaż wystawy fotograficznej - „Lądek Miastem Tancerzy”.
Autorzy: Dominika Król, Krzysztof Szczepański, Radosław Pietraga
Godz. 19.00, CK Kalina, ul Parkowa 25
Lądek-Zdrój
8 lipca 2018
„Olga Sawicka na tle Lądeckiego Lata
Baletowego” - Sławomir Pietras rozmawia Henrykiem Konwińskim
Godz. 19.00, Kinoteatr, ul. Orla 7, Lądek-Zdrój
Wernisaż wystawy fotograficznej i promocja wydawnictwa „Olga Sawicka- Poezja, która stała się tańcem”.
Z okazji 20-lecia Międzynarodowego Festiwalu Tańca w Lądku-Zdroju powstała
wystawa i wydawnictwo poświęcone wieloletniemu gościowi lądeckiego festiwalu
i jego patronce, wybitnej tancerce- Oldze
Sawickiej.
Godz. 20.30, Amfiteatr , ul. Orla 7, Lądek-Zdrój
9 lipca 2018
„Między nami jaskiniowcami” Cezary Łasiczka przesłuchuje Jacka Przybyłowicza
Godz. 19.00, Jaskinia Radochowska w
Radochowie
UWAGA !!! Obowiązuje wygodny strój
i obuwie sportowe. Liczba miejsc ograniczona. Wstęp za okazaniem bezpłatnej
wejściówki dostępnej w Centrum Kultury i
Rekreacji w Lądku-Zdroju pl. Staromłyński
5, tel. 748146562.

Program Etiud Tanecznych
Magyar Táncművészeti Egyetem - Węgierska Akademia Tańca (Węgry)
Na wieczór złoży się 11 prezentacji w technikach tańca współczesnego i klasycznego
oraz węgierskiego folkloru w wykonaniu
studentów Węgierskiej Akademii Tańca.
Godz. 21.30, SCENA GŁÓWNA, Amfiteatr,
ul. Orla 7, Lądek-Zdrój
10 lipca 2018
„W poszukiwaniu dobrej pointy” Cezary
Łasiczka konwersuje z Pauliną Bidzińską
i Jackiem Przybyłowiczem
Godz. 19.00, ZAMEK NA SKALE, Trzebieszowice 151, Lądek-Zdrój
UWAGA!!! Liczba miejsc ograniczona.
Wstęp za okazaniem bezpłatnej wejściówki
dostępnej w Centrum Kultury i Rekreacji
w Lądku-Zdroju pl. Staromłyński 5, tel.
748146562
Czesko-słowacki Wieczór Tańca Współczesnego
Czech Dance Company Union Igor Vejsada
(Czechy/Słowacja)
Na wieczór złożą się trzy choreografie w
technice tańca współczesnego.
1. Oneness (Jedność)
2. Dvojí tvář (Dwie twarze)
3. Hloubka vzdálenosti (Głębia odległości)
Godz. 21.30, SCENA GŁÓWNA, Amfiteatr,
ul. Orla 7, Lądek-Zdrój
11 lipca 2018
„Młody Duch Tańca”
Widowisko Baletowe w wykonaniu uczniów
i absolwentów Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi
i Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im.

Ludomira Różyckiego w Bytomiu. Premiera „Młodego Ducha Tańca”odbyła się
w Teatrze Wielkim w Łodzi w 2017 roku, a
jeszcze w tym roku młodzi artyści wystąpią
w Japonii.
Godz. 21.30, SCENA GŁÓWNA, Amfiteatr,
ul. Orla 7, Lądek-Zdrój
12 lipca 2017
„Historia podwodna” Cezary Łasiczka
sonduje Jacka Przybyłowicza
Godz. 19.45, Basen w Zdroju Wojciech, pl. Mariański 13, Lądek-Zdrój
UWAGA!!! Obowiązuje strój kąpielowy i czepek. Liczba miejsc ograniczona.
Wstęp za okazaniem bezpłatnej wejściówki dostępnej w Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju pl. Staromłyński 5,
tel. 748146562
Wieczór Tanecznych Zderzeń
Na wieczór złożą się prezentacje taneczne będące prawdziwym ZDRZENIEM, ale również
ZBLIŻENIEM technik, kultur i osobowości.
Zobaczymy prezentacje etiud tanecznych w
wykonaniu artystów Polskiego Baletu Narodowego, Teatru Wielkiego w Łodzi, Maya
Orchin Dance Company (USA) uczniów
Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu oraz Laureatów X Międzynarodowego Konkursu Choreograficznego Uczniów Szkół Baletowych
w Bytomiu z Polski, Słowacji i Węgier.
Godz. 21.30, SCENA GŁÓWNA, Amfiteatr,
ul. Orla 7, Lądek-Zdrój
13 lipca 2017
Wieczór Autorski - Barbara Bittnerówna
- o wybitnej Polskiej primabalerinie opowiada Sławomir Pietras
Godz. 19.30, Kinoteatr, ul. Orla 7, Lądek-Zdrój
Divadlo Štúdio tanca (Słowacja)
Spektakl „Pasterka Wilków”
„Pasterka Wilków”, to historia o zrozumieniu, wolności i przyjaźni, która pokonuje
strach.
Godz. 21.30, SCENA GŁÓWNA, Amfiteatr,
Lądek-Zdrój
14 lipca 2018
Koncert „Dzieci dzieciom”
Godz. 16.00, SCENA GŁÓWNA, Amfiteatr,
Lądek-Zdrój
Koncert finałowy „Lądek Miasto Tancerzy”
godz. 20.00, SCENA GŁÓWNA, Amfiteatr,
Lądek-Zdrój
Centrum Kultury i Rekreacji, Lądek-Zdrój
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Ludzie, których znamy
Społecznik z krwi i kości
Adam Juźwin
Sympatyczny, serdeczny i bezpośredni w
rozmowie. Może opowiadać bez końca,
ale potrafi uważnie słuchać, co nie jest
częste u „opowiadaczy”. Zapewne dlatego, że przez ponad 30 lat nauczał. Bije
od niego spokój i jakiś rodzaju zadowolenia z życia. Był harcerzem, sportowcem,
nauczycielem, a także radnym Gminy
Lądek-Zdrój w latach 1998 – 2002. Przedstawiamy Adama Juźwina.
Chciałeś zacząć naszą rozmowę na wesoło.
Dla mnie to trochę zabawna analogia: lądeckie zdroje obchodzą w tym roku 777-lecie istnienia, natomiast dzisiaj, kiedy rozmawiamy, ja sam mam 70 urodziny, co
więcej urodziłem się w szpitalu w Lądku-Zdroju.
Czyli od urodzenia jesteś związany z Lądkiem-Zdrojem.
Tak i bardzo mi się to podoba, choć od dzieciństwa i wczesnej młodości nie miałem łatwo, bo ojciec miał gospodarstwo i trzeba
było ciężko pracować. Zawsze jednak miałem jakiś rodzaj intuicji, takiego chłopskiego zmysłu, który kierował mnie ku ludziom
dobrym i ciekawym. Na przykład w tych
wczesnych latach olbrzymi wpływ miały na
mnie panie Rzeźnik i Kulikowska, niemały
też profesor Martynowski. Później sam starałem się być jak oni.
Opowiesz nam o swoim życiu zawodowym?
Nie uwierzysz – miałem być lotnikiem,
jednak nie przeszedłem badań lekarskich.
Wróciłem więc do Lądka, a właściwie do
Trzebieszowic, jako nauczyciel. I od razu
trafiłem na wspaniałych ludzi i znakomitych dydaktyków, od których uczyłem się
nauczania. Na starcie dostałem też SKKT
(Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne), które ujawniło moje zdolności – po
roku funkcjonowania koła była w nim już
cała szkoła, uczniowie i kadra. Zaraziłem
ich miłością do naszych terenów. Doskonałym przykadem - panowie Kominek, którzy
są już w trzecim pokoleniu przewodnikami.
Po kolejnych 2 latach wróciłem do Lądka-Zdroju jako matematyk w Szkole Podstawowej nr 1. Od razu dostałem opiekę nad
drużyną harcerską, z którą uruchomiłem
pierwszą w Lądku harcówkę. Od drużyny
rozwinęliśmy się w hufiec.
Tutaj, gdzie jesteśmy (CKIR – przyp. red.)
była piwnica cała zasypana szlaką – kie-

dyś była tutaj kotłownia węglowa
–
oczyściliśmy
ją i to w niej była
harcówka, według
wielu najładniejsza w całym województwie. Dzisiaj
to miejsce nazywa
się Salą Kominkową.
Po latach pracy
dorobiliśmy się
sprzętu na organizację akcji terenowych dla 120 harcerzy. Cóż, kiedy
odszedłem wszystko zniknęło.
Wróćmy do tematu szkoły, ile lat nauczałeś?
Ponad 30 lat. Wspaniały zawód i miałem
spore sukcesy. Szczególnie w animacji kultury fizycznej. Całkiem nieźle poszło mi z
sekcją pływacką, ale najmilej wspominam
jednak rozwój narciarstwa na naszym terenie. Pasjonowały mnie biegi i zjazd. Założyłem klub narciarstwa biegowego. Na
przykład, pamiętam jak któreś z zawodów
wygrali dwaj znani bracia Kawowie, Zbyszek i Leszek, wspaniały trener tenisa stołowego.
Co do zjazdówek było weselej. Po Niemcach w wielu domach pozostało mnóstwo
kompletów nart. Wyobraź sobie, że zimą
na okolicznych stokach roiło się od dzieciaków zjeżdżających na tych nartach. Któregoś roku powstała w Lądku wyrwirączka
(wyciąg narciarski – red.), ale że nie było
ratraków więc ubijaliśmy stok z dziećmi.
Później mogliśmy po tym ubitym śniegu
pozjeżdżać za darmo.
Oczywiście wyniki w sporcie były różne,
bo duże miasta miały zdecydowanie lepsze
warunki finansowe od miasteczek w rodzaju Lądka-Zdroju.
Jesteś też od wielu lat przewodnikiem turystycznym.
Dokładnie przewodnikiem po Jaskini
Niedźwiedziej, z którą związany jestem zanim otwarto ją dla ruchu turystycznego. Ale
swoją drogą turystyka od młodości była
moją pasją, do dzisiaj zdarza mi się malowanie szlaków, no i oczywiście uwielbiam
górskie wędrówki.
Bardzo dużo dobrych rzeczy działo się w
twoim życiu.

Nie da się o wszystkim opowiedzieć. Nie
uwierzysz, ale byłem też członkiem pierwszego w Lądku-Zdroju zespołu big beatowego. Nazywaliśmy się, a jakże, „Trojanie”
i powstaliśmy wcześniej niż „Górskie Cienie” ze Stronia Śląskiego. Ależ to były czasy: sami robiliśmy gitary i wzmacniacze.
Umiałeś grać?
Tak. Uczyłem się u Zbyszka Palucha, włącznie z czytaniem nut. Byliśmy jak ówcześni
lądeccy celebryci. Graliśmy big beat, który
niespecjalnie akceptowały ówczesne władze, musieliśmy więc kosztem tej swobody
występować na oficjalnych imprezach.
Jakie plany ma 70-latek?
Jestem i na pewno będę związany z turystyką, dlatego muszę przede wszystkim
dbać o zdrowie. Chodzę po górach, ale
mam też ogródek działkowy. Jestem zapalonym grzybiarzem.
I na koniec tradycyjne już pytanie: co myślisz o Lądku-Zdroju?
Nie wiem czy nie dorzucę do tych opowieści łyżeczki dziegciu: w Lądku zawsze wielu
było wujków dobra rada, ale do pracy mało
kto się garnie. Taka jest prawda, że lądczanie wiele mówią, ale niewiele robią. Ja sam
lubiłem pracować i muszę powiedzieć, że
warto, naprawdę warto być aktywnym.
Dziękuję za rozmowę i życzę ci wszystkiego najlepszego w dniu twoich urodzin.
Ja również dziękuję.
Rozmawiał Tomasz Pawlęga
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LIPIEC 2018

19 lipca, godz. 19.00, Czwartkowa sjesta muzyczna – koncert
duetu To of us godzina, , ul. Rynek 1, wstęp 15 zł
20 lipca, godz.19.30, Bałkański Piątek – koncert Balkan Trio,
Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, wstęp 20 zł
20-22 lipca, Lądecki Jarmark Staroci, Rynek
21 lipca, godz. 14.00, Letnie wycieczki z przewodnikiem PTTK Wycieczka piesza Lądek-Zdrój - Bazaltowa Urwisko. Zbiórka: Zdrój
„Wojciech”, pl. Mariański, udział bezpłatny
22 lipca, godz. 8.30, Letnie wycieczki z przewodnikiem PTTK
- Wycieczka piesza Ldek-Zdrój - Ruiny Zamku Karpień - Karpno.
Zbiórka: Zdrój „Wojciech”, pl. Mariański, udział bezpłatny
21 lipca, godz. 14.00, Święto Kamienia w Orłowcu, gm. Lądek-Zdrój
25 lipca, godz.19.00, Hiszpańska środa – spotkanie z muzyką
hiszpańską – gitara i śpiew Moises Bethencourt oraz akompaniament instrumentów perkusyjnych, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1, wstęp 15 zł
27 lipca, godz.19.30, Bałkański Piątek – koncert Balkan Trio,
Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, wstęp 20 zł
28 lipca, godz. 14.00, Letnie wycieczki z przewodnikiem PTTK
- Wycieczka piesza Lądek-Zdrój - Dzielec - Iglica - Biskupi Staw.
Zbiórka: Zdrój „Wojciech”, pl. Mariański, udział bezpłatny
28 lipca, godz.19.30, Koncert grupy Koszau – piosenka autorska, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, wstęp 15 zł

1 lipca, godz. 8.30, Letnie wycieczki z przewodnikiem PTTK Wycieczka piesza Lądek-Zdrój - Zalesi (Cz). Zbiórka: Zdrój „Wojciech”, pl. Mariański, udział bezpłatny
1 lipca, godz. 16.30, Spotkanie autorskie z Darią Skibą, autorką
powieści Uwolnij Mnie. Herbaciarnia „Pod Filarami”, ul. Rynek 11,
wstęp wolny
4 lipca, godz. 16.30, Koncert na Cztery Pory Roku Zawierciańskiej Młodzieżowej Orkiestry Kameralnej I Młodzieżowego Chóru
Kameralnego „TUTTI”, Kosciół w Lutyni, wstęp wolny
4 lipca, godz.19.00, Hiszpańska środa – spotkanie z muzyką
hiszpańską – gitara i śpiew Moises Bethencourt oraz akompaniament instrumentów perkusyjnych, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1, wstęp 15 zł
5 lipca, godz. 19.00, „Kulturalny czwartek w Zdroju Wojciech”
Muzyka klasyczna i rozrywkowa, Pijalnia Zdrojowa, wstęp wolny
6 lipca 2018, godz. 16.30, Koncert na Cztery Pory Roku Zawierciańskiej Młodzieżowej Orkiestry Kameralnej I Młodzieżowego
Chóru Kameralnego „TUTTI”, Gotwaldówka, Kąty Bystrzyckie 23
6 lipca, godz. 19.30, Koncert Artura Gotza – Niezapomniane
piosenki Kabaretu Starszych Panów, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1, wstęp 20 zł, wstęp wolny
7-14 lipca - XX MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TAŃCA
IM. OLGI SAWICKIEJ
(program na str. 10, Info: www.festiwaltanca.ladek.pl)
7 lipca, godz. 14.00, Letnie wycieczki z przewodnikiem PTTK
- Wycieczka piesza szlakiem św. Jerzego. Zbiórka: Zdrój „Wojciech”, pl. Mariański, udział bezpłatny
7 lipca, godz.19.30, Koncert duetu BARDZIEJ – piosenka autorska i satyryczna. Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1,
wstęp 15 zł
8 lipca, godz. 8.30, Letnie wycieczki z przewodnikiem PTTK Wycieczka piesza Lądek-Zdrój - Iglica Skalna - Trojak. Zbiórka:
Zdrój „Wojciech”, pl. Mariański, udział bezpłatny
8 lipca, godz.19.30, Koncert ANNA MYSŁAJEK band (blues/
rock). Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1, wstęp 15 zł
11 lipca, godz.19.00, Hiszpańska środa – spotkanie z muzyką
hiszpańską – gitara i śpiew Moises Bethencourt oraz akompaniament instrumentów perkusyjnych, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1, wstęp 15 zł
13 lipca, godz.19.30, Bałkański Piątek-koncert Balkan Trio,
Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1, wstęp 20 zł
14 lipca, godz. 14.00, Letnie wycieczki z przewodnikiem PTTK
- Wycieczka piesza Lądek-Zdrój - źródło św. Jadwigi - Arboretum
(wstęp 5 zł). Zbiórka: Zdrój „Wojciech”, pl. Mariański
14 lipca, godz. 19.30, Smooth jazz koncert w wykonaniu grupy
ACOUSTIC SOFA, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1,
wstęp 20 zł
15 lipca, godz. 8.30, Letnie wycieczki z przewodnikiem PTTK
- Wycieczka piesza Lądek-Zdrój - Wrzosówka - Skalny Wąwóz Lutynia. Zbiórka: Zdrój „Wojciech”, pl. Mariański, udział bezpłatny
18 lipca, godz.19.00, Hiszpańska środa – spotkanie z muzyką
hiszpańską – gitara i śpiew Moises Bethencourt oraz akompa-

19-22 lipca - DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL BIEGÓW GÓRSKICH
(Info: www.dfbg.pl)

28 lipca – 4 sierpnia - 4 FESTIWAL MUZYKI UZDROWISKOWEJ
„MUZYKA U ŹRÓDEŁ”
28 lipca, godz. 19.00, Koncert Inauguracyjny 4 Festiwalu Muzyki Uzdrowiskowej „Muzyka u Źródeł” - „Łączą nas źródła”, Park
Zdrojowy im. Jana Pawła II, wstęp wolny
29 lipca, godz. 16.00, Koncert „Jak za dawnych lat”, Park Zdrojowy im. Jana Pawła II, wstęp wolny
29 lipca, godz. 20.00, Koncert muzyki alternatywnej „BONBONS” - 6 Nachodniku (CZ) i LONGITAL (SK), Kinoteatr, ul. Orla
7, wstęp wolny (obowiązuje wcześniejsza rezerwacja)
30 lipca, godz. 19.30, Koncert Pieśni Żydowskich „Zol ZAJN”,
Kinoteatr, ul. Orla 7, bilety 25 zł
31 lipca, godz. 19.30, Wieczór kabaretowy „Ach, kobiety, kto
poznać was chce”, Kinoteatr, ul. Orla 7, bilety 25 zł
(Info: muzykauzrodel.pl)
---------------------------------------------29 lipca, godz. 8.30, Letnie wycieczki z przewodnikiem PTTK
- Wycieczka piesza Lądek-Zdrój - Karpno - Konicek (Cz) - Zalesi
(Cz). Zbiórka: Zdrój „Wojciech”, pl. Mariański, udział bezpłatny
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