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Bezpłatny Informator Samorządowy Miasta i Gminy Lądek-Zdrój

Taneczny jubileusz

Fot. Radosław Pietraga
Międzynarodowy Festiwal Tańca im. Olgi Sawickiej należy do
najważniejszych przedsięwzięć kulturalnych Lądka-Zdroju.
W tym roku obchodziliśmy 20-lecie jego powstania, przedsięwzięcie zachowało wydłużone o jeden dzień warsztaty taneczne,
pojawiły się nowe pomysły i ze szczególną uwagą wspominaliśmy w tym roku jego niezwykłą patronkę – Olgę Sawicką.
Sobota, 7 lipca. Tegoroczny MFT odbył się w dn. 7 – 14 lipca,
spróbujmy pokrótce i na świeżo wspomnieć ten tydzień.
Tradycją stało się, że festiwal otwierają coroczne wernisaże wystaw
fotograficznych organizowanych przez C.K. „Kalina” przy ul. Parkowej 25. Przez wcześniejsze trzy lata wystawy ukazywały prace
fotograficzne autorstwa Radosława Pietragi, w tym roku dołączyli
do niego Dominika Król i Krzysztof Szczepański. Wystawy te stanowią dokumentację fotograficzną kolejnych festiwali, zachowując
wartość dzieł sztuki fotograficznej. Prace wciąż można podziwiać
w „Kalinie”, sama zaś wystawa wzbogacona została o miniaturowe
wydawnictwo, zawierające prezentowane na niej fotosy.

Niedziela, 8 lipca. Rozpoczęliśmy warsztatową część MFT w ponad 30 technikach tanecznych (ogółem ponad 380 warsztatowiczów), prowadzonych przez nauczycieli z Polski, Białorusi, Czech,
Francji i USA. Efekty pracy podczas zajęć przyszło nam zobaczyć
w kolejną sobotę. Wieczorem natomiast w „Kinoteatrze” doszło do
spotkania i ciekawej rozmowy inicjatora MFT Sławomira Pietrasa
z wybitnym tancerzem, choreografem, wieloletnim przyjacielem
patronki festiwalu, Henrykiem Konwińskim. Panowie wspominali
Olgę Sawicką na tle Lądeckiego Lata Baletowego. Po spotkaniu
z luminarzami polskiego tańca otwarta została wystawa fotografii
„Olga Sawicka - Poezja, która stała się tańcem”, będącej po części
swoistym indeksem lub wyciągiem z wywiadu rzeki z Olgą Sawicką pt. „Życie z tańcem”, autorstwa Stefana Drajewskiego, który
ukazał się w 2009 r. Wernisażowi towarzyszył kolportaż wydawnictwa „Olga Sawicka - Poezja, która stała się tańcem”, będącego
„papierowym uzupełnieniem” wystawy o wielkiej artystce.
Ciąg dalszy na str. 6
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Z biurka
BURMISTRZA KACZMARCZYKA
30 czerwca. Miałem przyjemność kibicować w Zawodach Sportowo-Pożarniczych, które odbyły się w Skrzynce. To doroczne przedsięwzięcie sąsiadów – Stronia Śląskiego i Lądka-Zdroju – które
organizujemy naprzemiennie w jednej z gmin. Gratuluję jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej z Trzebieszowic, która zwyciężyła
w całych zawodach i druhom z OSP w Skrzynce, którzy wywalczyli
drugie miejsce.
4 lipca. Podpisałem umowę na dozór i nadzór geologiczny oraz
górniczy nad wykonaniem odwiertu geotermalnego. Pieczę nad
realizacją tego zadania sprawować będzie warszawska firma HPC
POLGEOL S.A. To dla mnie niezwykle ważne wydarzenie, ponieważ zbliża nas do potencjalnie przełomowego dla naszej gminy
zadania.
9 lipca. Z radością otworzyłem część artystyczną tegorocznego
20. Międzynarodowego Festiwalu Tańca im. Olgi Sawickiej. W następnych dniach wręczyłem tytuły Honorowych Obywateli osobom
działającym od lat na rzecz MFT i Lądka-Zdroju: Michelle JonesWurtz, Henrykowi Konwińskiemu i Robertowi Jażdżewskiemu. Tytuł Ambasadora Lądka-Zdroju otrzymali: Sławomir Pietras, Cezary
Łasiczka i Michał Kostempski. Cieszę się, że rośnie grono przyjaciół naszej Gminy.
Urząd Miejski i Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk oraz
Centrum Kultury i Rekreacji serdecznie zapraszają wszystkich
Mieszkańców i Gości kurortu na weekend pełen wrażeń, organizowanych z okazji 777 Urodzin Lądka-Zdroju w dn. 10 – 11 sierpnia
2018.
W piątek (10.08) na Tarasach pod „Wojciechem” w Parku Zdrojowym wystąpi jedna z najważniejszych postaci w historii polskiej
muzyki progresywnej, założyciel i wieloletni lider grupy SBB, Józef
Skrzek. Śląski multiinstrumentalista wystąpi solowo w programie
„Źródło”, przygotowanym specjalnie dla naszego zdroju. Koncert
rozpocznie się o godz. 20.00.
Nazajutrz (11.08) na lądeckim Rynku zaplanowany został wielki
urodzinowy piknik. Zaczynamy o godz. 13.00 Świętem Wołowiny
Sudeckiej, czyli wspólnym gotowaniem gulaszu wołowego, które potrwa do 18.00. W trakcie pichcenia potrawy zaplanowane są
występy artystyczne lokalnych artystów. Od 18.00 natomiast rozpoczną się występy zaproszonych gości. Jak przystało na Lądek-Zdrój na scenie pojawią się prezentacje baletowe grupy Tanecni Studio Pavlenko z czeskiego Broumova. Rockową, coverową
cześć wieczoru wypełni zespół „Formind” z zaprzyjaźnionej gminy
Rychwał, po nich zaś rozpocznie się wieczór discopolo – dance.
Najpierw bawić nas będzie wschodząca gwiazda tego nurtu Julia
Jaroszewska, po nie zaś na scenie pojawi się gwiazda urodzinowego pikniku – zespół „Fisher” z doskonale z Lądku-Zdroju znanym
Piotrem Stawowczykiem.
Zapowiada się emocjonujący urodzinowy weekend, którego nie
wolno przegapić.
Tomasz Pawlęga
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10 lipca. Podpisałem umowę na wykonanie 22 kilometrów trasy
rowerowej typu „single track”, która uzupełni listę gminnych atrakcji. Chodzi o jednokierunkowe ścieżki o szutrowej nawierzchni,
przeznaczonej wyłącznie do jazdy na rowerze, wytyczonej najczęściej poza szlakami pieszymi lub drogowymi. Prace już się zaczęły
a ich zakończenie planowane jest na jesień tego roku.
11 lipca. Poprowadziłem oficjalną – jako burmistrz Lądka-Zdroju
- wycieczkę na Górę Borówkową. Naszymi gośćmi byli samorządowcy z zaprzyjaźnionego Rychwała i tancerze z MFT, m.in. Maya
Orchin z Nowego Jorku. Pogoda i humory były doskonałe.
12 lipca. Byłem z wizytą w hotelu „Trojan”, w którym odwiedziłem grupę dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodziców.
Pobyt dzieci organizowany został przez Stowarzyszenie Twórców
i Zwolenników Psychostymulacji i „Cafe Równik” we Wrocławiu.
Według organizatorów pobytu, Lądek-Zdrój z jego atrakcjami działa na dzieci bardzo dobrze.
14 lipca. Zamknąłem 20. MFT podczas wspaniałego Koncertu
Finałowego. Zapraszam już dzisiaj na przyszłoroczną 21 edycję
festiwalu.
16 lipca. Podpisałem umowę akcesyjną o utworzeniu Klastra
Energii „ARES” czyli Autonomiczny Region Energetyczny Sudetów. W klastrze obok Lądka-Zdroju znalazły się: Polanica-Zdrój,
Szczytna, Duszniki-Zdrój, Kudowa-Zdrój.
19 lipca. Otworzyłem 6 edycję Dolnośląskiego Festiwalu Biegów
Górskich. Kolejne wielkie wydarzenie w Lądku-Zdroju. Tym razem
wzięła udział rekordowa liczba zawodników – ponad 2.500.
28 lipca. Miałem przyjemność wziąć udział w inauguracyjnym
koncercie, którym rozpoczęliśmy 4 Festiwal „Muzyka u Źródeł”.
Serdecznie zapraszam na koncert wielkiego polskiego artysty Józefa Skrzeka oraz jego córki Eli Skrzek - do Parku Zdrojowego 10
sierpnia 2018 r. Wydarzenie to rozpocznie obchody 777-lecia naszego kurortu. Tytuł spektaklu muzyki i światła: „Źródło”. Następnego dnia 11 sierpnia na lądeckim rynku wystąpi Fisher – zapraszam do wspólnej zabawy. Kulinarną atrakcją dnia będą gulasze
wykonane w ramach festynu „Wołowina Sudecka”.
j Burmistrz Lądka-Zdroju, Roman Kaczmarczyk
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Piotr Stawowczyk (Fisher) podczas „Uśmiechu dla Stasia”
Wiosna 2018
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INFORMACJA
ZMIANA TARYF WODY I ŚCIEKÓW
Lądeckie Usługi Komunalne sp. zp. o.o. w Lądku-Zdroju uprzejmie informują, iż decyzją z dnia 4 lipca 2018 roku Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (regulator w zakresie taryf
wody i ścieków) zatwierdziło nowe taryfy zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Lądek-Zdrój. Jednocześnie na sesji nadzwyczajnej w dniu 17 lipca
2018 roku Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków
w wysokości 0,31 zł brutto za każdy 1 m3 wody oraz 1,70 zł brutto
za każdy 1 m3 ścieków. Dopłaty dotyczą jedynie gospodarstw domowych. Uchwała obowiązuje do 31 grudnia 2018 roku.

Taryfowe
grupy
odbiorców

Rodzaj ceny i stawki
opłat

Wszyscy
odbiorcy

Cena wody (zł/m3)

4,57 zł

4,94 zł

Stawka opłaty abonamentowej
(zł/odb/m-c)

8,08 zł

8,73 zł

-

0,31 zł do 1m3

Gospodarstwa
domowe

Dopłata Gminy

Cena zł/m3 oraz
stawka opłaty
abonamentowej
zł/odbiorcę/okres
rozliczeniowy
(brutto)

Wysokość cen zbiorowego odprowadzania ścieków:
Taryfowe
grupy odbiorców

Rodzaj ceny i stawki
opłat

Wszyscy
odbiorcy

Cena ścieków (zł/m3)

Gospodarstwa
domowe

Dopłata Gminy

Cena zł/m3 oraz
stawka opłaty
abonamentowej zł/
odbiorcę/okres rozliczeniowy (netto)

Lądeckie Usługi Komunalne sp. z o.o. w Lądku-Zdroju ogłasza, iż
w dniu 14 sierpnia 2018 roku w siedzibie spółki przy ul. Fabrycznej 7a, 57-540 Lądek-Zdrój, odbędzie się licytacja ruchomości
w postaci urządzeń do ćwiczeń m.in.: steppery, Orbitrac, wyciąg
pionowy, ciężarki (hantle), bieżnia do biegania, rower Kettler,
suwnica z gryfem, wyciskacz, drabinki, ławka, przyrząd typu Atlas.
Szczegółowy wykaz wraz z cenami znajduje się na stronie internetowej: www.lukladek.pl
Ruchomości można oglądać w dniach od 1 sierpnia 2018 roku do
13 sierpnia 2018 roku, w godzinach od 10:00 do 12:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 74 8146
358.

WANDALIZM

Wysokość cen zbiorowego zaopatrzenia w wodę:
Cena zł/m3 oraz
stawka opłaty
abonamentowej zł/
odbiorcę/okres rozliczeniowy (netto)

OGŁOSZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Cena zł/m3 oraz
stawka opłaty
abonamentowej
zł/odbiorcę/okres
rozliczeniowy
(brutto)

4,94 zł

5,34 zł

-

1,70 zł do 1m3

Reasumując należy stwierdzić, iż dla gospodarstw domowych
(odbiorców indywidualnych) dzięki dopłacie z budżetu Gminy Lądek-Zdrój ceny wody i ścieków do końca roku nie ulegną zmianie,
natomiast nastąpi zmiana opłaty abonamentowej oraz sposób jej
rozliczania. Dotychczas opłata ta była naliczana za każdy punkt
rozliczeniowy (wodomierz), a po zmianie będzie pobierana od
każdego odbiorcy. Rozwiązanie dotyczące opłaty abonamentowej
przyjęte w obowiązującej taryfie od dnia 26 lipca 2018 roku likwiduje pobieranie tej opłaty jako wielokrotności od usługobiorców
posiadających kilka wodomierzy.

INFORMACJA
Informujemy, że od 1 września 2018 roku dyrektorem
Przedszkola Gminnego i Żłobka będzie Pani Danuta
Robak, a Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach Pani Bogusława Bogusławska.

Lądeckie Usługi Komunalne sp. z o.o. w Lądku-Zdroju złożyły zawiadomienie do Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na sprowadzeniu niebezpieczeństwa dla życia
lub zdrowia wielu osób poprzez uszkodzenie lub unieruchomienie
urządzenia użyteczności publicznej dostarczającego wodę. W dniu
6 lipca 2018 roku nieznany sprawca otworzył zasuwy w studzience
wodociągowej wraz z odwodnieniem przy ul. Moniuszki w Lądku-Zdroju. Działanie sprawcy było świadome i celowe.
Wskutek tego zdarzenia część mieszkańców Lądka-Zdroju oraz
kilka dużych ośrodków wypoczynkowych zostało pozbawionych
dostawy wody na kilka godzin. Podkreślić należy, iż jest okres
wakacyjny, w ośrodkach wypoczynkowych przebywa bardzo dużo
dzieci odwiedzających nasze miasto, a w jednym z obiektów przebywała grupa niepełnosprawnych dzieci. LUK sp. z o.o. podjęła
niezwłoczne działania mające na celu naprawienie wyrządzonej
szkody i w krótkim czasie przywróciła dostawy wody odbiorcom.
Potępiając działanie sprawcy, zwracamy się do wszystkich osób,
które mogłyby udzielić informacji na temat sprawcy tego zdarzenia, aby pomogły nam i Prokuraturze w ujęciu wandala.
Prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 74 8146 345 lub osobiście
w siedzibie LUK sp. z o.o.

Umowa o nadzór nad odwiertem
podpisana
Na początku lipca (4.07) Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk podpisał drugą umowę dotyczącą jednej z najważniejszych inwestycji naszego miasta. Oczywiście chodzi o wykonanie
badawczego odwiertu geotermalnego. Zgodnie z umową pieczę
nad nadzorem geologicznym i górniczym będzie sprawowała warszawska Spółka HPC POLGEOL S.A.
Geotermia zapewni kurortowi Lądek-Zdrój maksymalną redukcję
tzw. niskiej emisji i CO2. Umożliwi także nowe kierunki dynamicznego rozwoju miasta, m.in. aktywny udział w projekcie „Dolny
Śląsk. Zielona dolina żywności i zdrowia”.
Przypomnijmy, 14 marca w sali rajców lądeckiego ratusza,
w obecności Burmistrza Romana Kaczmarczyka nastąpiło otwarcie ofert dotyczących przetargu na wykonanie badawczego odwiertu geotermalnego. W czerwcu (18.06), w Lubinie Burmistrz
Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk podpisał umowę dotyczącą
wykonania tego odwiertu z firmą PeBeKa – Grupa KGHM.
Prace związane z drugą częścią oferty - nadzór geologiczny
i górniczy pełnić będzie warszawska Spółka HPC POLGEOL S.A.
Ich koszt to: 292.740 zł.
Ewa Chalecka
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Sierpień i wrzesień w kurorcie

A na jakim etapie jest przejęcie Domu Zdrojowego?
Jesteśmy w trakcie procedury przekazania Gminie Lądek-Zdrój budynku Domu Zdrojowego i Kinoteatru wraz z działką obejmującą
także teren przyległy do obiektu. Oczywiście do pełnego przekazania wymagana jest forma aktu notarialnego podpisanego przez
obie strony. W oczekiwaniu na moment przekazania odbyłem dwa
spotkania z projektantami, którzy przygotowują rewitalizację tego
dużego przedsięwzięcia. Projekt podzielony jest na kilka etapów i
obecnie poszukujemy źródeł finansowania inwestycji. Pierwszym
etapem rewitalizacji będzie remont muszli koncertowej wraz z
pobliskim placem - prace rozpoczną się we wrześniu tego roku.
Zgodnie z projektem wyburzona będzie widownia, którą zastąpimy
wygodnymi ławkami. Kolejnym etapem prac będzie rewitalizacja
Kinoteatru – chciałbym, aby obiekt mógł pełnić swoją kulturalno-społeczną funkcję jak najszybciej w nowej, estetycznej odsłonie.
Potem przyjdzie czas na kolejne ważne etapy – mam tu na myśli
powstanie nowoczesnej, multimedialnej biblioteki, centrum edukacyjnego, miejsca dla organizacji pozarządowych oraz GEOPOLIS.

Kolejna w cyklu rozmów z Burmistrzem Lądka-Zdroju Romanem
Kaczmarczykiem, komentujących działalność ldeckiego urzędu.

Sierpień i wrzesień w kurorcie Lądek-Zdrój to również miesiąc
pełen atrakcji. Co warto polecić przede wszystkim?
Najważniejsze wydarzenia to koncerty muzyki klasycznej w ramach
festiwalu „Muzyka u Źródeł” – część festiwalowego programu zaprezentujemy w plenerze - w przepięknym Parku im. Jana Pawła
II u podnóża Zdroju Wojciech. Serdecznie zapraszam również na
3-dniowe święto Lądka-Zdroju (10-12.08). W programie m.in. recital rewelacyjnego Józefa Skrzeka (10.08), koncert muzyki disco
polo połączony z degustacją naszego produktu regionalnego - wołowiny sudeckiej (11.08) oraz koncert muzyki zdrojowej (12.08).
Kolejnym wydarzeniem wartym polecenia będzie recital duetu:
Jan Bokszczanin (organy) i Anna Wróbel (wiolonczela) w kościele
parafialnym, w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Muzyki (17.08).
Polecam także tegoroczny 23. Festiwal Górski, w tym roku wzbogacony o uroczystość wręczenia „Złotych Czekanów” – obok wydarzenia tej klasy trudno będzie przejść obojętnie.
Na zakończenie chciałbym, jako burmistrz naszego miasta prosić
mieszkańców o kształtowanie i zachowanie dobrej estetyki wokół
miejsc zamieszkania. Wszelkie niedociągnięcia w tej kwestii proszę zgłaszać pracownikom straży miejskiej i urzędu miasta. Życzę
też wszystkim słonecznego, ciepłego lata.

W tym roku w Lądku-Zdroju wystartują ważne dla kurortu inwestycje. Na jakim etapie prac obecnie jesteśmy?
Tak, tegoroczne inwestycje są niezbędne dla dalszego prężnego
rozwoju miasta. Za ich sprawą Lądek-Zdrój ma szansę, aby stać się
kurortem na miarę Europy. Chciałbym podkreślić, że naszym priorytetem jest maksymalne zmniejszenie niskiej emisji i CO2. Wiele z
obecnie podejmowanych działań dotyczy tej właśnie kwestii. Oczywiście na pierwszym miejscu jest badawczy odwiert geotermalny,
który wystartuje we wrześniu. Podpisaliśmy już dwie najważniejsze umowy: na odwiert z firmą PeBeKa – Grupa KGHM oraz na
pełnienie nadzoru i dozoru geologicznego i górniczego z warszawską Spółka HPC POLGEOL S.A. Teraz musimy przygotować teren
do prac związanych z odwiertem i zaczynamy. Oczywiście do tej
samej grupy należą działania na rzecz Programu „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”. Jednak nawet projekty z pozoru
rekreacyjno-sportowe, takie jak trasy rowerowe typu single track,
przyczynią się także do redukcji zanieczyszczeń powietrza. Ścieżka o długości 22 km prowadzić będzie przez najpiękniejsze rejony
gminy i tym samym zachęcimy turystów do zwiedzania tego obszaru z pozycji rowerowego siodełka. Prace związane z trasami
single track już ruszyły, a przewidywany czas ich zakończenia to
koniec tego roku. Środki na projekt pochodzą z funduszy unijnych,
w ramach tzw. RPO. Część pierwsza prac to koszt blisko 1 mln 300
tysięcy zł. Warto dodać, że w przyszłym roku planujemy rozpocząć
prace nad pętlą single track wokół Góry Trojak o długości blisko
5 km. Złożono już wniosek o dofinansowanie projektu do programów transnarodowych i międzyregionalnych EWT, teraz czekamy
na decyzję w tej sprawie.
Czyli dzieje się sporo…
Domyślam się, że wielu mieszkańców naszego miasta chciałoby,
aby proces inwestycyjny przebiegał sprawniej, niestety wszystko
musi być przeprowadzone nie tylko zgodnie z procedurami, ale
i z obowiązującym prawem. Istotne jest też przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej, a to wszystko wymaga czasu i
sporych nakładów pracy, a z punktu widzenia zwykłego mieszkańca trudno to zauważyć gołym okiem. Dodam jeszcze, że sama procedura przetargowa jest często jedną wielką niewiadomą – trudno
przewidzieć jaki będzie efekt końcowy całego przedsięwzięcia.
Widać spore postępy w pracach renowacyjnych dotyczących
kompleksu lądeckiego dworca PKP.
Tak, dworzec PKP nabiera już blasku. Zapraszam do obejrzenia
niedawno odtworzonej, pięknej drewnianej elewacji obiektu i pokrycia dachowego. Zmiany w wyglądzie dworca widać już z daleka.

Rozmawiała Ewa Chalecka

ZAWODY SPORTOWO POŻARNICZE W SKRZYNCE
Gminy Lądek-Zdrój i Stronie Śląskie cyklicznie - raz do roku - spotykają się na zawodach sportowo-pożarniczych, organizowanych
naprzemiennie raz przez Lądek-Zbrój a raz przez naszych sąsiadów. W tym roku zawody zostały zorganizowane przez Gminę Lądek-Zdrój, Zarząd Miejsko Gminny OSP RP w Lądku-Zdroju oraz
druhów OSP w Skrzynce, która była również terenem strażackich
zmagań. Zawody odbyły się w ostatnim dniu czerwca.
Naszą gminę reprezentowały jednostki OSP z Lądka-Zdroju, Trzebieszowic, Radochowa, Konradowa i Skrzynki oraz Kobieca Drużyna Pożarnicza, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, Junior Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza przy OSP Trzebieszowice. Ze Stronia
Śląskiego przyjechały 3 jednostki: drużyny ze Stronia, Starego
Gierałtowa i Bolesławowa. Dodatkowo w imprezie udział wzięła
zaprzyjaźniona jednostka z Czech - SDH Klášterec nad Orlicí.
Zawody odbyły się w kilku kategoriach. Najlepszą w Gminie Lądek-Zdrój w kategorii mężczyzn okazała się drużyna z OSP Trzebieszowice (w obu konkurencjach panowie uzyskali łączny czas 80,9
sek.). W kategorii kobiet zwyciężyła również drużyna z Trzebieszowic (w obu konkurencjach panie uzyskały czas łączny – 123,72
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sek). W kategorii Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (15-18 lat) I
miejsce uzyskała OSP Trzebieszowice z czasem łącznym 82,22
sek., podobnie w kategorii MDP Junior – zwycięzcami okazała się
drużyna z Trzebieszowic (czas łączny – 114,6 sek.).
Nie obyło się bez specjalnego pokazu - ćwiczenia bojowe zaprezentowali najmłodsi lądeccy strażacy z Dziecięcej Drużyny Pożarniczej przy OSP Lądek-Zdrój, których szkoleniem zajmuje się
druhna Gracjana Pazdyk.
Ewa Chalecka

Z prac Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju
Sesja w dniu 28 maja 2018 r.
W obradach wzięło udział 14 radnych. Sesja odbyła się w jednej z
sal nowego przedszkola. Obrady poprzedziło zwiedzanie obiektu,
które poprowadził burmistrz Roman Kaczmarczyk. Rozpoczęcie w
tym miejscu zajęć we wrześniu będzie wielkim wydarzeniem, nie
tylko dla przedszkolaków, ale dla wszystkich mieszkańców gminy.
Po sprawach proceduralnych i wysłuchaniu sprawozdania burmistrza, radni przeszli do bloku uchwał. Jednogłośnie podjęto
uchwałę o nabyciu prawa własności 5-iu lokali mieszkalnych i
1-go niemieszkalnego znajdujących się w budynku przy ulicy Kościelna 4 w Lądku-Zdroju. Lokale te stanowiły własność prywatną w budynku zniszczonym przez pożar. Gmina ma przystąpić do
odbudowy dwóch kamienic komunalnych, a przedmiotowa nieruchomość znajduje się pomiędzy nimi, podjęto więc starania o zakup. Właściciele przyjęli zaproponowaną cenę stanowiącą 50% ich
wartości. Również jednogłośnie wyrażono podczas głosowania
zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy. Właściciel hotelu „Mir-Jan” chce wybudować
kładkę nad Białą Lądecką, deklarując, że będzie ona do użytku powszechnego. Jedna z podpór kładki ma zostać wybudowana na
gruncie należącym do Gminy. Podjęto też uchwały o zmianach w
budżecie gminy, udzieleniu pomocy Powiatowi Kłodzkiemu (dotacja celowa w wysokości 75 tys zł jako wkład na wspólną realizację
zadania „Odbudowa drogi powiatowej ul Kłodzka i ul. Ogrodowa
II etap”), ustalono maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie
w żłobku. Przyjęto sprawozdania z działalności Straży Miejskiej
i o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w gminie. Wśród
spraw różnych: zaakceptowano wystąpienie do Starosty Kłodzkiego o przesuniecie zadeklarowanych środków na remont drogi
powiatowej 3257D na odcinku 2+000 do 2+500 na rok 2019. Z
inicjatywy radnego Tomasza Barańskiego Rada Miejska wystąpiła wcześniej do powiatu z apelem o remont tego odcinka, na co
starosta zaapelował o współfinansowanie, o co trudno podczas
trwania roku budżetowego. Z naszej stronie, podejmiemy starania, by umieścić ten remont w budżecie na rok przyszły. Radni
dopytywali się o sprawy dotyczące spółki LUK, zdecydowano, że
odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Gospodarczych poświęcone
temu tematowi.
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Sesja w dniu 28 czerwca 2018 r.
Pierwsza rozpatrywana uchwała związana była ze sprawozdaniem
finansowym wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
za rok 2017. Radni przyjęli te sprawozdania w głosowaniu następującym stosunkiem głosów: 8 głosów „za”, 6 głosów „wstrzymujących się”. Najważniejsza uchwała podjęta podczas obrad dotyczyła
absolutorium z wykonania budżetu za rok 2017. Po zapoznaniu się
z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacją
o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej radni zagłosowali za udzieleniem
absolutorium Burmistrzowi Lądka-Zdroju. W głosowaniu wzięło
udział 14 obecnych radnych, którzy oddali głosy w następujący
sposób: 8 głosów „za”, 3 głosy „przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące
się”. Uchwałę w sprawie absolutorium podejmuje rada w sposób
jawny, bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.
Podjęto też trzy uchwały o nadaniu Tytułu Honorowego Obywatela
Lądku-Zdroju następującym osobom: Michele Jones-Wurtz, Henrykowi Konwińskiemu i Robertowi Jażdżewskiemu. Uhonorowane
osoby są związanie od lat z Festiwalem Tańca zwanym dawniej
Lądeckim Latem Baletowym. Ich sylwetki przedstawione zostaną
na łamach „Debat”.
Wszystkie podejmowane uchwały wraz z uzasadnieniami znajdują się w zakładce „Rada Miejska” -----> „Uchwały Rady Miejskiej
w 2018 r.” na stronie lądeckiego Biuletynu Informacji Publicznej
www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl
W części informacyjnej radni zapoznali się z materiałami na temat
promocji gminy i współpracy z miastami partnerskimi za rok 2017
oraz sprawozdaniem z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku ubiegłym. Przypomnę, że dotacje celowe na działalność stowarzyszeń wyniosły w roku 2017 w sumie
145 tysięcy zł. Na wypoczynek dzieci i młodzieży przeznaczono
10 tys zł, na zadania z zakresu turystyki i rekreacji – 10 tys zł, na
zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i tradycji - 5 tys zł i 120 tys.
zł na działalność 4 klubów sportowych.
Sesja w dniu 17 lipca 2018 r.
Mimo zaplanowanej – jak co roku – przerwy w lipcu, w połowie
tego miesiąca (17.07.2018 r.) na wniosek Burmistrza Lądka-Zdroju zwołano sesję nadzwyczajną, w której udział wzięło 11 radnych.
Podjęto 4 uchwały. Ustalenie wynagrodzenia burmistrza związane
było z nowymi zasadami, które wprowadzano rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 5 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania
pracowników samorządowych. Po przeliczeniu wg obecnie obowiązujących stawek, dotychczasowe wynagrodzenie Burmistrza
Lądka-Zdroju uległo zmniejszeniu ok. 60,00 zł.
Uchwała w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków związana jest z zatwierdzeniem nowych taryf
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Z
inicjatywy Burmistrza Lądka-Zdroju dla gospodarstw domowych
z terenu miasta i gminy Lądek-Zdrój wprowadzono dopłaty w wysokości 0,31 zł brutto za każdy 1 m3 wody i 1,70 zł za każdy 1 m3
ścieków. Dopłaty będą obowiązywać do końca 2018 r.
Zmiany w Budżecie Gminy i Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Lądek-Zdrój na lata 2018-2030 wynikały m.in. z konieczności zwiększenia środków na zadanie „Przebudowa targowiska
w Lądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturą
techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych”. Realizacja
przedsięwzięcia zaplanowana: 2018 – 1.039.828,00 zł, rok 2019
– 519.914,00 zł. Łączne nakłady: 2.125.938,00 zł, z czego dofinansowanie 1.559.742,00 zł.
Na koniec sesji burmistrz przekazał informację, że końcem sierpnia/początkiem września nastąpi oczekiwane już rozpoczęcie odwiertu.
Małgorzata Bednarek
Przewodnicząca rady Miejskiej w Lądek-Zdrój
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Taneczny jubileusz
Poniedziałek, 9 lipca. Warsztaty trwają już w pełni. Wieczorem
nadchodzi nowe: dziennikarz TOKFM Cezary Łasiczka inicjuje
pierwsze z nietypowych spotkań. „Między nami jaskiniowcami”,
czyli Cezary Łasiczka przesłuchuje Jacka Przybyłowicza, to inauguracja żywych wywiadów prowadzonych w ciekawych miejscach
Gminy Lądek-Zdrój. Wywiad poniedziałkowy odbywa się w Jaskini
Radochowskiej, a gość Łasiczki – Jacek Przybyłowicz – to jedna
najciekawszych postaci w polskim balecie i choreografii ostatnich
lat. Dodajmy, że obaj panowie to gawędziarze obdarzeni niebanalnym poczuciem humoru.
I nareszcie: pierwsze w tym roku wydarzenie sceniczne, czyli
„Program Etiud Tanecznych” w wykonaniu studentów Węgierskiej
Akademii Tańca z Budapesztu. Madziarzy przygotowali repertuar oparty głównie na folklorze węgierskim, choć pojawiły się też
prezentacje tańca współczesnego. Program naładowany był młodzieńczą ekspresją i radością, której dorównywał aplauz publiczności. Młodzi Węgrzy i ich pedagodzy byli niezwykle zadowoleni z
występu.
Wtorek, 10 lipca. U niektórych warsztatowiczów pojawia się
tzw. kryzys trzeciego dnia, który zapewne nazajutrz zniknie. Tym
czasem wieczorem w trzebieszowickim Zamku „Na Skale” w „Poszukiwaniu dobrej pointy” Łasiczka konwersuje z Jackiem Przybyłowiczem i Pauliną Bidzińską, niezwykle utalentowaną, młodą
tancerką, laureatką zeszłorocznej edycji uznanego konkursu Eurovision Young Dancers Prague 2017.
W wieczornym spektaklu na festiwalowych deskach pojawia się
grupa Czech Dance Company Union Igor Vejsada w „Czesko-Słowackim Wieczorze Tańca Współczesnego”. Po tradycjonalizmie węgierskiego poniedziałku jest to szaleńczy skok w swoistą
awangardę tańca, w której on sam miesza się z innymi gatunkami
sztuki ruchu. Na program składają się 3 etiudy, z których ostatnia
przynosi publiczności najwyższy podziw. Bez wątpienia jednak jest
przedstawienie uznajemy za motyw edukacyjny MFT, mało tutaj
rozrywkowych fajerwerków w znanych nam konwencjach tańca,
więcej eksperymentów i poszukiwań nowego wyrazu w ruchu i
jego dynamice.

„Młody Duch Tańca” Paulina Bidzińska- zwyciężczyni ostatniej edycji tanecznej Eurowizji i Mariusz Morawski. Foto. Radosław Pietraga

Środa, 11 lipca. Na warsztatach, po kryzysie, wraca wigor i
uśmiech. Wieczorem widzimy się na widowisku baletowym „Młody Duch Tańca”, wyreżyserowanym przez wybitnego tancerza,
choreografa i pedagoga Wiesława Dudka. Przedstawienie wykonują uczniowie i absolwenci 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.
Czwartek, 12 lipca. Cezary Łasiczka nie daje za wygraną i tym ra-
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zem sonduje Jacka Przybyłowicza podczas „Historii podwodnej”,
czyli na spotkaniu w basenie Zdroju „Wojciech”. Według uczestników w trakcie spotkania Przybyłowicz prowadzi z nimi pierwsze
warsztaty z baletowego pływania synchronicznego. To ostatnie ze
spotkań przygotowanych przez Łasiczkę i miejmy nadzieję, że Jacek Przybyłowicz w przyszłym roku będzie kontynuować podwodne lekcje baletu.
A wieczorem… „Wieczór Tanecznych Zderzeń”, który nie dochodzi do skutku. Trwające kilka godzin opady rzęsistego deszczu
zmuszają dyrektor festiwal, Karolinę Sierakowską-Dawidowicz, do
odwołania spektaklu. Znamy już ten scenariusz z MFT 2017, ale nie
chcemy, żeby stał się tradycją tego przedsięwzięcia. „Zderzenia”
mają się odbyć następnego dnia.
Piątek, 13 lipca. Ostatnie zajęcia warsztatowe w salach poszczególnych technik, rośnie trema przed sobotnim występem. Na artystyczny podwieczorek otrzymujemy spotkanie autorskie ze Sławomirem Pietrasem „Barbara Bittnerówna – o wybitnej polskiej
primabalerinie”.
Scena zajmuje nas dzisiaj dwoma wydarzeniami.
Pierwsze to „Pasterka wilków” Divadlo Štúdio Tanca z Bańskiej
Bystrzycy. Zaprezentowany przez Słowaków spektakl to oniryczna baśń, nawiązująca do tradycji naszych sąsiadów. Delikatna
subtelność kolejnych obrazów wprowadziła nas w świat marzeń
dziecięcych, tak często wirujących na granicy radosnego poczucia wolności i strachu przed nieznanymi niebezpieczeństwami.
„Pasterka wilków” to jeszcze jedno nowe doświadczenie naszego
festiwalu – odkrycie tańca w formule innego od znanych na tutaj
teatrów tańca.
Drugim tej nocy spektaklem był przeniesiony z czwartku „Wieczór
Tanecznych Zderzeń”. Zobaczyliśmy prezentacje utworów 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, Węgier i Gruzji. Różnorodność gatunków zaprezentowanych tego wieczoru była olbrzymia, od klasycznych figur po amerykański taniec nowoczesny. Wspaniałe pokazy z olbrzymią dawką
emocji.
Sobota, 14 lipca. Od rana trwały próby sceniczne do wieczornego
finału, którego wstępem był coroczny koncert „Dzieci dzieciom”,
w którym mali warsztatowicze prezentowali efekty tygodniowej
pracy.
Koncert Finałowy 20. MFT. Ponad 30 prezentacji z niemal wszystkich technik festiwalowych warsztatów, amfiteatr, plac i taras
Domu Zdrojowego wypełnione ludźmi, stres występujących,
aplauz publiczności, olbrzymia radość występujących. Sobotnie
koncerty uczestników warsztatów MFT to finał crescenda tygodniowych zajęć, wydarzenie niezwykłe, bo przesycone wspaniałą
atmosferą tancerzy i publiczności. Jednocześnie koncert ten jest
jednym z fenomenów festiwalu: tancerzom amatorom udostępniona zostaje duża scena, profesjonalna scena z zapleczem technicznym, mogą więc oni poczuć to, co podczas występów przeżywają
zawodowi tancerze.
Podsumowanie. Estyma festiwalu rośnie, organizatorzy zaczynają
wzbogacać jego formułę, już dzisiaj zapowiadają, że w przyszłym
roku pojawią się prezentacje filmów o tańcu, słowem, festiwal
skieruje się - prócz warsztatowiczów – ku szerszej publiczności.
Ciekawe, co w przyszłym roku wymyśli, gdzie nas zabierze Cezary
Łasiczka, o czym opowie Sławomir Pietras, jak w 21 edycję wpisze
się Wiesław Dudek… Zapraszamy… Już w lipcu 2019 odbędzie
się 21 Międzynarodowy Festiwal Tańca im. Olgi Sawickiej!
Tomasz Pawlęga
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Honorowa Obywatelka
Michelle Jones-Wurtz
Przedstawiamy krótki wywiad z Michelle Jones-Wurtz, jedną z
trzech osób uhonorowanych podczas tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Tańca im. Olgi Sawickiej tytułem Honorowego Obywatela Lądka-Zdroju.
Tancerka, choreograf, dyrektor szkoły tańca w USA. Założycielka
szkoły tańca Melange Contemporary Dance Company. Ukończyła
University of the Arts. Była główną tancerką the Freedom Theatre.
Tańczyła również dla Footfalls Modern Dance, Group Motion oraz
Contempra Dance Theatre. Obecnie jest wykładowcą na Eastern
University i dyrektorem the Pottstown Dance Theatre oraz Melange Contemporary Dance Company. Artystka od piętnastu lat
przyjeżdża do Lądka-Zdroju, prowadzi warsztaty z modern dance,
jazz dance, african dance i przygotowuje pokazy powarsztatowe
dla publiczności. Michell od lat promuje uzdrowisko wśród przyjaciół i studentów, którzy za jej sprawą odwiedzają Lądek-Zdrój. W
2018 r. miasto uhonorowało tancerkę tytułem Honorowy Obywatel
Lądka-Zdroju.
Dlaczego właśnie Lądek-Zdrój?
To miejsce polecił mi Jerzy Gołek, prezes organizacji Cultural Interchanges i pedagog tańca z Pensylwanii. Pan Jerzy pochodzi Łodzi. Ukończył gdańską szkołę baletową i przez 11 lat tańczył z Zespołem Pieśni i Tańca Mazowsze. Następnie wyjechał do Stanów
Zjednoczonych, gdzie studiował, a potem prowadził działalność
pedagogiczną. To właśnie dzięki niemu lądecki festiwal przybrał
charakter Międzynarodowego Festiwalu Tańca, a do Lądka-Zdroju
zaczęli przyjeżdżać pedagodzy i młodzież taneczna ze Stanów Zjednoczonych i Europy.
Przyjeżdżam do Lądka od 2004 r. i prowadzę tu warsztaty podczas Międzynarodowego Festiwalu Tańca. Mogę śmiało rzec, że
pokochałam to miejsce. Ludzie są tu niezwykle gościnni, jedzenie pyszne, a do tego można korzystać z leczniczych zabiegów.
Jest też bardzo cicho, dzięki czemu można się doskonale wyspać.
Doceniam tutejszy spokój, ponieważ w Filadelfii, gdzie pracuję i
mieszkam, niełatwo jest znaleźć miejsce wypełnione ciszą. Bardzo
lubię również panującą w Lądku atmosferę. Między innymi dlatego
polecam kurort moim przyjaciołom i studentom. Byłam tu z mężem, a w 2010 r. odwiedziłam Lądek z grupą tancerzy ze szkoły
tańca w Filadelfii – Michelle Wurtz Melange Contemporary Dance.
Mam mnóstwo przemiłych wspomnień z tego miasta. Zresztą nie
tylko ja zachwycam się Lądkiem, innym Amerykanom kurort również bardzo się spodobał.
Od dawna tańczysz?
Od dzieciństwa. Moja starsza siostra tańczyła i ja też bardzo chciałam to robić. Od urodzenia miałam kłopoty z nogami - na szczęście
lekarz polecił mi taki właśnie rodzaj rehabilitacji. Taniec doskonale
wpłynął na moje nogi i nie tylko. Do dziś jest dla mnie wielką pasją. Przygodę z tańcem rozpoczęłam od klasyki czyli baletu. Kiedy
miałam 15 lat poznałam modern dance i african dance. Wtedy poczułam, że to w tym kierunku chciałabym się rozwijać.
A co sądzisz o naszym festiwalu?
Z roku na rok jego poziom rośnie. Widać to m.in. na wieczornych
spektaklach dla publiczności. W tym roku bardzo spodobały mi się
etiudy Węgierskiej Akademii Tańca, szczególnie ta prezentująca taniec współczesny – zresztą cały występ był na wysokim poziomie.
Lądecki festiwal ma już swoją renomę, widać to również podczas
warsztatów. Moi studenci pochodzą z różnych zakątków Polski,
ale i z pobliskich Czech. W tym roku miałam 36 uczniów. Przybyło
trochę nowych twarzy, ale w warsztatach uczestniczyły też osoby,
które znam z poprzednich edycji festiwalu. Oczywiście wszyscy
byli bardzo chłonni wiedzy i ciężko pracowali. Było widać, że chcą
się rozwijać – co zawsze bardzo mnie cieszy.

Spodziewałaś się, że zostaniesz honorowym obywatelem miasta?
Wiedziałam, że coś się święci. Już przed festiwalem pytano mnie o
moje dane. Jednak sama uroczystość nadania tytułu bardzo mnie
wzruszyła i sprawiła olbrzymią przyjemność.
Dziękuję za naszą krótką rozmowę.
Z Michelle Jones-Wurtz
rozmawia Ewa Chalecka.

Dyżury aptek w sierpniu 2018
w Lądku-Zdroju, Stroniu Śląskim, Bystrzycy Kłodzkiej
1.08.2018, 21.00-7.00,„Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
2.08.2018, 21.00-7.00,„Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
3.08.2018, 21.00-7.00,„Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
4.08.2018, 21.00-7.00,„Pod Orłem” Pl. Mariański ¾ Lądek-Zdrój
5.08.2018, 9.00-13.00, 21.00-7.00,„Słoneczna” Bystrzyca Kł., Plac Wolności 28-29
6.08.2018, 21.00-7.00,„Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
7.08.2018, 21.00-7.00,„Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
8.08.2018, 21.00-7.00,„Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
9.08.2018, 21.00-7.00,„Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
10.08.2018, 21.00-7.00,„Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
11.08.2018, 21.00-7.00,„Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
12.08.2018, 9.00-13.00, 21.00-7.00,„Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
13.08.2018, 21.00-7.00,„Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
14.08.2018, 21.00-7.00, „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
15.08.2018, 9.00-13.00, 21.00-7.00, „Centralna” Bystrzyca Kł., ul. A. Mickiewicza 15
16.08.2018, 21.00-7.00,„Pod Orłem” Pl. Mariański ¾ Lądek-Zdrój
17.08.2018, 21.00-7.00,„Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1b
18.08.2018, 21.00-7.00,„Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
19.08.2018, 9.00-13.00, 21.00-7.00,„Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
20.08.2018, 21.00-7.00,„Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
21.08.2018, 21.00-7.00,„Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
22.08.2018, 21.00-7.00,„Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1b
23.08.2018, 21.00-7.00,„Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
24.08.2018, 21.00-7.00,„Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
25.08.2018, 21.00-7.00,„Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
26.08.2018, 9.00-13.00, 21.00-7.00,„Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
27.08.2018, 21.00-7.00,„Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
28.08.2018, 21.00-7.00,„Pod Orłem” Pl. Mariański ¾ Lądek-Zdrój
29.08.2018, 21.00-7.00,„Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
30.08.2018, 21.00-7.00,„Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
31.08.2018, 21.00-7.00,„Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
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Rafał Kot i Ania Witkowska zwycięzcami Biegu 7 Szczytów
W drugiej połowie lipca (19-22.07) odbył się VI Dolnośląski
Festiwal Biegów Górskich. Bohaterami okazali się uczestnicy
Biegu 7 Szczytów, gdzie Rafał Kot i Ania Witkowska pokazali
niezwykłą klasę.
Ostatecznie w festiwalu wzięło udział blisko 2500 biegaczy, którzy rywalizowali na 7 trasach. Wszystko zaczęło się w czwartek
o godz. 17:30, kiedy to Dyrektor festiwalu Piotr Hercog z Burmistrzem Lądka-Zdroju Romanem Kaczmarczykiem otworzyli oficjalnie imprezę. Już o godz. 18:00 na trasę wyruszyli zawodnicy
Biegu 7 Szczytów (najdłuższego festiwalowego biegu - 240 km).
Wystartowało 239 biegaczy, ale na metę dotarło zaledwie 94. Z
morderczym dystansem najlepiej poradził sobie Rafał Kot. Biegacz
uzyskał czas 30 godz. 22 min., ale po stylu w jakim wygrał nie
mamy wątpliwości, że jest on w stanie złamać barierę 30 godzin.
Drugi na mecie, Rafał Bielawa, stracił do zwycięzcy 1 godz. i 25
min., trzeci Jarosław Gonczarenko już ponad 4 godziny.
Dużo emocji dostarczyła rywalizacja kobiet. Zwyciężyła Anna Witkowska w czasie 38 godz. i 37 min., poprawiając tym samym rekord trasy Agaty Matejczuk o 3 godz. i 10 min. Druga na mecie
była Anna Piasecka-Wszoła, a trzecia Joanna Loren - dziewczyny
straciły do Ani odpowiednio półtorej i 3 godziny.
Na dystansach Super Trail 130 km i K-B-L 110 km wygrali Łukasz
Dziądziak i Piotr Jóźwiak. Tym razem panowie ponownie zajęli
pierwsze miejsca, ale zamienili się dystansami. Warto dodać, że
Łukasz Dziądziak pobił rekord trasy, który od minionego weekendu wynosi 11 godz. i 15 min. W rywalizacji kobiet, dystans Super
Trail najszybciej pokonała Agata Matejczuk, K-B-L padł łupem Iwony Ćwik.
Sporo działo sie na trasie Ultra Trail, która cieszyła się w tym roku
niemal podwójną frekwencją w porównaniu do zeszłorocznej edycji imprezy. Wygrał Szymon Wołek, bardzo dobry start odnotowała
Katarzyna Solińska, która zajęła 4 miejsce w open, bijąc przy tym
rekord trasy. Czasy zwycięzców to odpowiednio 6 godz. 40 min.
oraz 7 godz. 8 min.
Na trasie Złotego Maratonu obyło się bez niespodzianek. Wygrał
zgodnie z przewidywaniami Dominik Grządziel z czasem 3 godz.
54 min. Najszybszą kobietą była Katarzyna Winiarska, która z czasem 4 godz. 50 min. zajęła 11 miejsce w klasyfikacji open.
Dystans Złotego Półmaratonu również przyniósł rekord trasy za
sprawą Natalii Tomasiak, która zwyciężyła z czasem 1 godz. 48

PRACA SZUKA CZŁOWIEKA
stan na dzień 18.07.2018

Praca w budowlance (wykończeniówka, elewacje), tel. 607 524 551
Pracownik do piekarni, „Piekarnia Pączek”, tel. 509 913 844
Kierowca kat. B,„Ficshaland”, Trzebieszowice 12, tel. 600 453 127
Asystent sprzedaży,„Fischland” ,Trzebieszowice 12, tel. 600 453 127
Kelnerka, Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. tel. 882 830 087
Kelnerka/Kelner - Kawiarnia „Kaprys”, tel. 604 433 771
Praca w restauracji Kaczy Dołek, ul. Kościuszki, tel. 664 428 705
Kasjer sprzedawca, Sklep„Żabka”, tel. 517 925 053
Recepcjonista, Hotel„Zamek na Skale”, Trzebieszowice - 608 066 030
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
Kelnerka, Rezydencja„Grawert”, ul. Lipowa, tel. 606 217 614
Specjalista ds. elektroenergetycznych, Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.,
tel. 74 8146 227, w. 233
Pomoc kuchenna, Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A., tel. 74 8146 227 w. 233

min. Najlepszym zawodnikiem okazał się Michał Rajca. Z czasem
1 godz. 33 min.
Festiwalowe zmagania zakończył charytatywny Trojak Trail rozgrywany w niedzielę. Naszybsi na tym dystansie okazali się Bartek
Przedwojewski i Martyna Kantor. Warto przypomnieć, że Trojak
Trail to bieg charytatywny, z którego część środków przeznaczona
jest dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Piszkowicach. Zaraz
po biegu odbyła się licytacja przedmiotów podarowanych przez
zaprzyjaźnione z festiwalem osoby i instytucje. Zebrano rekordową
sumę ponad 21 tys. złotych.
Również w niedzielę rywalizowali najmłodsi podzieleni na kilka kategorii wiekowych. Wszystkie dzieciaki zostały nagrodzone medalami. Imprezę bardzo dobrze dopełniły spotkania z gośćmi festiwalu. W sobotę od godz. 17:00 uczestnicy festiwalu mogli posłuchać
rozmów Marka Dudzińskiego – redaktora naczelnego Runner’s
World z zaproszonymi gośćmi: Salomon Suunto Teamem, Karoliną Riemen-Żerebecką oraz Agatą Matejczuk. Wieczorem odbył się
koncert zespołu Band-a-SKA.
Festiwal zakończył się w niedzielne popołudnie ceremonią dekoracji wszystkich dystansów. Nagradzono zarówno kategorię Open,
jak i kategorie wiekowe.
Tekst i foto Przemysław Ząbecki

Fizjoterapeuta, Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A., tel. 74 8146 227 w. 233
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
Kierownik techniczny, Hotel„Mir-Jan, ul. Kościuszki 78, tel. 505 952 564
Płytkarz, Tapeciarz, Hotel„Mir-Jan, ul. Kościuszki 78, tel. 505 952 564
Kasjer, sprzedawca, Market„Rema”, ul. Ogrodowa 4A, tel. 74 814 03 04

Wydzierżawię
Wydzierżawię lokal użytkowy w Lądku-Zdroju przy ul. Kościuszki
17a, o pow. 35m2 (vis a vis „Kaskady”, wcześniej butik odzieżowy i pamiątki). Kontakt nr tel. 668 048 897.

PODZIĘKOWANIE
Dziękuję za uczestnictwo w pogrzebie mojego męża Romana
Łętkowskiego druhom z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej
w Konradowie i Lądku-Zdroju.
Wanda Łętkowska
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Gmina pozyskała wsparcie na budowę nowoczesnej świetlicy
wiejskiej w Trzebieszowicach
Miło nam poinformować, że dzięki złożonemu wnioskowi o przyznanie wsparcia w ramach PROW 2014-2020 Gmina Lądek-Zdrój
pozyskała kolejne środki w wysokości 478 975,00– zł na realizację
budowy nowoczesnej świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach!
Szacowany koszt całej inwestycji – na potrzeby której lądecki
samorząd zabezpiecza obecnie odpowiednie dokumenty oraz pozwolenia – szacowany jest na kwotę bliską 1 mln zł. Rozpoczęcie
prac budowlanych ma nastąpić jeszcze w tym roku, po wyłonieniu
wykonawcy w drodze przetargu.
Dofinansowanie budowy świetlicy w Trzebieszowicach przez
Gminę Lądek-Zdrój jest możliwe dzięki pomocy przyznawanej
na operacje typu: 7.4.1.1 „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje
kulturalne” , 7.4.1.2 „Kształtowanie przestrzeni publicznej” , 7.6.1
„Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach dzia-

łania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020.
Źródło: Ladek.pl

Wieści z Trzebieszowic
Współpraca ze szkołą z Klašterca nad Orlici (Czechy)

Po podpisaniu umowy o współpracy między Trzebieszowicami
a Klaštercem, bardzo mocno współpracują ze sobą szkoły podstawowe obu miejscowości. 30 maja w trzebieszowickiej podstawówce obchodziliśmy Dzień Dziecka. Uczniowie starszych
klas wspólnie z uczniami zaprzyjaźnionej szkoły z Klašterca nad
Orlici brali udział w grze terenowej „Trzebieszowickie tajemnice”.
Gra rozpoczęła się na placu przy szkole, a następnie wiodła przez
park wokół „Zamku na skale”. Uczniowie wykazywali się sprawnością fizyczną, rozwiązywali zagadki i poznawali historię tutejszego
zamku. Grę przygotowali pani Beata Kaczmarczyk i pan Grzegorz
Szczygieł. Do zabawy włączyli się także: Ewelina Rycaj, Patryk i
Fabian Rycaj, Wiktoria Dudek, Ania Szymanowicz i niezawodni jak
zawsze, strażacy z OSP Trzebieszowice oraz Małgorzata Bednarek
jako tłumacz. Wszystkim za zaangażowanie i organizację Święta
Dzieci serdecznie dziękujemy! Natomiast nasi uczniowie 21 czerwca brali udział w „Powitaniu Lata” w Klaštercu nad Orlici. Były zawody sportowe na wesoło, pokaz psów i rozmowa z treserem oraz
mnóstwo wspólnej zabawy. Należy podkreślić, że mimo bariery
językowej, dzieci z obu szkół doskonale się komunikują.
Serdeczne podziękowania dla Pani Beaty Kaczmarczyk i Pani Eweliny Rycaj za wszelkie działania, które doprowadziły do wznowienia
współpracy i za super udany wyjazd.

Najlepsze drużyny Międzygminnych Zawodów Sportowo - Pożarniczych.

Najmłodsi strażacy Gminy Lądek-Zdrój.

młodzi druhowie z MDP i MDP Junior. Należy podkreślić, że w
gminie Lądek-Zdrój wszystkie nasze drużyny zajęły pierwsze miejsca w swoich kategoriach. W Zawodach Międzygminnych, gdzie
starowały także drużyny z gminy Stronie Śląskie, panowie oraz
drużyny młodzieżowe zajęli I miejsca, natomiast panie II.
W imieniu rodziców i dziadków dzieci z MDP i MDP Junior serdeczne podziękowania kierujemy do druha Andrzeja Marciniaka i
druha Piotra Gruszkiewicza za poświęcony czas na treningi i przygotowania dzieci i młodzieży do zawodów, a druhnie Kasi Wronie
za opiekę nad najmłodszymi w czasie zawodów.
Brawo dla wszystkich!

Zawody Sportowo – Pożarnicze OSP - gratulacje dla
druhen i druhów z OSP Trzebieszowice
Wielkie gratulacje dla strażaków z naszej jednostki OSP. Druhowie
i druhny od kilkunastu lat są bezkonkurencyjni, a w ich ślady idą

Zapraszamy na internetową stronę Trzebieszowic na FB
Informacje zebrała
Magdalena Podyma – sołtys Trzebieszowic
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Niesamowity weekend w Lądku-Zdroju
W ostatni weekend lipca wystartował Festiwal „Muzyka u Źródeł”, ilość i jakość wydarzeń postawiła publiczność przed trudnymi
wyborem: na co się wybrać, z czego zrezygnować?

The Hutchet” i „Palm Desert”. Stonerowy
minifestiwal odbył się na Przełęczy Lądeckiej („Przystań na Przełęczy”
)
i
co bardzo ważne zorganizowany został
społeczną inicjatywą Przemysława Szifa

Fot. Radosław Pietraga
W sobotnie popołudnie „MuŹ” zainaugurowana została koncertem „Łączą nas źródła”, który odbył się na Scenie pod Dębem
w Parku Zdrojowym im. Jana Pawła II. Czy
był to dobry koncert? Jedynie podczas
Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich
gromadzi się w Parku Zdrojowym więcej
ludzi niż przyszło ich tutaj tego dnia.
Koncert otworzyli Roman Kaczmarczyk,
burmistrz Lądka-Zdroju, i organizatorzy
wydarzenia: Ewa Warta-Śmietana (dyrektor
festiwalu z Fundacji Pomocy Artystom Polskim „Czardasz”) i Paweł Pawlik (dyrektor
Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju). Najlepszy komentarz do koncertu wygłosił ostatni z wymienionych, stwierdzając: „Tak jak wizją Romana Kaczmarczyka
był odwiert geotermalny w Lądku-Zdroju,
tak moim marzeniem było zorganizowanie
podczas „Muzyki u Źródeł” koncertu orkiestry, co dzisiaj staje się faktem”.
W programie „Łączą nas źródła” pojawili
się: Agnieszka Bochenek-Osiecka (sopran), Zdeňka Kotková (sopran), Ewelina
Sobczyk (sopran), Joanna Szynkowska vel
Sęk (sopran), Adam Grygar (baryton) i Jan
Michalak (bas baryton); solistom towarzyszyła „Orkiestra M de Silesia” pod dyrekcją
Wojciecha Barczyńskiego. Artyści spotkali
się z niesamowitym przyjęciem publiczności, trudno będzie w przyszłości przebić atmosferę wydarzenia… Choć kto wie, gala
finałowa wciąż przed nami.
Już podczas koncertu „Łączą nas źródła”
działalność rozpoczęła scena off-owa „Muzyki u Źródeł” przedsięwzięciem „Mountain
Jam – Stoner Generator Party”, w którym
wystąpili „Spacelug”, „Low Fen”, „Under

Rydzewskiego i Wojtka Kuczwalskiego.
W ocenie wydarzenia można powiedzieć
jedno: doskonałe miejsce, bardzo dobra
organizacja i świetna muzyka, wspaniała publiczność (co najmniej kilkaset osób
przewinęło się tego wieczoru przez łąkę
pod „Przystanią”) i wreszcie: idealna pogoda. Wszystko to złożyło się na kapitalną
akcję, której organizatorom należy gratulować i namawiać do aranżacji następnego
przedsięwzięcia.
Niedziela była równie emocjonująca.
Otworzył ją koncert „Jak za dawnych lat”
z udziałem artystów lądeckich i solistów
festiwalu. W repertuarze wydarzenia znalazły się znane i lubiane szlagiery polskie i
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czeskie w stylu retro. Na Scenie pod Dębem w Parku Zdrojowym wystąpili: lądecki
Zespół Orkiestry Zdrojowej, Orest Vasiouta
(skrzypce), Dorota Helbin (sopran), Jan
Michalak (bas baryton), Małgorzata Westrych (fortepian). Koncert był wspaniałym
ukłonem organizatorów skierowanym ku
naszym muzykom i przyjęty został przez
publiczność z radością i podziwem.
Ledwo skończył się występ w Parku Zdrojowym, a już w Kawiarni Artystycznej „Dom
Klahra” na lądeckim Rynku odbył się koncert „Chicago Klezmer Band”. Wydarzenie
na Facebooku tak skomentowała Paulina
Bagińska: „Jeden z tych koncertów, których się nie zapomina. Muzyka wchodzi
w słuchacza tak głęboko, jakby chciała zamieszkać w zakamarku jego ciała. Dźwięki
powodują dreszcze, wzbudzają euforię i
wzruszają do łez jednocześnie. Serio, serio
- patosu nie lubię, ale prawdziwe wzruszenie pięknym dziełem to jest sztos. Dziękujemy”. Nic dodać, nic ująć.
Weekendowe akcje muzyczne zamknął czesko-słowacki występ grup „6 NaChodniku”
i „Longital”. Pierwszy z zespołów zaprezentował muzykę autorską, subtelną, łączącą
w sobie jazz, chanson i kilka innych gatunków. Czesi wprowadzili nas w delikatny
świat poezji i swoistej kontemplacji. Po ich
występie nastąpiła eksplozja: na scenie pojawił się „Longital” w towarzystwie kwartetu smyczkowego. Słowacy zagrali koncert
na najwyższym światowym poziomie, co
potwierdziły euforyczne reakcje publiczności. Z pewnością ich występ wpisze się w
artystyczny kalendarz tego roku jako jedno
z najważniejszych wydarzeń.
Początek „Muzyki u Źródeł” okazał się
wspaniałym wydarzeniem, przed nami kolejne koncerty i sobotni Lądecki Wehikuł
Czasu. Zapraszamy!
Tomasz Pawlęga

Fot. Radosław Pietraga
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Wycieczka na Trojak

Rzecz dla turysty
Na Trojak najlepiej wybrać się w dzień bezchmurny, wówczas można stąd spojrzeć
dalej, nawet na Śnieżkę w Karkonoszach.
Dojść jest kilka, ale z Lądka-Zdroju - najdogodniejsza jest trasa kuracyjna niebieska nr
5 im. „Cesarza Wilhelma I Hohenzollerna”.
Wspomnę, że ta góra, szczególnie jej gnejsowe skałki ciekawiły kuracjuszy od dawna,
tradycje ich zdobywania też. Tereny Trojaka
jak i Karpiaka wzmiankowano już w 1621 r.
Pierwsze udokumentowane zabezpieczenie platformy szczytowej zrobiono w latach
1845-46, kiedy rozpoczął się okres szybkiego
rozwoju uzdrowiska. Ustawiono balustradę
i wykonano stopnie dla wygody XIX-wiecznych turystów. Dalszy etap urządzania Trojaka przypadł na rok 1886 r., na czasy dr
Karola Wehse. Ten lekarz zdrojowy (w latach
1888-1910 burmistrz Lądka) uczynił z uzdrowiska kurort z rozległymi terenami leczniczo-spacerowymi wg systemu monachijskiego
lekarza dr Ortela. Jedna z 13 tras kuracyjnych
kończyła się na Trojaku. Wówczas to wykuto
w skale drugie wejście, przy nim ustawiono
po raz pierwszy schron przeciwdeszczowy,
urządzono miejsce wypoczynku, wydano
pocztówki ze skałami i widokami z nich. Przy
najpopularniejszym dojściu na Trojak stała
słynna z dobrego jadła gospoda-hotel „Zeppelinhohe” (obecnie w tym miejscu jest CK-R
„Złoty Łan”). W pewnych okresach czasu na
skale lub pod nią – na wierzchołku Trojana
ustawiano różne altany i schrony dla turystów, ale ze względu na nietrwałość materiału i konstrukcji szybko ulegały zniszczeniu,
ostatni drewniany pod płn. stroną skały zniszczono w 1975 r. Dla uatrakcyjnienia, w końcu XIX w. wśród skał wierzchołkowych posadzono kilka okazów kosodrzewiny (Pinus
mughus), do naszych czasów przetrwał jeden. W 2015 r. odsłonięto skały poprzez częściową wycinkę drzew. Na początku 2017 r. z
inicjatywy burmistrza Lądka-Zdroju Romana
Kaczmarczyka powstał projekt wykonania na
skale Trojan platformy widokowej z trzema
kierunkowymi pomostami. Ogólny koszt inwestycji oszacowano na kwotę 357 tys. zł, z
czego Urząd Marszałkowski dofinansuje 185
tys. zł., o dofinansowanie stosowną umowę
podpisano 10.07.2017 r. Obecnie po badaniach przygotowawczych, trwają procedury
przetargowe na wykonanie tej konstrukcji.
CHARAKTERYSTYKA WYCIECZKI
Miejsce wyjścia: Lądek-Zdrój, ul. Dr A.
Ostrowicza, „Koński Zdrój” (448 m n.p.m.),
węzeł tras - mapa, na przeciw Zakładu Przyrodoleczniczego „Stary Jerzy”.
Rodzaj wycieczki: dalszy spacer.
Przebieg trasy: ul. Dr A. Ostrowicza – ul. Leśna – Droga Bukowa – ścieżka leśna - skała
Trojan
Długość trasy: (do skały Trojan): 2,299 km
Przybliżony czas przejścia w jedną stronę: ok.
50 min
Typ trasy: docelowo-powrotna, grzbietowo-stokowa.
Najwyższy punkt na trasie (docelowy): skała
Trojan 765,7 m n.p.m.
Różnica wysokości do pokonania: 317,7 m

Miejsca widokowe: ze szczytu skały Trojan –
z tarasu zwanego Belweder.
Oznakowanie trasy w terenie: zasadnicze
znaki trasy kuracyjnej niebieskiej nr 5 im.
„cesarza Wilhelma I Hohenzollern” i szlaku
pieszego górskiego niebieskiego E-3 oraz
częściowo okólnej trasy wędrówkowej czerwonej nr 3.
Dostępność trasy: (trudności, bezpieczeństwo): droga wiedzie prawie cały czas pod
górę, należy uważać przy skalistym podejściu
na skałę Trojan (miejsce widokowe z barierką), schody są zniszczone erozją, jak również
przy przejściu przez Skalną Bramę, pozostałe
skały dla turystów pieszych są niedostępne.
Mapa przydatna na wycieczce: „Lądek Zdrój,
plan miasta i okolice”, wyd. XI Compass, Kraków 2017 r. lub „Lądek-Zdrój i okolice, mapa
turystyczna” wyd. II na zlecenie Gminy Lądek-Zdrój wyd. Compass, Kraków, 2017 r.
Ogólny, przybliżony czas trwania wycieczki
i kilometraż: Wycieczka, w obydwie strony, z
czasem na podziwianie widoków i odpoczynek zajmie nam od około 2,5 godz. – 3 godz.
i przejdziemy 4,6 km.
OPIS PRZEJŚCIA TRASY
Na wycieczkę wychodzimy ul. dr A. Ostrowicza – węzeł tras „Koński Zdrój” w górę za
znakami tras kuracyjnych niebieskimi w tym
trasy nr 5 i szlaku pieszego górskiego niebieskiego E-3, dalej ul. Leśną, po czym za „Hotelem** Trojan” (0,10 h - 0,468 km), 492 m
n.p.m. skręcamy z ul. Leśnej, w lewo w las na
stok Trojaka. Drogą Bukową, już tylko trasą
kuracyjną niebieską nr 5 i szlakiem pieszym
górskim niebieskim E-3 podążamy w górę.
Początkowo pośród sędziwych srebrzystych
sudeckich buków wspinamy się nieco w górę,
potem ścieżka ma łagodniejsze podejście. Po
drodze przecinamy kilka opasujących wzgórze dróg m. in. Drogę Okólną (dawniej Droga
Wielka Okólna) i na wys. 610 m n.p.m. Drogę
Malinową (0,25 h – 1,146 km). Z lewej poniżej Drogi Malinowej źródliska, z których
czerpano wodę do pobliskiego letniego pawilonu restauracyjnego na Rondzie Zielonym,
obecnie zabagnione, stanowią wodopój dla
zwierzyny leśnej. Po prawej stronie Drogi
Malinowej na rozwidleniu dróg (Rondo Zielone zwane też Ptasim) ze stanowiskiem
wypoczynkowym i wiatą przeciwdeszczową.
Dalej, zaraz po lewej, mijamy dwa ostańce
gnejsowe, potężną „Samotnicę” i wyżej, nieco dalej od trasy, ale też po lewej w świerkowym zagajniku „Samotnika”. Na wys.688
m n.p.m. przechodzimy przez drogę Małą
Okólną (0,35 h – 1,788 km), tu z prawej dochodzi okólna trasa wędrówkowa czerwona
nr 3 z Lądka przez Trojak na Karpniak, i już
łagodniej dochodzimy do imponującej skały Trojan na szczycie Trojaka. Tu kończy się
trasa kuracyjna niebieska nr 5. Na szczyt do
punktu widokowego (tarasu) prowadzą dwa
skalne podejścia. Z zachowaniem ostrożności najdogodniej wejść z prawej płn. – wsch.
strony Trojana, zniszczonymi schodami podchodzimy na skalistą platformę widokową –
Belweder do metalowej barierki. Stąd widok
na Góry Złote w sąsiedztwie Trojaka, Góry

Bialskie na płd. wsch., Masyw Śnieżnika z
najwyższym kopulastym Śnieżnikiem (1426
m n.p.m.) i Czarną Górą z wieżą RTV (1205
m n.p.m.) na płd. zach. W kier. zach. nad
pasmem Krowiarek wał Gór Bystrzyckich, w
dole Stronie Śląskie i Lądek-Zdrój. Natomiast
przy bardzo dobrej widoczności w kier. płn.
– zach. na horyzoncie dojrzymy Śnieżkę w
Karkonoszach. Kontynuując zwiedzanie kolejnych skałek w masywie Trojaka, idziemy
dalej okólną trasą wędrówkową czerwoną nr
3 oraz szlakiem pieszym górskim niebieskim
E-3, zaraz po lewej czterograniasty (Skalny)
Szyb o wys. ok. 10 m, przylegający do Skalnego Muru – który przypomina postrzępiony
grzebień skalny o dł. ok. 120 m i wys. do ok.
14 m (jest nieco schowany w otaczającej zieleni). Trochę dalej, też po lewej duża skała o
wys. ok. 9 m, szer. 5-8 m i dł. 19 m, podzielona dwoma prawie pionowymi pęknięciami
– to Trzy Baszty. Ostatnią formą skalną na
wys. 742 m n.p.m. jest Skalna Brama (0,10
h - 0,354 km). Atrakcją turystyczną tego
miejsca jest duże pęknięcie, które tworzą dwa
równoległe ogromne ciągi skał. Dość stromą,
malowniczą ścieżką skalną, dnem pęknięcia
schodzi trasa okólna wędrówkowa czerwona
nr 3 i szlak pieszy górski niebieski E-3. Przy
zejściu, od dołu po lewej stronie, w górnej
części skały widoczne wyobrażenie (Skalnego) Orła. Tym stromym skalistym zejściem,
później dróżką leśną możemy dojść na do
Rozdroża Zamkowego (698 m n.p.m.), gdzie
jest stanowisko wypoczynkowe – wiata przeciwdeszczowa. Od skały Trojan do Rozdroża
Zamkowego jest ok. 0,15 h drogi przy odległości 0,657 km. Na nim plansze z mapami
(it).
POWRÓT
a. Do Lądka-Zdroju najkrótszą drogą podejścia, od skały Trojan z powrotem trasą kuracyjną niebieską nr 5 - ok. 45 min.
b. Do Lądka-Zdroju od skały Trojan przez
Skalną Bramę zejść do Rozdroża Zamkowego (trasa wędrówkowa czerwona nr 3 i szlak
pieszy górski niebieski E-3 ) 15 min - 0,657
km i z Rozdroża Zamkowego (tu w wiacie
przeciwdeszczowej jest krótkie kalendarium
historii Zamku Karpień), za znakami trasy
kuracyjnej niebieskiej nr 6 w prawo 200 m
- Drogą Jelenią i dalej w prawo w dół Solną
Drogą – w sumie ok. 1 godz. – 3,336 km.
c. Od Rozdroża Zamkowego możemy też iść
w lewo szlakiem pieszym górskim zielonym
do kolejnego rozdroża (ok. 0,05 h – 0,400
km) i stąd w lewo trasą kuracyjną niebieską
nr 4 – Drogą Malinową, przez Rondo Karpowskie, Drogą Wielką Okólną i Drogą Zamkową
do Lądka-Zdroju – ok. 1 godz. – 3,732 km.
Opracowanie autorskie trasy: Lechosław
Siarkiewicz – przewodnik sudecki, na podstawie własnych spostrzeżeń oraz literatury
m. in. W. Ciężkowski „Lądek Zdrój”, Wrocław
1998, Słownik Geografii Turystycznej Sudetów t. 17, Wrocław 1993.
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28 lipca – 4 sierpnia, 4 Festiwal Muzyki Uzdrowiskowej „Muzyka u Źródeł”,
szczegóły na muzykauzrodel.pl
1 sierpnia, godz.19.00, Koncert muzyki LATINO - gitara i śpiew Moises
Bethencourt, Kawiarnia Dom Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 20 zł
1 sierpnia, godz. 19.30, Koncert piosenek Anny German „Nie Żałuj”, Kinoteatr, ul. Orla 7, bilety 25 zł
2 sierpnia, godz. 16.30, Koncert Familijny w wyk. polsko-chińskiej rodziny muzykującej, Lądeckie Arboretum, ul. Moniuszki, bilety 10 zł, bilet rodzinny
15 zł
2 sierpnia, godz. 19.00, Kulturalny Czwartek w Zdroju „Wojciech”, Muzyka klasyczna i rozrywkowa, Pijalnia Zdrojowa, Wstęp wolny
2 sierpnia, godz. 20.00, Bon Ton czyli Kolacja Mistrzów, Rezydencja Proharmonia, ul. Leśna 4, cena 100 zł/os
3 sierpnia, godz. 19.30, Recital Mistrzowski Piotra Płuski, Kinoteatr,
ul. Orla 7, bilety 25 zł
4 sierpnia, godz. 16.00, LĄDECKI WEHIKUŁ CZASU, Park Zdrojowy
im. Jana Pawła II, wstęp wolny
4 sierpnia, godz. 19.30, Gala Finałowa „Łączą nas źródła, muzyka i czekolada”, Tarasy pod Zdrojem „Wojciech”, wstęp wolny
4 sierpnia, godz. 18.00, Noam Vazana - koncert jazzowy, Park Zdrojowy
im. Jana Pawła II, wstęp wolny
4 sierpnia, godz. 14.00, Poznaj Ziemię Lądecką z przewodnikiem PTTK
- Spacer szlakiem lądeckich kobiet. Zbiórka: ZP Wojciech, pl. Mariański, wstęp
wolny
4 sierpnia, godz. 16.00, Odpust w kościółku Matki Boskiej od Zagubionych
w Karpowie
5 sierpnia, godz. 8.30, Poznaj Ziemię Lądecką z przewodnikiem PTTK Iglica skalna - Rozdroże Zamkowe - Trojak. Zbiórka: ZP Wojciech, pl. Mariański,
wstęp wolny
5 sierpnia, godz. 15.30, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej, Park Zdrojowy im. Jana Pawła II, wstęp wolny
8 sierpnia, godz. 19.00, Spotkanie z muzyką LATINO - Kawiarnia Dom Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 20 zł
9 sierpnia, godz. 19.00, Koncert duetu „To Of Us“, Kawiarnia Dom Klahra,
ul. Rynek 1, wstęp 20 zł
10 sierpnia, godz. 19.00, Koncert zespołu Chango Jazz /Funk /Rock’n’Roll,
Kawiarnia Dom Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 20 zł - przedsprzedaż, 25 zł w dniu
koncertu
10 sierpnia, godz. 20.00, Koncert „Źródło” Józef Skrzek, Park Zdrojowy
im. Jana Pawła II, wstep wolny
11 sierpnia, godz. 14.00, Poznaj Ziemię Lądecką z przewodnikiem PTTK
- Spacer szlakiem Św. Jerzego. Zbiórka: ZP Wojciech, pl. Mariański, wstęp wolny
11 sierpnia, godz. 19.30, Koncert Jazz Anna Rejda&Kamil Abt, Kawiarnia
Dom Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 20 zł
11 sierpnia, 777 Urodziny Kurortu Lądek-Zdrój, Rynek w Lądku-Zdroju
12 sierpnia, godz. 8.30, Poznaj Ziemię Lądecką z przewodnikiem PTTK Bazaltowe Urwisko - Wrzosówka - Skalny Wąwóz - Lutynia. Zbiórka: ZP Wojciech,
pl. Mariański, wstęp wolny
15 sierpnia, godz. 14.00, Uroczystość Matki Bożej Zielnej - Msza Św. na
Górze Cierniak i Festyn w Radochowie
15 sierpnia, godz.19.00, Spotkanie z muzyką LATINO - Kawiarnia Dom
Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 20 zł
16 sierpnia, godz.19.00, Koncert duetu „To Of Us“, Dom Klahra Kawiarnia
Artystyczna, ul. Rynek 1, wstęp 20 zł
17 sierpnia, godz. 19.00, Koncert Dolnośląskiego Festiwalu Muzycznego, Kościół Parafialny, ul. Kościelna
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17-19 sierpnia, Lądecki Jarmark Staroci, Rynek
18 sierpnia, godz. 14.00, Poznaj Ziemię Lądecką z przewodnikiem PTTK,
Dzielec - Iglica Skalna - Biskupi Staw. Zbiórka: ZP Wojciech, pl. Mariański, wstęp
wolny
18 sierpnia, godz. 19.30, Koncert Alicja Hudzik & Artur Ambrożuk Kawiarnia Dom Klahra, Rynek 1, wstęp 20 zł
18 sierpnia godz. 14.00, Lądeckie Ludowe Zdroje, Park Zdrojowy
19 sierpnia, godz. 8.30, Poznaj Ziemię Lądecką z przewodnikiem PTTK Solna Droga - Ruiny Zamku Karpień - Karpno, Zbiórka: ZP Wojciech, pl. Mariański,
wstęp wolny
22 sierpnia, godz.19.00, Spotkanie z muzyką LATINO - Kawiarnia Dom
Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 20 zł
24 sierpnia, godz.19.00, Lądecka Noc Poetów, Kawiarnia Dom Klahra, Rynek 1, wstęp wolny
25 sierpnia, godz. 14.00, Poznaj Ziemię Lądecką z przewodnikiem PTTK
- Iglica Skalna - Źródło Św. Jadwigi - Arboretum. Zbiórka: ZP Wojciech, pl. Mariański, wstęp 5 zł.
25 sierpnia, Dożynki Gminne, Konradów (gm. Lądek-Zdrój)
25-26 sierpnia, Humpty Dumpty - Festiwal Wędrownych Teatrów Lalkowych, Park Zdrojowy, wstęp wolny
29 sierpnia, godz.19.00, Spotkanie z muzyką LATINO – Kawiarnia Dom
Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 20 zł
30 sierpnia, godz.19.00, Koncert duetu „To Of Us“, Kawiarnia Dom Klahra,
ul. Rynek 1, wstęp 20 zł
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