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Bezpłatny Informator Samorządowy Miasta i Gminy Lądek-Zdrój

Festiwal Górski 2017:
Adam Bielecki podpisuje swoją książkę.
Fot: Małgorzata Telega

23. Festiwal Górski w Lądku-Zdroju
Za niecałe trzy tygodnie do Lądka-Zdroju tradycyjnie zjadą miłośnicy gór i wspinania. Nie byłoby w tym nic dziwnego, w końcu
przyjeżdżają tu od 23 lat, gdyby nie fakt, że w tym roku zjadą się
z całego świata, by najlepszym wspinaczom wręczyć nagrody
Złotego Czekana – górskiego Nobla, czy też Oskara. Laureatami
są Francuzi, Czesi, Japończyczy oraz Amerykanie. Wszyscy oni
do naszego miasta przyjadą. Za nimi – spory tłumek dziennikarzy.
Oprócz Nagrodzonych – pojawią wszyscy, którzy w tym roku byli
na czołówkach gazet i serwisów internetowych – będzie prawie
cały skład Narodowej Wyprawy na K2 – łącznie z Krzysztofem
Wielickim, Denisem Urubko i Adamem Bieleckim. Przybędzie Andrzej Bargiel, którego zjazd z K2 jest największym sukcesem Polski
w górach wysokich w tym roku. W czwartkowy wieczór odbędzie
się spotkanie poświęcone Tomkowi Mackiewiczowi, himalaiście
który został w tym roku na stokach Nanga Parbat na zawsze, a po
którego partnerkę wspinaczkową wyruszyła głośna akcja ratunkowa z Bieleckim i Urubko na czele. W sumie przybędzie rekordowa
liczba ponad 150 gości z 20 krajów.

Oprócz prelekcji, wykładów i warsztatów – będą również zawody sportowe oraz koncerty zespołów Strachy na Lachy, Grubson,
Danny Boys Experience.
Mieszkańcy Gminy Lądek-Zdrój na podstawie dokumentu potwierdzającego zameldowanie mogą zakupić bilety ulgowe. Biuro festiwalowe mieści się tradycyjnie w Kinoteatrze.
W Lądku-Zdroju już od wielu tygodni nie ma żadnego wolnego
miejsca noclegowego. Pełne będzie pole namiotowe za Stawami
Biskupimi. W sumie przewinie się przez Lądek-Zdrój kilka tysięcy
ludzi.
Kiedy w 2012 w Polsce odbywały się mistrzostwa Europu w piłce
nożnej powszechnie mówiło się, że to ogromna szansa dla Polski
na promocję i dostrzeżenie zagranicą. Za trzy tygodnie Lądek-Zdrój
będzie miał swoje Euro albo i Mundial 2018. Przyjadą tłumy gości i
dziennikarzy z całego świata. Będą szukali parkingu, miejsca gdzie
mogą usiąść i coś zjeść lub czynnego sklepu spożywczego. Być
może będą się starali o to wszystko spytać łamanym angielskim.
Pomóżmy im i mimo lądeckich niedoskonałości pokażmy się z jak
najlepszej strony!
Maciej Sokołowski, Szef Przeglądu
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Z biurka
BURMISTRZA KACZMARCZYKA
4 sierpnia. W Parku Zdrojowym im. Jana Pawła II odbył się „Lądecki Wehikuł Czasu”, podczas którego tradycyjnie podpisywałem
i pieczętowałem dla turystów i kuracjuszy lądeckie widokówki.
Uważam, że to cenny element bezpośredniej promocji naszej gminy. W tym roku podpisałem w trakcie „Wehikułu” ponad 1500 kart.
8 sierpnia. Gmina Lądek-Zdrój nabyła od pogorzelców kamienicę
przy ul. Kościelnej 4. Tym samym rozpoczęły się prace projektowe
odbudowy 3 kamienic, które zniszczone zostały w zeszłorocznym
pożarze.
10 - 11 sierpnia. Na scenie na tarasach pod Zdrojem „Wojciech”
otworzyłem koncert Józefa Skrzeka, ikony polskiej muzyki rockowej, lidera słynnego zespołu SBB. Występ tego wielkiego artysty
otworzył dwudniowe obchody 777 Urodzin Kurortu Lądek-Zdrój.
W sobotę natomiast mieszkańcy naszego miasta i turyści spotkali
się na Rynku. Tym razem mieliśmy „Targowisko twórczości” pod
filarami, gotowanie i poczęstunek urodzinowego gulaszu z woło-

Budżet obywatelski 2019
Rozpoczyna się tegoroczna batalia o Budżet Obywatelski Lądka-Zdroju. Zgodnie z uchwałą przyjętą przez Radę Miejską 30 sierpnia 2018 samorząd przeznacza do podziału kwotę 140 000 zł, przy
czym na inicjatywy mieszkańców w mieście przeznaczone jest
60 000 zł, na wsie: Trzebieszowice, Radochów Skrzynka i Konradów - 40 000 zł i na wsie: Stójków, Karpno, Kąty Bystrzyckie,
Wójtówka, Lutynia, Wrzosówka, Orłowiec - 40 000 zł.
Podobnie jak w poprzednich latach konsultacje społeczne (zbieranie podpisów pod wybranymi projektami) przeprowadzone zostaną w celu wyłonienia projektów, które zrealizowane zostaną na
terenie gminy w ciągu najbliższego roku.
Co oczywiste, projekty zawarowane są zasadami, do których należą m.in.:
∙∙ zgłoszone projekty muszą dotyczyć zadań własnych Gminy Lądek-Zdrój i mieć charakter inwestycji realizowanych na mieniu
Gminy Lądek- Zdrój,
∙∙ zgłoszony projekt musi być zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Lądek-Zdrój i posiadać dokumentacje np.: szkice/rysunek techniczny, mapki sytuacyjne, projekt
budowlany, kosztorysy, zapytania ofertowe bądź inną dokumentację na podstawie której oszacowano koszty w projekcie,
∙∙ jeżeli inwestycja wymaga pozwolenia na budowę, bądź innych
dokumentacji specjalistycznych typu projekt budowlany
∙∙ powinno to zostać uwzględnione w kosztorysie zgłaszanego
projektu.
∙∙ koszt pojedynczego projektu (zadania) nie może przekroczyć
kwoty 20 000,00 złotych,

winy sudeckiej i koncerty zakończone występem znanego w Lądku-Zdroju Fishera. Tego dnia również podpisywałem pocztówki,
ale też z przyjemnością częstowałem urodzinowych gości gulaszem i – co najważniejsze – uhonorowałem tytułem Ambasadora
Lądka-Zdroju trzech dżentelmenów, którzy od lat promują walory
naszego kurortu, czyli prof. Wojciecha Ciężkowskiego, Zbigniewa
Szczygła i Marka Tuszyńskiego.
15 sierpnia. Wziąłem udział w Mszy Św. na górze Cierniak
i w odpuście w Radochowie, uroczystościach Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, czyli Matki Boskiej Zielnej. Bardzo dziękuję
wszystkim osobom zaangażowanym w organizację tego pięknego
święta, które odbywa się w Radochowie co roku.
18 sierpnia. Otworzyłem 10 edycję festiwalu „Lądeckie Ludowe
Zdroje”, podczas którego zespół ludowy „Skrzynczanki” fetował –
nie pierwszy raz w tym roku - 40-lecie swojego istnienia. Podczas
festiwalu tytuł Ambasadora Lądka-Zdroju wręczyłem Mirosławowi
Grendzie, który przez prawie 20 lat prowadził nasze „Skrzynczanki”.
28 sierpnia. Miałem przyjemność otworzyć 4 Festiwal Muzyki
Uzdrowiskowej „Muzyka u Źródeł”, który w tym roku połączony
był z polsko-czeskim projektem „Łączą nas źródła, muzyka i czekolada”, który nasze Centrum Kultury i Rekreacji tworzy z gminą
Velke Losiny w Czechach.
Poza tym:
∙∙ zaawansowane są prace przy budowie trasy single truck, zamknięcie inwestycji planowane jest na jesień;
∙∙ trwają roboty ziemne przygotowujące instalację wiertniczą do
wykonania otworu geotermalnego;
∙∙ z początkiem września rozpoczniemy budowę nowego targowiska miejskiego, w związku z czym ruch targowy przeniesiony
zostanie na Rynek (info na str. 5).
j Burmistrz Lądka-Zdroju, Roman Kaczmarczyk
∙∙ zgłoszony projekt musi mieć określoną lokalizację wskazującą
czy dotyczy terenu miasta Lądek-Zdrój czy terenów wiejskich
Gminy Lądek-Zdrój.
Poniżej przedstawiamy harmonogram konsultacji społecznych do
Budżetu Obywatelskiego 2019 i serdecznie namawiamy do zgłaszania i wspierania inicjatyw mieszkańców naszego miasta.
Od 17 września do 28 września
2018 r. w dni robocze w
godzinach pracy Urzędu Miasta
i Gminy Lądek-Zdrój

Składanie propozycji projektów - zadań do
Budżetu Obywatelskiego Gminy Lądek-Zdrój
na rok 2019.

Od 1 października do 5 października 2018 r.

Weryfikacja propozycji projektów pod
względem formalno-prawnym, możliwości
ich realizacji oraz możliwości zabezpieczenia
w budżecie gminy na kolejne lata środków
na pokrycie ewentualnych kosztów, które
projekt będzie generował w przyszłości
przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego
oraz zatwierdzenie przez Burmistrza Lądka-Zdroju list do konsultacji.

Od 8 października do 26 października 2018 r. w dni robocze
w godzinach pracy Urzędu
Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.

Głosowanie mieszkańców w dotyczących
wyboru do realizacji projektów zgłoszonych
do Budżetu Obywatelskiego Gminy Lądek-Zdrój na 2019 r.

Do 5 listopada 2018 r.

Ustalenie i ogłoszenie wyników konsultacji
społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW ZNAJDZIECIE NA STRONIE LADEK.PL
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Złote Czekany po raz pierwszy w Polsce
Tegoroczną 23. edycję Festiwalu Górskiego im. A. Zawady
w Lądku-Zdroju (20-23.09) wzbogaci ceremonia wręczenia Złotych Czekanów (Piolets d’Or). Tym razem festiwal
odwiedzą m.in. Krzysztof Wielecki, Denis Urubko, Adam
Bielecki, Elisabeth Revol, Andrej Štremflej.
Tegoroczne wydarzenie obfitować będzie w spotkania z niezwykłymi ludźmi, którzy opowiedzą o swoich największych pasjach – górach i wspinaczce. Wśród zagranicznych gwiazd na festiwalu będzie można spotkać m. in. Chrisa Boningtona, Luca Lindiča, Minę
Leslie-Wujastyk, Bernardette McDonald, Ines Papert, Cory’ego
Richardsa. Nie zabraknie intrygujących prezentacji filmowych
i warsztatów. Wisienką na torcie stanie się ceremonia wręczenia
nagród światowego himalaizmu. Przewiduje się, że podczas tegorocznego festiwalu Lądek-Zdrój odwiedzi nawet ponad 5 tys. gości
z całego świata.

Festiwal Górski 2017: koncert GrubSona. Fot: Lucyna Lewandowska

Uroczystość otwarcia festiwalu rozpocznie się w czwartek o godz.
18.00 w lądeckim Kinoteatrze (ul. Orla 7). Jeszcze tego samego
dnia o godz. 21.00 w Wielkim Namiocie (część zdrojowa, obok
Zdroju „Wojciech”) odbędzie się spotkanie poświęcone zmarłemu niedawno alpiniście Tomkowi Mackiewiczowi. Weźmie w nim
udział uratowana przez polską ekipę francuska wspinaczka Elisabeth Revol, która towarzyszyła Mackiewiczowi podczas ostatniej
wyprawy na Nanga Parbat. Na spotkaniu będzie obecna żona himalaisty - Anna Solska – Mackiewicz oraz Marek Klonowski (podróżnik, przyjaciel i partner wspinaczkowy Mackiewicza).
W piątek (21.09) o godz. 20:30 w Wielkim Namiocie rozpocznie
się spotkanie z uczestnikami wyprawy na K2, które poprowadzi
Oswald Rodrigo Pereira. Wystąpią gwiazdy polskiego himalaizmu
m.in. Krzysztof Wielicki, Denis Urubko, Adam Bielecki, Janusz
Gołąb, Darek Załuski, Piotr Snopczyński, Marcin Kaczkan, Piotr
Tomala, Marek Chmielarski, Jarosław Botor. Po spotkaniu rozpocznie się dyskusja - „Jak zdobyć K2” z udziałem pierwszych
zimowych zdobywców szczytów ośmiotysięcznych.
W sobotni wieczór (22.09) o godz. 20.00 w Wielkim Namiocie rozpocznie się wyczekiwana przez wszystkich ceremonia wręczenia
Złotych Czekanów. W tym roku Złote Czekany otrzymają autorzy
trzech przejść. Będą to Kazuya Hiraide i Kenro Nakajima z Japonii (Shispare - 7611 m, droga Shukriya na północno-wschodniej
ścianie i trawers szczytu), Marek Holeček oraz Zdeněk Hák z Czech
(Gasherbrum I - 8068 m, całkowite przejście południowo-zachodniej ściany drogą Satisfaction), a także Frédéric Degoulet, Benja-

min Guigonnet, Hélias Millerioux z Francji (Północno-Zachodni
wierzchołek Nuptse). W trakcie uroczystości wystąpią tegoroczni
nagrodzeni, a także nagradzani w latach poprzednich. Spotkanie
zwieńczy uhonorowanie nagrodą Piolet d’Or Carrière, Andreja
Štremflelja, wybitnego słoweńskiego alpinisty, himalaisty i przewodnika górskiego. Alpinista otrzymał pierwszego Złotego Czekana w 1992 r. za niesamowite przejście południowej grani Kangczendżongi.
Na niedzielę (23.09) zaplanowano ceremonię rozdania nagród filmowych, kultury górskiej oraz zakończenie festiwalu (start godz.
17.45, Wielki Namiot). Tuż po uroczystości rozpocznie się prezentacja najlepszych filmów tegorocznego festiwalu.
Szczegółowy program dostępny jest na www.festiwalgorski.pl
Złote Czekany (Piolets d’Or) to najbardziej prestiżowa nagroda
himalaizmu na świecie. Najczęściej określa się ją „Oskarem alpinizmu”, jednak śmiało można by ją było nazwać Noblem w tej dziedzinie – otrzymują ją jedynie nieliczni wspinacze za wybitne osiągnięcia. Najważniejszym kryterium w przyznawaniu wyróżnienia
nie jest zdobycie szczytu, ale styl w jakim zostało ono wykonane.
Oczywiście chodzi tu o styl alpejski, czyli wysokogórskie przejście
o charakterze sportowym, podejmowane jako pojedyncza, ciągła
próba bez zakładania obozów i lin poręczowych (minimum sprzętu, pełne zaangażowanie, odpowiedzialność wobec grupy, pasja
i szacunek do gór jak opisał ten styl Christian Trommsdorff - prezydent GHM a jednocześnie organizator nagród Piolets d’Or). Po
raz pierwszy tego typu przejście było wykonane w Himalajach
i Hindukuszu w 1972 r. i 1977 r. Inicjatorem kilkunastu pierwszych
przejść wielkich ścian w stylu alpejskim, w tym na sześciu ośmiotysięcznikach – część z nich uważana jest za najtrudniejsze – jest
Wojciech Kurtyka. Himalaista jest już laureatem prestiżowej nagrody Piolet d’Or (Złoty Czekan – 2016 r.) za całokształt dokonań
w górach. Wartą podkreślenia ciekawostką jest fakt, że Wojciech
Kurtyka pochodzi z naszej lądeckiej Skrzynki .
Warto wspomnieć, że do tej pory nagroda była wręczana m.in. we
francuskim Chamonix i włoskim Courmayeur. Nagrodę Złoty Czekan wymyśliła elitarna grupa przewodników wysokogórskich Le
Groupe de Haute Montagne (GHM) przy współpracy z francuskim
magazynem Montagnes – jest ona przyznawana od 1992 roku.
Ewa Chalecka

Festiwal Górski 2017: Najlepsza festiwalowa publiczność.
Fot: Lucyna Lewandowska
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KRONIKI ODWIERTU
Od ponad roku odwiert geotermalny w Lądku-Zdroju jest jednym
z najważniejszych tematów w „Debatach Lądeckich”. I nic dziwnego, skoro od dziesiątków lat jest to jedna z najważniejszych
inwestycji w Gminie Lądek-Zdrój i zarazem olbrzymia szansa
na rozwój miasta i zdroju w kierunku czystej, energetycznie
oszczędnej aglomeracji. Biorąc pod uwagę, że kwestia odwiertu
będzie nas zajmować przez kolejne tygodnie i miesiące z jeszcze większą intensywnością, postanowiliśmy stworzyć w „Debatach” osobny dział zajmujący się tą tematyką. Nazwaliśmy go
„Kronikami odwiertu”.
W poniedziałek (13.08) przedstawiciele firmy PeBeKa – Grupa
KGHM oraz warszawskiej Spółki HPC POLGEOL S.A. spotkali się z
Burmistrzem Lądka-Zdroju Romanem Kaczmarczykiem, aby wytyczyć dokładne miejsce przeprowadzenia odwiertu. Obecnie trwają prace przygotowujące drogę i plac dla tirów oraz 36-metrowej
wiertnicy. Rozpoczęcie prac wiertniczych planowane jest na koniec
września. Sam odwiert potrwa kilka miesięcy czyli na ekspertyzy
geologiczne i efekty prac przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.
Przypominamy, to będzie odwiert na głębokość 2500 metrów. Pieczę nad lądeckim przedsięwzięciem trzyma prof. dr hab. Mariusz
Orion Jędrysek (Sekretarz Stanu – Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa). Koszt tej
inwestycji to 18.788.250 zł. Działaniom w Lądku-Zdroju uważnie
przyglądają się przedstawiciele nauki z Norwegii, Islandii i Niemiec
oraz polscy znamienici geologowie m.in. prof. Wojciech Ciężkowski. Lądek-Zdrój uczestniczy w pilotażowym projekcie, który docelowo ma uczynić z nas gminę samowystarczalną energetycznie.
Ewa Chalecka, Tomasz Pawlęga

Plac przygotowywany pod badawczy odwiert geotermalny zmienia się z każdą godziną. Tak wyglądał w czwartek (23.08) w samo
południe, kiedy to Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk
wizytował teren wspólnie z dziennikarzem Radia Wrocław - Bartoszem Szarafinem.

nr 9 (219/2018)

Informacja o toczących się postępowaniach
administracyjnych dotyczących Rodzinnego
Ogrodu Działkowego „Trojan” zlokalizowanego
przy Alei Marzeń w Lądku-Zdroju

Dnia 9 lipca 2014 r. zostało wszczęte na wniosek Polskiego
Związku Działkowców (PZD), postępowanie w sprawie nabycia
prawa użytkowania - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025
ze zm.) przez PZD w stosunku do nieruchomości położonej w
Lądku-Zdroju przy Alei Marzeń, na której funkcjonuje Rodzinny
Ogród Działkowy „Trojan” w Lądku-Zdroju - Ogród „Marzenie”,
stanowiącej własność Gminy Lądek-Zdrój.
W sprawie tej Burmistrz Lądka-Zdroju wydał kilka decyzji odmawiających nabycia prawa użytkowania do przedmiotowej działki.
Zdaniem Gminy Lądek-Zdrój, PZD nie powinien nabyć prawa użytkowania do tego terenu i broni swojego stanowiska wydając decyzje odmowne.
Od decyzji tych za każdym razem PZD wnosił odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu (SKO). Organ
odwoławczy uchylając kolejne decyzje przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia, pomimo tego, że Burmistrz Lądka-Zdroju
uwzględnia wszystkie zalecenia SKO zawarte w decyzjach uchylających przedmiotowe postępowanie.
Biorąc pod uwagę powyższe, w naszej opinii SKO powinno już dawno w decyzji uchylającej orzec co do istoty sprawy, a nie przekazywać ją do ponownego rozpatrzenia wskazując za każdym razem
inne okoliczności, które należy wziąć pod uwagę przy ponownym
jej rozpatrywaniu. Konieczność uzupełnienia w niewielkim zakresie
postępowania dowodowego, przeprowadzenia określonego dowodu (czego dotyczą zalecenia w decyzjach SKO) mieści się w kompetencjach organu odwoławczego do uzupełnienia postępowania.
Podkreślenia wymaga fakt, że Gmina nie może wnieść do sądu
administracyjnego skargi na decyzję administracyjną samorządowego kolegium odwoławczego, wydaną w wyniku rozpatrzenia
odwołania od decyzji wydanej w I instancji tj. przez Burmistrza
Lądka-Zdroju.
Z uwagi na to, że zdaniem Gminy PZD nie może wykazać tytułu
prawnego do działki przy Alei Marzeń, na której to znajduje się
Ogród Marzenie, na podstawie art. 75 ustawy z dnia 13 grudnia
2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (t.j. Dz.U. z 2017 r.,
poz. 2176), Burmistrz Lądka-Zdroju wszczął z urzędu postępowanie w sprawie likwidacji tego Ogrodu. Decyzją z dnia 15 stycznia 2016 r. wydano decyzję o likwidacji Ogrodu „Marzenie”. PZD
odwołał się od ww. decyzji. SKO w Wałbrzychu decyzją z dnia 7
marca 2016 r. uchyliło zaskarżoną decyzję i przekazało sprawę do
ponownego rozpatrzenia. Zakończenie postępowania w sprawie
likwidacji ogrodu działkowego, będzie możliwe po uprawomocnieniu się decyzji odmawiającej nabycie prawa użytkowania. Ponadto
informuję, że Gmina likwidując ogród wypłaci działkowcom odszkodowania.
Reasumując, w obecnej chwili toczą się dwa postępowania, których przedmiotem jest nieruchomość położona przy Alei Marzeń,
na której znajdują się ogrody działkowe:
1) postępowanie w sprawie nabycia prawa użytkowania w stosunku do tej działki przez PZD,
2) postępowanie w sprawie likwidacji funkcjonującego na niej
ogrodu działkowego.
Z uwagi na skomplikowany charakter obu tych postępowań, nie
można określić w przybliżeniu terminu ich zakończenia.
Burmistrz Lądka-Zdroju
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Lądeckie Usługi Komunalne Sp. z o.o. informują, że w związku z prowadzeniem aktualizacji umów na dostarczanie wody i
oprowadzanie ścieków Dział Wodociągów i Kanalizacji będzie
czynny w godzinach popołudniowych. W każdą drugą i czwartą
środę miesiąca zapraszamy w godzinach 15:00-17:00. Prosimy
o zabranie ze sobą dowodu osobistego oraz dokumentów potwierdzających tytuł prawny do dysponowania nieruchomością.

5
Dział Wodociągów i Kanalizacji LUK Sp. z o.o. w trakcie prowadzenia czynności związanych z inwentaryzacją nielegalnych przyłączy
wodociągowo-kanalizacyjnych na Osiedlu Słonecznym w Lądku-Zdroju ujawnił nielegalny pobór wody z hydrantu. Nielegalny
pobór wody podlega karze grzywny do 5.000 zł zgodnie z art. 28
Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia z dnia 7 czerwca 2001r.
(Dz. U. 2018, poz. 1152 z późn. zm.). Zaistniała sytuacja mogła
przyczynić się do czasowego spadku ciśnienia wody w sieci wodociągowej u Odbiorców. W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Lądka-Zdroju o informowanie Działu
Wodociągów i Kanalizacji o sytuacjach poboru wody z hydrantów
przez osoby do tego nie uprawnione.

Ogłoszenie dot. targowiska miejskiego
Burmistrz Lądka-Zdroju informuje, że: od 1 września
2018 r. do 30 marca 2019 r. targowisko miejskie
zostaje tymczasowo przeniesione na Rynek w Lądku-Zdroju z powodu rozpoczęcia inwestycji przy ul.
Słodowej „Przebudowa targowiska w Lądku-Zdroju
wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturą
techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych”
tymczasowo targowisko miejskie zostaje usytuowane
na południowej i zachodniej pierzei Rynku w Lądku-Zdroju z zachowaniem drogi przejazdowej oraz pod
filarami przy kamienicy nr 7, 8, 9. Mapka obok.

Z prac Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju
Sesja rady na początku sierpnia
Mimo zaplanowanej przerwy wakacyjnej i po sesji nadzwyczajnej
w lipcu, konieczne było – na wniosek Burmistrza Lądka-Zdroju przeprowadzenie też sesji nadzwyczajnej w dniu 6 sierpnia 2018
r. Był to poniedziałek, natomiast w środę należało dostarczyć
uchwałę o zmianach w budżecie gminy do operatora programu
Interreg V-A Czeska Republika - Polska 2014-2020, w ramach którego jest realizowany projekt pn. „Singletrack Orlicko-Kladsko”.
W projekcie - oprócz Gminy Lądek-Zdrój - uczestniczą gminy:
Bardo, Kłodzko, Stronie Śląskie, Bystrzyca Kłodzka, Międzylesie i
Złoty Stok. Obecnie na naszym terenie są w budowie 22 kilometry
tras rowerowych typu Singletrack czyli jednokierunkowych ścieżek rowerowych o szutrowej nawierzchni, które mają przebiegać
poza drogami i wyznakowanymi trasami pieszymi. Wartość prac
wynosi 1.290.590,00 zł i obejmuje wytyczenie i budowę ścieżek
oraz infrastruktury technicznej typu: mostki, przepusty, oznakowania. Pojawiła się możliwość zwiększenia zakresu tego zadania
(dodatkowe kilometry tras) ponieważ są do pozyskania kolejne
środki finansowe, zatem do budżetu wprowadzono kwotę 5 tys. zł
na uzgodnienia techniczne.
Inne zmiany w budżecie dotyczyły zwiększenia udziału gminy (w
postaci dotacji celowych) w zadaniach, które wykonywać będzie
Powiat Kłodzkich na swoich drogach a przebiegających na terenie
naszego miasta. Planowane zadanie „Odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka i ul. Ogrodowa”, do którego już zadeklarowaliśmy
wkład, po przetargu okazało się droższe niż zakładano, stąd konieczność zwiększenia naszego udziału. Przypomnę, że starostwo
kłodzkie przyjęło strategię, że remontują drogi w tych gminach,
gdzie samorządy dofinansowują prace. Wprowadzono też do bu-

dżetu gminy nowe zadanie „Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Kłodzkiej i ul. Ogrodowej”. Ponieważ będzie nowa nawierzchnia, dobrze jest wykonać teraz prace przy wymianie sieci
wodociągowej, by nie trzeba było potem znowu rozkopywać ulic.
Drugie zadanie do wspólnej realizacji zaproponował powiat i jest to
„Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. M. Konopnickiej w Lądku-Zdroju”. Chodnikiem tym najczęściej idą przyjezdni
z przystanku autobusowego do uzdrowiska a obecnie jest on w
fatalnym stanie.
Zwiększono też środki na wykonanie sygnalizacji alarmowej i oddymiania klatki schodowej ratusza wraz z nadzorem inwestorskim,
gdyż otrzymane oferty były wyższe niż zaplanowane środki.
Burmistrz Kaczmarczyk dodał, że tendencje na rynku budowlanym
są niekorzystne, gdyż drożeją materiały i koszty pracy. Wykonawcy na budowę platformy widokowej na Trojanie podali kwotę 3
razy przekraczającą przewidywane koszty. Więcej wyniesie też
przebudowa odcinka drogi w Konradowie.
Radni poruszali kwestie: przeglądu placów zabaw na terenie gminy, konieczności kontrolowania pojazdów zatrzymujących się pod
„Kaskadą” w zdroju – znak umożliwiający postój do 10 min to ułatwienie dla pobierających pieniądze z bankomatów, ale część kierowców parkuje tam nawet po kilka godzin; drzewie rosnącym na
moście wiodącym do ul. Paderewskeigo, dodatkowym pojemniku
na śmieci przy ul. Kościuszki, samosiejkach przy ul. Granicznej.
Zaproponowałam powrócenie do akcji „Sprzątanie świata”, która
przypada na trzeci tydzień września. U nas wówczas trwa Festiwal
Filmów Górskich, ale równie dobrze można pozbierać śmieci na
szlakach, poza miastem tydzień później. Sprawy zaśmiecania, niedbania o środowisko a zarazem wizerunek miasta stale powracają.
Małgorzata Bednarek
Przewodnicząca Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
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Jesienne tematy
Przedstawiamy jesienny wywiad z burmistrzem
Lądka-Zdroju Romanem Kaczmarczykiem

Panie burmistrzu, dzisiaj porozmawiajmy o przyszłości, niekoniecznie odległej, ale raczej najbliższej, widzianej z punktu
widzenia prowadzonych i planowanych inwestycji gminnych.
Zacznijmy wiec od nowych zamierzeń. Jakie nowe prace ruszą
w Lądku-Zdroju na jesieni?
Udało mi się pozyskać środki na remont nawierzchni drogi i chodników na odcinku od ulicy Kłodzkiej (od ronda) do Ogrodowej (na
wysokości placu zabaw naprzeciwko parkingu przy ul. Śnieżnej).
Pieniądze pochodzą z kasy Powiatu Kłodzkiego i skarbu państwa.
Druga inwestycja dotyczy zdrojowego amfiteatru. Otóż zaraz po
„Festiwalu Górskim” (3 weekend września) rozpocznie się renowacja muszli koncertowej. Pracami objęty zostanie cały obiekt, który
uniezależni się od „Kinoteatru”, słowem, muszla otrzyma własne
zasilanie energetyczne, powstanie garderoba z odpowiednim zapleczem. Jest to pierwszy etap przebudowy amfiteatru. W kolejnym, zaplanowanym na wiosnę, zmodernizujemy widownię.
Sporo się ostatnio mówi o przeniesieniu na lądecki Rynek Targowiska Miejskiego. Nie boi się pan problemów związanych z
jeszcze większym ruchem pod ratuszem?
Być może będzie to przez jakiś czas uciążliwe, a może na odwrót:
uruchomi jeszcze bardziej aktywność na naszym Rynku, której tutaj wciąż trochę brakuje. W końcu Rynek to serce miasta, które
powinno być pełne życia. Nie zmienia to faktu, że chcemy rozpocząć pierwszy etap modernizacji Targowiska Miejskiego, a nie da
się tego zrobić, gdy są na nim handlujący lub używane jest jako
parking. Na dzień dzisiejszy wykonane zostaną prace przy samej
ul. Słodowej. Trudniej jest z etapem drugim, czyli budową parkingu, słowem z modernizacją fragmentu targowiska położonego
bezpośrednio nad Białą Lądecką, którego uporządkowaniem – remont murów oporowych nad rzeką - musi się zająć Państwowe
Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”.
Lada dzień podwoje otworzy nowe lądeckie przedszkole, to
piękny nowoczesny obiekt, a co z resztą „dzikich terenów” otaczających teren przedszkola i liceum ogólnokształcącego?
Najważniejsze są w tej chwili parkingi, które muszą powstać przy
przedszkolu i przy liceum, ale po ich otwarciu planuję utworzyć
nieopodal przedszkola teren zabaw dla dzieci, który roboczo zwę
„Wojtusiowym Parkiem”. Myślę, że to dobry pomysł na tę przestrzeń, park z pewnością spodoba się rodzicom i dzieciom nie tylko z przedszkola.
W sierpniu Gmina zakupiła od pogorzelców kamieniczkę przy
Kościelnej 4 i planuje pan remont wszystkich trzech zniszczonych podczas zeszłorocznego pożaru kamienic. Można się domyślać, że powstaną w nich mieszkania socjalne, ale wiem,

nr 9 (219/2018)

że myśli pan o zakupie osobnego obiektu z przeznaczeniem na
taki cel.
Co do kamienic, trwają prace projektowe. Znalazłem także obiekt,
który można przeznaczyć na mieszkania. To większy zespół zabudowań przy ul. Klonowej, położony przy kładce nad rzeką, naprzeciwko Centrum Kultury. Obiekt kupiłem 30 sierpnia 2018 roku.
Rozpoczniemy prace adaptacyjne dla ponad 20 nowych mieszkań.
Wróćmy do innych tematów inwestycyjnych. Czym pan się jeszcze zajmuje?
Sporo inwestycji pozostaje w fazie planowania lub pozyskiwania
formalnych zezwoleń na budowę. Na przykład Politechnika Wrocławska wykonuje na nasze zlecenie analizę projektu remontu
miejskiej oczyszczalni ścieków. Wkrótce ogłosimy przetarg na budowę świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach.
Co do Zdroju, to otrzymaliśmy od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków pozytywną opinię na budowę w Parku 1000-Lecia altany, która nawiązywać ma do istniejącego niegdyś w tym miejscu
obiektu. Inna zgoda od konserwatora zabytków, jaką dostaliśmy w
ostatnich dniach, dotyczy ustawienia w Parku Jana Pawła II rzeźby
przedstawiającej Mariannę Orańską odpoczywającą na parkowej
ławeczce. W tej chwili trwa wycena rzeźby w odlewniach.
A co z Domem Zdrojowym, jego przejęcie przez Gminę jest
ostatnio częstym tematem rozmów Lądczan?
Cały czas trwają formalne prace nad jego przejęciem. W moim
przekonaniu potrwają jeszcze około 3 miesiące.
To może na koniec odniesiemy się do funkcjonowania naszego
samorządu na szerszym forum.
Tak, to bardzo ważne. Otóż zbliżamy się do końca prac nad zatwierdzeniem Strategii „Sudety 2020-30”, opracowywanym przez
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. 20 września odbędzie
się Walne Zgromadzenie Sygnatariuszy Deklaracji Sudeckiej. Mam
nadzieję, że tego dnia zatwierdzimy strategię, która może mieć znaczący wpływ na inwestycje ze środków unijnych na naszym terenie
w latach 2020-2030. Inną ciekawą inicjatywą w zakresie działań,
które można żartobliwie zwać naszą „polityką zagraniczną” jest
fakt, że podczas ostatniej sierpniowej sesji podjęliśmy uchwałę w
sprawie wstąpienia do EHTTA (European Historic Thermal Towns
Association – Stowarzyszenie Historycznych Miast Termalnych),
czyli elitarnej grupy historycznych miast uzdrowiskowych posiadających termy. W tej chwili staramy się o zgodę Ministerstwa
Spraw Zagranicznych na przystąpienie do stowarzyszenia. Jeśli
wszystko pójdzie dobrze, a nic nie stoi na przeszkodzie, Lądek-Zdrój będzie pierwszym polskim uzdrowiskiem w ekskluzywnym
gronie starych europejskich term.
Myślę, że tematów jest znacznie więcej, ale pociągniemy je w
rozmowie planowanej na październik, tymczasem dziękuję za
poświęcony nam czas.
Ja również dziękuję.
Z Burmistrzem Lądka-Zdroju rozmawiał Tomasz Pawlęga
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Lądeckie Spotkania Sentymentalne
Nasze wycieczki z Mirosławem Zbrzeźniakiem
Pierwszemu (2016) i drugiemu (2017) Lądeckiemu Spotkaniu
Sentymentalnemu towarzyszyły wycieczki z przewodnikiem Mirosławem Zbrzeźniakiem. Pierwsza z nich, wspomniana w numerze
1/2017 „Debat Lądeckich”, przeniosła nas w czas, gdy istniała
wioska Karpno i pokazała niezwykłość skałek Trojana.
Druga, szlakiem lądeckich zródeł i zakładów leczniczych, rozpoczęła się od kaplicy św. Jerzego, która zachwyciła nas ciekawym
wnętrzem. Schodząc ze Wzgórza Świetojerskiego, usłyszeliśmy
historię zakładów leczniczych Starego i Nowego Jerzego oraz pobliskiej fontanny, która pierwotnie służyła jako basen do terapii
koni. Dalej trasa wycieczki prowadziła uliczkami zdrojowej części
miasta, skupiając coraz większe grono turystów i kuracjuszy.
Przed muszlą koncertową wysłuchaliśmy historii kompleksu Dom
Zdrojowy oraz sąsiadującej Alei Modrzewiowej. Następnie przeszliśmy do zakładu Wojciech, słuchając bogatej historii
tego obiektu i jego otoczenia. Dalej trasa prowadziła do Źródła
Chrobrego. Przy nim Mirosław Zbrzeźniak pokazał nam kilka eksponatów ze swojej bogatej kolekcji szkła, nawiązujującej do bogatych dziejów Lądka jako uzdrowiska. Następnie zeszliśmy do
Źródła Marii Dąbrowskiej i Sanktuarium Uzdrowienia Chorych.
Przy Sanktuarium dowiedzieliśmy się o najnowszych odkryciach
i modernizacji jego wnętrza. Trasa naszej wycieczki skończyła się
obok Krytego Mostu. Tu usłyszeliśmy ciekawą historię tego niepowtarzalnego obiektu. Na zakończenie naszego spaceru Przewodnik
w podziękowaniu otrzymał entuzjastyczne brawa.

PRACA SZUKA CZŁOWIEKA
stan na dzień 22.08.2018
Pracownik pizzerii, Pizzeria Abakus, Rynek
Kelner, Kelnerka, Kucharz, Restauracja Myśliwska „Celnice” na granicy Lutynia/
Travna, tel 533776117
Fizjoterapeuta, 23 WSZUR, tel. 748117 200, 609401691
Pokojowa, 23 WSZUR, tel. 748117 200, 609401691
Pomoc kuchenna, 23 WSZUR, tel. 748117 200, 609401691
Kucharz, 23 WSZUR, tel. 748117 200, 609401691
Kelnerka, 23 WSZUR, tel. 748117 200, 609401691
Kasjer, sprzedawca, Market Rema, ul. Ogrodowa
Praca w budowlance, (wykończeniówka, elewacje), tel.607524551
Pracownik do piekarni, „Piekarnia Pączek”, 509913844
Kelnerka, Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. tel. 882830087
Pomoc kuchenna, Centrum Rehabilit.-Konferencyjne ,, Złoty Łan” tel. 74 814 60 04
Kucharka, Centrum Rehabilitacyjno-Konferencyjne ,, Złoty Łan” tel. 74 814 60 04
Kelnerka/Kelner, Kawiarnia „Kaprys”, tel. 604433771
Praca w Restauracji Kaczy Dołek, ul. Kosciuszki, tel. 664 428 705
Kasjer sprzedawca, Sklep „Żabka”, tel. 517925053
Recepcjonista, Hotel „Mir-Jan, ul. Kościuszki 78, tel.505 952 564
Kelner, 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
Recepcjonista, Hotel „Zamek na skale”, Trzebieszowice- 608066030
Pokojowa, Hotel „Zamek na skale”, Trzebieszowice- 608066030
Sprzedawca, kasjer - Sklep „Biedronka”, ul. Śnieżna, tel. 600448040
Kelnerka, Rezydencja „Grawert”, ul. Lipowa, tel. 606217614
Specjalista ds. elektroenergetycznych, Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.,
tel. 748146227 w.233
Pomoc kuchenna, Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A., tel. 748146227 w.233
Fizjoterapeuta, Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A., tel. 748146227 w.233

Obu wycieczkom towarzyszyły opowiadania bogato wypełnione
faktami i ciekawostkami, różnorodne dokumenty, fotografie oraz
wspomniany pokaz fragmentu kolekcji wyrobów ze szkła, stanowiącej część bogatego zbioru lądeckich pamiątek Mirosława
Zbrzeźniaka.
Bo dobrze jest spacerować i oglądać architekturę i przyrodę miasta, ale pełniejszy, a przez to cenniejszy jego obraz powstaje, gdy
poznajemy jego przeszłość, która w przypadku Lądka Zdroju liczy
sobie prawie 800 lat.
Przed nami Trzecie Lądeckie Spotkanie Sentymentalne w dniach
5-7 października br. z wycieczką z części Zdrojowej Lądka z biegiem Białej Lądeckiej na Wzgórze Trzech Krzyży, którą także poprowadzi Mirosław Zbrzeźniak. (program na str. 12)
Lucjan Wajzer, Zbigniew Zdzienicki

Przy Źródle Chrobrego, fot. Lucjan Wajzer

Dyżury aptek we wrześniu 2018
w Lądku-Zdroju, Stroniu Śląskim, Bystrzycy Kłodzkiej
1.09.2018, 21.00-7.00,„Herbena” Bystrzyca Kłodzka, Oś. Szkolne 10A/13
2.09.2018, 9.00-13.00, 21.00-7.00,„Zdrojowa” Lądek-Zdrój, ul. T. Kościuszki 15b
3.09.2018, 21.00-7.00,„Słoneczna” Stronie Śląskie, ul. Morawka 31/1
4.09.2018, 21.00-7.00,„Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka, ul. St. Okrzei 12/6
5.09.2018, 21.00-7.00,„Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój, ul. Powst. Wielkop. 4
6.09.2018, 21.00-7.00,„Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka, ul. A. Mickiewicza 3
7.09.2018, 21.00-7.00, „Rumianek” Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 14
8.09.2018, 21.00-7.00, „Centralna” Bystrzyca Kłodzka, ul. A. Mickiewicza 15
9.09.2018, 9.00-13.00, 21.00-7.00,„Pod Orłem” Lądek-Zdrój, Pl. Mariański 3/4
10.09.2018, 21.00-7.00,„Słoneczna” Stronie Śląskie, ul. Morawka 31/1b
11.09.2018, 21.00-7.00,„Daglezja” Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 22
12.09.2018, 21.00-7.00,„Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
13.09.2018, 21.00-7.00,„Herbena” Bystrzyca Kłodzka, Oś. Szkolne 10A/13
14.09.2018, 21.00-7.00,„Zdrojowa” Lądek-Zdrój, ul. T. Kościuszki 15b
15.09.2018, 21.00-7.00,„Słoneczna” Stronie Śląskie, ul. Morawka 31/1b
16.09.2018, 9.00-13.00, 21.00-7.00,„Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka, ul. St. Okrzei 12/6
17.09.2018, 21.00-7.00,„Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój, ul. Powst. Wielkop. 4
18.09.2018, 21.00-7.00,„Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka, ul. A. Mickiewicza 3
19.09.2018, 21.00-7.00,„Rumianek” Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 14
20.09.2018, 21.00-7.00,„Centralna” Bystrzyca Kłodzka, ul. A. Mickiewicza 15
21.09.2018, 21.00-7.00,„Pod Orłem” Lądek-Zdrój, Pl. Mariański 3/4
22.09.2018, 21.00-7.00,„Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
23.09.2018, 9.00-13.00, 21.00-7.00,„Daglezja” Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 22
24.09.2018, 21.00-7.00,„Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
25.09.2018, 21.00-7.00,„Herbena” Bystrzyca Kłodzka, Oś. Szkolne 10A/13
26.09.2018, 21.00-7.00,„Zdrojowa” Lądek-Zdrój, ul. T. Kościuszki 15b
27.09.2018, 21.00-7.00,„Słoneczna” Stronie Śląskie, ul. Morawka 31/1
28.09.2018, 21.00-7.00,„Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka, ul. St. Okrzei 12/6
29.09.2018, 21.00-7.00,„Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój, ul. Powst. Wielkop. 4
30.09.2018, 9.00-13.00, 21.00-7.00,„Apteka przy Netto” Bystrzyca Kł, ul. A. Mickiewicza 3
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„Łączą nas źródła, muzyka i czekolada”

W dn. 28-29 lipca i 4 sierpnia Centrum Kultury i Rekreacji
w Lądku-Zdroju wspólnie z partnerem Velke Losiny w Czechach
realizowało projekt kulturalny „Łączą nas źródła, muzyka i czekolada”. W jego ramach odbyły się 3 duże koncerty muzyczne
i kostiumowy „Lądecki Wehikuł Czasu”. Przedsięwzięcie współfinansowane było ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju
Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.
„Łączą nas źródła, muzyka i czekolada” zainaugurowany został 28
lipca koncertem „Łączą nas źródła”, w którego programie znalazły
się słynne arie i duety operetkowe oraz musicalowe w wykonaniu
artystów z Polski i Czech. Na scenie wystąpili: Agnieszka Bochenek-Osiecka – sopran, Zdeňka Kotková – sopran, Ewelina Sobczyk
– sopran, Joanna Szynkowska vel Sęk – sopran, Adam Grygar – baryton, Jan Michalak – bas baryton; solistom akompaniowała
orkiestra „M de Silesia” pod dyrekcją Wojciecha Barczyńskiego, natomiast koncert –
podobnie jak wszystkie wydarzenia projektu
- poprowadził Jacek Śmietana.
Koncert „Łączą nas źródła” był jednym z
najciekawszych wydarzeń sezonu kulturalnego 2018 w Lądku-Zdroju. Na scenie pojawili się znakomici soliści, ale ewenementem, który można uznać za historyczny, był
pierwszy od ćwierćwiecza występ na terenie naszego zdroju zespołu orkiestry filharmonijnej; ostatnie u nas występy orkiestr
na wolnym powietrzu odbywały się w latach 80. XX w. podczas
Festiwali Muzyki Rosyjskiej i Radzieckiej. Dodajmy, że w trakcie
cały park wypełnił się widzami, którzy rozsiedli się pod sceną, ale
też zapełnili zdrojowe trawniki. Możliwe, że pobiliśmy tego dnia
rekord frekwencji uczestników biorących udział w wydarzeniu kulturalnym na terenie parku pod Zdrojem „Wojciech”.
Następnego dnia na tej samej scenie gościliśmy najpierw artystów
prezentujących estradową, później twórców alternatywnych.
Koncert „Jak za dawnych lat” prezentował znane i lubiane szlagiery
polskie i czeskie w stylu retro. Co ważne, obok artystów zaproszonych spoza miasta, w występie udział wzięli muzycy lądeccy.
Śpiewali i grali: lądecki Zespół Orkiestry Zdrojowej, Orest Vasiouta
– skrzypce, Dorota Helbin – sopran, Jan Michalak – bas baryton,
Małgorzata Westrych – fortepian. Realizowane z godzinach popołudniowych przedsięwzięcie cieszyło się sporą frekwencją i żywym

przyjęciem słuchaczy, czemu trudno się dziwić, biorąc pod uwagę
dobór powszechnie znanego, znakomitego repertuaru.
Wieczorem natomiast na scenie pojawili się artyści muzycznej
alternatywy: czeski „6 NaChodniku” (Nachod) i słowacki „Longital” (Bratysława). Koncert był ukłonem organizatorów w stronę
słuchaczy o bardziej wyrobionych gustach, oba bowiem zespoły reprezentują gatunki leżące poza głównymi prądami, znanej
z rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych, muzycznej komercji.
Znakomite, kapitalne występy obu zespołów i doskonała reakcja
publiczności. Nic dodać, nic ująć.
Wydarzenie główne projektu „Łączą nas źródła, muzyka i czekolada” odbyło się tydzień później – 4 sierpnia w tym samym miejscu,
czyli Parku Zdrojowym im. Jana Pawła II. „Lądecki Wehikuł Czasu”, dzięki wsparciu ze strony Euroregionu Glacensis i Unii Europejskiej stał się zdarzeniem ze wszech miar pysznym!
Program Wehikułu – rzec można interdyscyplinarny - podzielony
był na kilka obszarów. Były historyczne aktywności w terenie: graliśmy w boule, krokieta, serso, warcaby, układaliśmy bierki. Uczestnicy podziwiali akrobatyczne zdolności cyklistów i linoskoczka
i zachwycali się historycznymi kostiumami, których wiele pojawiło
się tego dnia w parku. Na scenie w romantycznym pokazie tańca
zobaczyliśmy przepiękną parę, która prezentowała XIX-wieczne
tańce salonowe, odbyły się prezentacje 10 słynnych kuracjuszy lądeckiego zdroju (od Jerzego Podiebradowicza po Mariannę Orańską) odzianych w stroje z epok, mieliśmy konkurs na strój z epoki,
który wygrali żołnierze Księstwa Warszawskiego i uczestniczyliśmy
w wyjątkowym koncercie izraelskiej artystki Noam Vazany. Do tych
rozrywek brakowało tylko jednego, jakiejś dodatkowej osłody: poczęstunku. Ten pojawił się w postaci
czekolady z czeskich Velkich Losin! Nasi
partnerzy przygotowali degustację, jakiej
w Parku Zdrojowym jeszcze nie było:
częstowali nie tylko pralinkami i czekoladkami, wykonali również czekoladową
rzeźbę, przedstawiającą „Lądecki Wehikuł Czasu” w stylistyce steampunkowej.
Nie sposób wyobrazić sobie lepszego
zamknięcia Wehikułu niż koncert, który odbył się wraz z jego zakończeniem.
Podczas Gali Finałowej „Łączą nas źródła, muzyka i czekolada” na „Scenie na
Tarasach” pojawili się: Ewa Warta-Śmietana – sopran, Joanna Nawrot – sopran
liryczny, Barbora Čechová – sopran, Łukasz Wroński – tenor, Piotr
Płuska – baryton, Krystyna Man Li Szczepańska – fortepian oraz
Kwartet Bramy Morawskiej.
Arie operowe, operetkowe i musicalowe wypełniły park niezwykłą
aurą, stały się – podobnie jak Wehikuł - dopełnieniem jego wspaniałej architektury i krajobrazu. To było coś!
Projekt „Łączą nas źródła, muzyka i czekolada” był bez wątpienia jednym z najciekawszych tegorocznych wydarzeń kulturalnych
w Lądku-Zdroju, które nie odbyłoby się bez współfinansowania ze
środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis, za które
serdecznie dziękujemy!
Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju

Projekt „Łączą nas źródła, muzyka i czekolada”

Projekt współfinansowany jest ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis
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Honorowy Obywatel
Henryk Konwiński

Wieloletni solista baletu Teatru Wielkiego w Poznaniu. Pracował
pod kierunkiem najwybitniejszych artystów tej dziedziny m.in. F.
Parnella, C. Drzewieckiego, T. Kujawy. Współpracował z Telewizją
Poznańską i Operetką Bałtycką. Jest krajowym rekordzistą w ilości
zrealizowanych spektakli – jego dorobek obejmuje niemal wszystkie pozycje baletu klasycznego oraz wiele pozycji inspirowanych
muzyką współczesną. Jako choreograf i reżyser współpracował
niemal z wszystkimi teatrami operowymi w Polsce. Przez wiele
lat, do dziś związany z Operą Śląską w Bytomiu. Artysta był stypendystą Het Nationale Ballet w Amsterdamie, Nederlands Dans
Theater w Hadze, Baletu XX wieku Maurice’a Bejarta w Brukseli
oraz Alicji Alonso w Hawanie. Wielokrotnie nominowany i nagradzany Złotą Maską. Laureat prestiżowych nagród i wyróżnień. Od
lat młodzieńczych związany z Lądkiem-Zdrojem - mieszka tu jego
przybrana rodzina. Aktywnie uczestniczy w Międzynarodowym Festiwalu Tańca od początku jego istnienia – wspólnie ze Sławomirem Pietrasem, Lilianą Kowalską i Olgą Sawicką. W 2018 r. miasto
uhonorowało tancerza tytułem Honorowy Obywatel Lądka-Zdroju.
Z Henrykiem Konwińskim rozmawia Ewa Chalecka.

Odpust we wsi Karpno
Jak co roku, w pierwszą sobotę sierpnia – tym razem było to 4
sierpnia 2018 r. - odbyły się uroczystości odpustowe w Karpnie.
Z racji przypadającej właśnie rocznicy 95-lecia Polskiego Związku
Łowieckiego było to spotkanie szczególne. Przybyli przedstawiciele kół łowieckich ze sztandarami, leśnicy, mieszkańcy regionu i
goście. Obowiązki gospodarza pełnił Grzegorz Pietruńko – Nadleśniczy Nadleśnictwa Lądek-Zdrój.
Jeszcze przed mszą świętą nastąpiła chwila upamiętniająca osobę
szczególną dla tego miejsca i całej ziemi lądecko-strońskiej. Ksiądz
Stefan Witczak zwany „Kruszynką”, urodzony w 1948 r. a zmarły w
2006 r., przez lata swojej duszpasterskiej pracy i społecznej działalności zaskarbił sobie ludzkie serca. Angażował się w ratowanie
zabytków, m.in. w odbudowę kościółka w Karpnie, wspierał w latach 80-tych działania opozycji, szczególnie Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. Organizował msze i modły ekumeniczne obecnych i dawnych, niemieckich mieszkańców. Pełnił liczne funkcje:
był kapelanem strażaków diecezji świdnickiej, kapelanem leśników
dolnośląskich i kapelanem myśliwych sudeckiej krainy łowów. Powszechnie znany i lubiany, ceniony za skromność i bezinteresowność. Na wniosek członków lądeckiej Rady Miejskiej, z okazji przy-
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Jak rozpoczęła się Pana przygoda z tańcem?
Sztuka zawsze była w kręgu moich zainteresowań – chciałem być
artystą malarzem. Jednak na życzenie ojca ukończyłem technikum
budowy dróg i mostów. Już wtedy trochę wagarowałem – chodziłem na zajęcia szkoły baletowej prowadzone przez O. Sławską-Lipczyńską a w kinie oglądałem świetne rosyjskie balety. Kiedy dostałem nakaz pracy i wyjechałem na Kaszuby, udało mi się otrzymać
angaż w Zespole Pieśni i Tańca Ziemi Kościelskiej i Kaszubskiej.
Po jakimś czasie wróciłem do Poznania, stanąłem do konkursu i
zostałem przyjęty do zespołu baletu Opery Poznańskiej. Od wtorku
do piątku o godz. 8.00 rozpoczynałem lekcje, potem pracowałem
w szkole baletowej, a w wolnym dniu - to był poniedziałek – zaliczałem zajęcia w warszawskiej szkole baletowej. Jak by tego było
mało dorabiałem do gaży pracując w świetlicy. Do dziś nie wiem
jak to wszystko udało mi się połączyć – byłem młody.
A jak znalazł się Pan w Lądku-Zdroju?
Kocham to miejsce. Jest tu tak pięknie, sielsko, malowniczo –
uwielbiam patrzeć na pasące się na zboczu wzgórza konie. W
Lądku-Zdroju mam moją drugą rodzinę, z którą spędziłem wiele
wspaniałych chwil. Moja przybrana siostra Anna Bednarek zawsze
okazywała mi wiele serdeczności, podobnie jak jej synowa Małgorzata Bednarek i inni członkowie rodziny. Najpierw przyjeżdżałem
tu tylko prywatnie, później leczyłem w lądeckim sanatorium moje
kontuzje. Od 20 lat przyjeżdżam do kurortu wspólnie ze Sławomirem Pietrasem, który jest spoiwem festiwalu tańca - jego obecność nadaje wydarzeniu niepowtarzalny klimat i charakter. Doskonale pamiętam początki tego przedsięwzięcia. Festiwal był bardzo
kameralny. Spotykaliśmy się w małej kawiarence, zapraszaliśmy
młodych choreografów i dyskutowaliśmy: Adam Hanuszkiewicz,
Sławomir Pietras i ja. Moja sąsiadka z poznańskiego osiedla – najwspanialsza, czarująca Olga Sawicka z radością do nas dołączyła.
Była niezwykła, cudownie opowiadała – miała dystans do siebie
i świetne poczucie humoru. Zjawiskową Olgę wszyscy podziwiali – zarówno artyści jak i publiczność. Dziś festiwal uległ pewnej
przemianie - ma większą skalę, jednak wciąż jest co podziwiać np.
poniedziałkowe prezentacje przygotowane przez Węgierską Akademię Tańca. Węgierski folklor jest w Polsce mniej znany, jednak
w tych tańcach drzemie wiele siły i radości, a swoją komplikacją
rytmiczną przypomina tańce hiszpańskie, dlatego warto było obejrzeć ten występ.
Na pewno lądeckiemu festiwalowi przydałoby się więcej nakładów
finansowych, jednak o nie nigdy nie jest łatwo.
padających w tym roku 70-tych urodzin niezapomnianego księdza
„Kruszynki”, Gmina Lądek-Zdrój ufundowała tablicę pamiątkową.
Jest ona wyrazem szacunku dla Księdza Prałata Stefana Witczaka
i świadectwem pamięci społeczności lokalnej. Odsłonięcia tablicy
dokonali biskup Ignacy Dec, ks. proboszcz Aleksander Trojan, Małgorzata Bednarek - Przewodnicząca Rady Miejskiej Lądka-Zdroju,
Grzegorz Pietruńko - Nadleśniczy Nadleśnictwa Lądek-Zdrój i Alicja Piwowar - Zastępca Burmistrza Lądka-Zdroju.
Mszę świętą odprawili biskup Ignacy Dec, proboszcz lądecki ks.
Aleksander Trojan i księża towarzyszący. W ramach ogólnopolskich obchodów 95-lecia PZŁ odznaczono medalami zasłużonych
myśliwych kół łowieckich Okręgu Wałbrzyskiego Polskiego Związku Łowieckiego, które wręczali: Stanisław Skrobotun – Członek
Naczelnej Rady Łowieckiej i Łowczy Okręgowy Kazimierz Krukowski-Zdanowicz. Odznaczenie otrzymał też zespół Hejnalistów
Myśliwskich „Odgłosy Kniei” im. ks. Prałata Stefana Witczaka
„Kruszynki”. Właśnie w tym roku przypada jubileusz 20-lecia działalności zespołu, który jest dobrze znany w Lądku-Zdroju z racji
corocznych występów podczas Festiwalu Sygnalistów.
Tradycyjnie, już po mszy świętej organizatorzy zaprosili wszystkich na poczęstunek i oczywiście był bigos myśliwy oraz pieczony
dzik.
Małgorzata Bednarek
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Urodziny Kurortu

W weekend 10 - 11 sierpnia obchodziliśmy 777-lecie Kurortu Lądek-Zdrój. W piątkowy wieczór w Parku Zdrojowym im.
Jana Pawła II wystąpił Józef Skrzek (SBB), natomiast nazajutrz
gwiazdą wieczoru na lądeckim Rynku był „Fisher”.
Koncert Józefa Skrzeka wzbudził olbrzymie zainteresowanie
mieszkańców gminy i gości przybyłych specjalnie na tę okazję.
Wydaje się, że więcej ludzi w Parku Zdrojowym można spotkać
tylko podczas Dolnośląskich Festiwali Biegów Górskich. I trudno
się dziwić, ponieważ Józef Skrzek jest jednym z najważniejszych
polskich twórców muzyki rockowej i elektronicznej XX w. Recital
artysty – wykonał on kilka aranżacji znanych kompozycji – wzbogacony został o kilka utworów, zagranych wspólnie z jego córką
Ellą Skrzek. Józef Skrzek jest częstym gościem trzebieszowickiego
„Zamku na Skale”, który wspomina o naszej gminie w wielu publicznych wypowiedziach. W związku z tym, w czasie koncertu,
burmistrz Kaczmarczyk uhonorował artystę tytułem Ambasadora
Lądka-Zdroju.
W sobotę spotkaliśmy się na lądeckim Rynku. Święto rozpoczęło
się od „Targowiska Twórczości”, warsztatów artystycznych, zor-
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ganizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lądeckiej pod
filarami. W ramach targowiska działali: Środowiskowy Dom Samopomocy w Lądku-Zdroju z papierowym rękodziełem, Pracownia Ceramiki „Rezerwat” z lepieniem w glinie i kołem garncarskim,
Jola Trepka z dekupaże, rodzina Grzybowskich z lepieniem z masy
solnej i malowaniem mandali, Anna Duch z warsztatami teatru
papierowego, a wreszcie Marek Kopczyk z malowaniem na bruku
i Zbigniew Kresowaty z tworzeniem „Laurki dla Miasta”. Jak widać
było naprawdę w czym wybierać.
Równolegle pod ratuszem burmistrz Kaczmarczyk podpisywał widokówki z Lądka-Zdroju a w głębi samorządowego namiotu ciężko
pracowały Beata Kaczmarczyk i Ewelina Rycaj, przygotowując urodzinowy gulasz z wołowiny sudeckiej, której święto obchodziliśmy
również tego dnia. Działania na urodzinowej scenie rozpoczęła
uroczystość nadania tytułu Ambasadora Lądka-Zdroju trzem ważnym dla miasta osobom. Ten zaszczytny tytuł otrzymali: Zbigniew
Szczygieł, Marek Tuszyński oraz Wojciech Ciężkowski. Panowie
od lat promują kurort Lądek-Zdrój, dbają również o prężny rozwój naszego miasta. Jeszcze przed częścią sceniczną urodzin burmistrz Kaczmarczyk w towarzystwie żony Beaty i Eweliny Rycaj
częstował lądczan i przyjezdnych sudeckim gulaszem, a apetyty
tego dnia nam dopisywały: potrawa przygotowana z 50 kg wołowiny rozeszła się w ciągu jednej godziny!
Występy artystyczne rozpoczęły się pokazem baletowym grupy
BS „Fouette”, Tanecni Studio Pavlenko z Broumova w Czechach.
Dzieci i młodzież Broumova i Lądka-Zdroju – bo i stąd pochodzą
dzieci uczące się baletu pod okiem Heleny Pavlenko - pokazały się
w programie etiud, który bardzo podobał się naszej publiczności.
Kolejnym artystycznym punktem był koncert konińskiego zespołu
„Formind”, który zarazem był prezentem urodzinowym „przesłanym” nam przez samorząd partnerskiego Rychwała z burmistrzem
Stefanem Dziamarą na czele. A później już odbyła się mini-gala
disco polo, na którą prawdopodobnie czekała większość przybyłej
tego dnia na Rynek publiczności. Najpierw na scenie pojawiła się
Julia Jaroszewska, po niej zaś długo w Lądku-Zdroju oczekiwany „Fiszer”, czyli znany u nas Piotr Stawowczyk wraz z zespołem.
Było radośnie a nawet hucznie, skoro urodziny zakończyły się
przed północą.
Ewa Chalecka, Tomasz Pawlęga

10 „Lądeckie Ludowe Zdroje”
W sobotę 18 sierpnia odbyła się 10 edycja „Lądeckich Ludowych
Zdrojów” (LLZ) - Festiwalu Śpiewu, Tańca i Rękodzieła Ludowego.
W tym roku na scenie wystąpiło 8 zespołów, obchodziliśmy też 40
rocznicę powstania naszego Zespołu Pieśni Ludowej „Skrzynczanki”. Dopisała nam pogoda, nastroje i bardzo dobre prezentacje.
„Lądeckie Ludowe Zdroje” odbyły się po raz pierwszy w lipcu 2009
r. Na scenie muszli koncertowej zdrojowego amfiteatru wystąpiło
wówczas dziesięć zespołów oraz - z recitalem - Małgorzata Kulińska. Impreza miała charakter konkursu, którego „Grand Prix”
wywalczyła Kapela Ludowa „Kulinianie” z Kulina. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że przedsięwzięcie powołane zostało do życia
niejako przy okazji 30 rocznicy powstania „Skrzynczanek”.
Tegoroczne wydanie LLZ nie miało konkursowego charakteru, ale
cieszyło się równie dobrym przyjęciem publiczności jak wszystkie
wcześniejsze edycje. Na scenie „Pod Dębem” w Parku Zdrojowym
im. Jana Pawła II wystąpili: „Siekiereczki” ze Starego Gierałtowa,
„Krukowianie” z Krukowa, „Niezła Paka” z Dobroszyc, „Rozmaryn”
z Rogowa Sobóckiego, „Wesołe Nutki” z Mąkolna, Kapela „Smolniczanie” ze Smolnika i „Papa Wilk Trio”.
Festiwalowe spotkanie rozpoczęły „Skrzynczanki”, które są nie
tylko swoistym gospodarzem LLZ, ale też w tym roku obchodzą
40-lecie istnienia. Były więc podziękowania, życzenia, kwiaty a
później również torty. Występ pań – i dwóch panów - ze Skrzynki

powiązany był z wręczeniem przez burmistrza Romana Kaczmarczyka tytułu Ambasadora Lądka-Zdroju Mirosławowi Grendzie,
który kierował zespołem „Skrzynczanek” w latach 1998 – 2017.
Występy kolejnych zespołów przebiegały w znakomitej, tworzonej
przez publiczność, atmosferze uśmiechu, wspólnych śpiewów i
rzęsistych oklasków. Festiwal zakończył piękny występ zespołu
„Rozmaryn” z Rogowa Sobóckiego. Pozostaje oczekiwanie na
przyszły rok i kolejną edycję „Lądeckich Ludowych Zdrojów”.
Tomasz Pawlęga
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Wieczór z klasyką

Dolnośląski Festiwal Muzyczny

W piątek (17.08) Dolnośląski Festiwal Muzyczny odwiedził Lądek-Zdrój. W kościele pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny
wystąpili Jan Bokszczanin (organy) i Anna Wróbel (wiolonczela).
Jan Bokszczanin to stypendysta University of North Texas (USA)
w klasie organów prof. J. E. Eschbacha (2002-2003). Artysta
koncertuje w kraju i za granicą (Białoruś, Dania, Finlandia, Litwa,
Niemcy, Rosja oraz USA). Muzyk jest autorem książki Geneza i
tradycje rosyjskiej muzyki organowej opublikowanej w 2001 r., a
także redaktorem dodatków nutowych zamieszczonych w periodyku Liturgia Sacra. To również autor wydania zbioru: 7 utworów na
organy M. Sawy. Anna Wróbel (wiolonczela) muzyk, kameralistka
i pedagog. W 2007 r. uczestniczyła w kursach zorganizowanych w
Caracas przez wenezuelskiego wiolonczelistę dr Williama Molinę.
Po ich ukończeniu została przyjęta w poczet Latynoamerykańskiej
Akademii Wiolonczelowej. Koncertowała w wielu miastach Polski,
krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz w Wenezueli, gdzie
w 2010 r. wykonała utwór P. Wróbla Moliendo cafe oparty na wenezuelskich melodiach ludowych.
Zgromadzoną licznie publiczność z Lądka-Zdroju, Kłodzka, Stronia i Bystrzycy powitał gospodarz obiektu – ks. Aleksander Trojan.
Swój program muzycy rozpoczęli od Te Deum – M. A. Charpentiera. Artyści zaprezentowali publiczności taże Toccatę i fugę d-moll
J.S. Bacha, Arioso H.V. Lobosa, chorał z kantaty Nun komm der
Heiden Heiland J.S. Bacha, Prince of Denmark’s March J. Clarke,
Apres un reve M. Sawy oraz Les Larmes (Łzy) op. 41. I.F. Dobrzyńskiego. Po występie można było nabyć płyty z nagraniami
obojga artystów.
Dolnośląski Festiwal Muzyczny (DFM) powstał w 2013 roku. Jest
to wydarzenie cykliczne, którego koncerty odbywają się niemal
przez cały rok kalendarzowy. W programie festiwalu znajdują się
zarówno koncerty muzyki klasycznej jak i jazzowej - swój repertuar prezentują uznani artyści oraz młodzi ambitni i zdolni muzycy.
Dyrektorem wydarzenia jest Magdalena Kulig.
Ewa Chalecka
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DRUGA LĄDECKA NOC POETÓW
Uroczysta coroczna impreza, sensu stricto poetycka, odbyła się
w Kurorcie Lądek-Zdrój, w Kawiarni Dom Klahra. Już po raz drugi
poeci z całej Polski zjechali zdrojić poezją Gości w dniu 24 sierpnia
o godzinie 18.30. Przybyłych, z różnych stron Polski, uczestników
zaproszonych gości, przywitał poeta organizator NOCY POETÓW
Zbigniew Kresowaty - artysta malarz, krytyk literacki i eseista.
Przywitał ich także burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk.
Burmistrz m. innymi obiecał, co ważne! - że spotkania pt. NOC
POETÓW z poezją śpiewaną, recytowaną oraz czytaną, wejdzie na
stałe do kalendarza imprez lądeckich, co z radością przyjęli przybyli poeci. Przyjechało do Lądka wielu ok/ 60 poetów, ze swoimi
książkami m. innymi z: Lublina, Poznania, Wrocławia, Warszawy,
Ołomuńca (Czechy), Nysy, Opola, Brzegu, Kielc, Prudnika, Łącznika, Korfantowa, Kłodzka, Kudowy, Głuszycy, Lądka-Zdroju - większość to poeci doświadczeni: profesorowie, wykładowcy, nauczyciele, wszyscy z dorobkiem wielo - książkowym... Czytali oni swoje
wiersze z tomików poezji, a także ogłaszali nowe wiersze, w tym
o Lądku... Natomiast w muzycznych przerywnikach wystąpili, jak
wspomniano, także poeci śpiewający: kompozytorka Alicja Tanew
(godzinny recital) - Natomiast w drugiej części wystąpił z własnymi kompozycjami (w godzinnym recitalu) także poeta kompozytor
i wykładowca w Konserwatorium Muzycznym z Poznania artysta
dr Ares Chadzinikolau. Święto Poezji NOC POETÓW muzycznie
otworzyła Alicja Tanew, prezentując w trakcie, swoją poezję słownie. Po jej koncercie i prezentacji organizator NOCY POETÓW,
prezes Fundacji ERANOS, wręczył artystce Nagrodę Honorową im.
Marianny Bocian GNOMA, wraz ze statuetką i dyplomem...
Została także wręczona Honorowa Nagroda Poetycka im. Marianny Bocian - GNOMA „koliber” poetce lądeckiej Joannie Mikulskiej
-Mossakowskiej oraz statuetka kolibra, za krzewienie poezji związanej z otoczeniem przyrody i ekonaturą oraz sacru. Trzeba wspomnieć, że nieżyjąca Marianna Bocian (2005) - poetka o wielkim
dorobku poetyckim książkowym, krzewiąca patriotyzm i naturę,
poetka humanistka... była pracownikiem i przewodniczącą Rady
Fundacji ERANOS. A dziś jest uznaną poetką tzw. „korony poetów
NOWEJ FALI” - to kierunek literacki buntu poetów lat 68’ - Zatem
pozostaje obecnie Ona Patronką Fundacji artystycznej ERANOS.
W dalszej części poeci prezentowali wciąż wiersze, po godzinnej
akcji czytania wystąpił, poznański artysta poeta, muzyk i kompozytor, co spodobało się jako odmiana rytmu poezji śpiewanej... Jego
koncert był bardzo odmienny, tak jak odmienne są nurty i wiersze
oraz kierunki literackie - Poeci, ze spotkania w Kawiarni Artystycznej „Dom Klahra”, wyszli bardzo spełnieni, zadowoleni i wyrazili
ochotę przybycia do Lądka-Zdroju znów, żeby zdrojić się poetycko
z książką - słowem, z Gośćmi, w następnym roku. Wszystko zostało przyjęte z wielkim sercem i zadowoleniem oraz nadzieją na
zaistnienie wielkiej siły i wartości słowa tutaj w Lądku-Zdroju jako
Kurorcie, mieście artystów i festiwali...
Zbigniew Kresowaty

nr 9 (219/2018)

12

Lądecki
Informator
Kulturalny
WRZESIEŃ 2018

1 września, godz. 10.00, Święto latawca, Kąty Bystrzyckie
1-2 września, godz. 16.00, III. POLSKO - CZESKIE spotkanie teatrów lalkowych „Lądecki HUMPTY DUMPTY, Rynek, szczegóły na plakacie i na ckirladek.pl
2 września, godz. 11.00, Koncert fortepianowo-skrzypcowy po mszy św.,
Kościół w Lutyni
4 września, godz. 20.00, Stand - Up - Janek Wolańczyk z nowym programem,
Kawiarnia Dom Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 20 zł
5 września, godz. 10.30, Spektakl dla dzieci „Cyrk doktora Dolittle”,
Kinoteatr, ul. Orla 7
5 września, godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej, Kawiarnia
Wiedeńska Albrechtshalle, wstęp 10 zł
5 września, godz.19.00, Koncert muzyki LATINO - gitara i śpiew Moises
Bethencourt, Kawiarnia Dom Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 20 zł
8 września, godz. 19.30, Music Painters - jazz koncert, jazzowe transkrypcje
muzyki klasycznej, Kawiarnia Dom Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 20 zł
11 września godz. 18.00, „Marta i Dana od Aniołów“ czyli wernisaż wystawy
prac rzeźbiarskich Dany Richter i czytanie anielskiej poezji Marty Klubowicz, Piwnica
Pod Adamem, ul Wolności 2 Lądek-Zdrój, wstęp wolny
12 września, godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej, Kawiarnia
Wiedeńska Albrechtshalle, wstęp 10 zł
12 września, godz.19.00, Koncert muzyki LATINO - gitara i śpiew Moises
Bethencourt, Kawiarnia Dom Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 20 zł
15 sierpnia, Festyn „Święto lasu i leśnych ludków”, plac sołecki w Konradowie
15 września, godz. 19.30, Koncert Jazz Anna Rejda&Kamil Abt promocja płyty “Osobliwości“, Kawiarnia Dom Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 20 zł
16 września, godz. 19.00, Koncert poezji śpiewanej w wykonaniu grupy Pond
Chmurami, Kawiarnia Dom Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 20 zł
19 września, godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej, Kawiarnia
Wiedeńska Albrechtshalle, wstęp 10 zł
19 września, godz.19.00, Koncert muzyki LATINO - gitara i śpiew Moises
Bethencourt, Kawiarnia Dom Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 20 zł
20-23 września, 23 Festiwal Górski im. Andrzeja Zawady, program na:
www.festiwalgorski.pl
21-23 września, Lądecki Jarmark Staroci, Rynek
21 września, godz. 19.30, Koncert Arek Podstawka Solo - jazz na gitarę,
Kawiarnia Dom Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 20 zł
22 września, godz. 13.00, IV Piknik Ziemniaczany w Lutyni
26 września, godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej, Kawiarnia
Wiedeńska Albrechtshalle, wstęp 10 zł
26 wrzesnia, godz.19.00, Koncert muzyki LATINO - gitara i śpiew Moises
Bethencourt, Kawiarnia Dom Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 20 zł
29 września, 70-lecia Klubu Sportowego „Trojan”, Stadion sportowy,
ul. Kłodzka
29 września, 10-lecie Koła Gospodyń Wiejskich, Trzebieszowice
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Program Trzecich Lądeckich Spotkań Sentymentalnych

5 - 7 października 2018

Piątek 05.10
16.00 ZP Wojciech. Otwarcie wystawy zdjęć sosnowieckiego Stowarzyszenia Miłośników Fotografii z oprawą muzyczną Duetu Claro de Luna (skrzypce i piano).
18.00 Piwnica pod Adamem. Wieczór towarzysko-wspomnieniowy.
Sobota 06.10.
9.00 Hostel Urszula. Wyjście na trasę wycieczki Wzdłuż Białej Lądeckiej na
WzgórzeTrzech Krzyży, którą poprowadzi Mirosław Zbrzeźniak.
16.00 Centrum Kultury i Rekreacji. Popołudnie ze Sztuką.*
Występ Duetu Claro de Luna: Alicja Gutowska- Martinez (fortepian), Daniel
Martinez (skrzypce). Muzyka gitarowa Lucyny-Urszuli Gawlik. Poezja i malarstwo Krystyny Leśniewskiej-Pasionek z towarzyszeniem muzyki w wykonaniu
uczennic PSM w Kłodzku: Mai Sawickiej (fortepian) i Hanny Sawickiej (gitara).
Niedziela 07.10
10.00 Wspólne zwiedzanie Arboretum w Lądku-Zdroju. Propozycja adresowana
do uczestników Trzeciego Spotkania spoza Lądka.
*Bilety na „Popołudnie ze Sztuką’ w cenie 10 zł do nabycia w CKiR .

Lądecki
Sprint 2018
Zatęskniliśmy za rajdami i za
Lądkiem-Zdrojem.
Sprintem
chcemy podsumować 4 lata współpracy z samorządem Lądka-Zdroju, który otworzył się na naszą pasję wspierając nasze działania. Również dzięki
sołtysom i mieszkańcom wszystkich wsi nasze rajdy stały się wyjątkowe i
rozpoznawalne. Bo to właśnie te piękne odcinki i atmosfera stworzona przez
mieszkańców sprawiają, że mamy swobodę i przyjemność w organizacji
wyścigów. „Lądecki Sprint 2018” to jeden odcinek o długości 6,7 km, który zawodnicy pokonają 3-krotnie. Suma to ponad 20 km rajdowego szaleństwa na odcinku ze zmienną nawierzchnią: 72% - asfalt, 28% - szuter. Impreza odbędzie się w ciągu jednego dnia, czyli 7 października. Trasa będzie
obejmowała Lądek-Zdrój od ulicy Wiejskiej 35 o pobiegnie przez Radochów
do Trzebieszowic. Oficjalny start i meta Sprintu, tradycyjnie, umieszczone
zostaną na lądeckim Rynku. Uwaga! W godzinach 10.00 - 17.00 przewidziane są utrudnienia związane z zamknięciem dróg. Organizator przewiduje
jednak przerwy pomiędzy trzema planowanymi przejazdami. Każdy mieszkaniec na trasie rajdu zostanie poinformowany o godzinach zamknięcia oraz
przerw za pomocą ulotek najpóźniej na 14 dni przed imprezą. Wszystkie
ważne informacje będą dodawane na bieżąco na Facebooku: Lądecki Sprint
2018 i na stronie Rajdowakotlina.pl
W imieniu Gminy Lądek-Zdrój z Burmistrzem Romanem Kaczmarczykiem
na czele oraz grupy Rajdowa Kotlina serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych zawodników jak i kibiców do udziału w „Lądeckim Sprincie
2018”.
Irek Pieczarka, Rajdowa Kotlina

