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Bezpłatny Informator Samorządowy Miasta i Gminy Lądek-Zdrój

14. Dni Patrona Lądka-Zdroju Św. Jerzego

Smok - zwycięzca konkursu, fot. Ewa Chalecka

sza Święta w intencji mieszkańców i miasta, wręczenie meM
dali św. Jerzego, koncerty muzyczne, projekcje zdjęć i parada lądeckich smoków - tak hasłowo można wyliczyć atrakcje
14. Dni Patrona Lądka-Zdroju Św. Jerzego, które odbyły się 22
i 23 kwietnia 2018 r. Święto organizowane jest przede wszystkim dla lądczan, jego obchody to nasza miejska uroczystość.

Święty Jerzy, smokobójca i męczennik za wiarę jest patronem
Lądka-Zdroju i naszych uzdrowiskowych źródeł. Przypomnijmy,
że zgodnie z współczesnymi interpretacjami przekazów Jerzy przyszedł na świat w chrześcijańskiej rodzinie w III wieku na terenie
obecnej Anglii lub Turcji. Jako dorosły człowiek wstąpił do armii
rzymskiej, w której zaczął robić karierę. Został trybunem ludowym
(urząd w republice rzymskiej, którego podstawowym zadaniem
była ochrona interesów obywateli) i otrzymał nawet tytuł hrabiego.
Kiedy ok. 303 r. Dioklecjan rozpoczął prześladowania chrześcijan,
a kontynuował je cezar Galeriusz, Jerzy wykonując ich rozkazy
podjął się również ich otwartej krytyki. W konsekwencji został
uwięziony, był torturowany i ścięty pod murami Nikodemii. Wkrótce chrześcijanie zaczęli modlić się do niego jako męczennika.

Msze intencjonalne na św. Jerzego i uroczyste gale jego imienia
są już doroczną tradycją Lądka-Zdroju. W tym roku, za szczególne zasługi dla miasta i gminy Medale Św. Jerzego otrzymało
9 osób: Barbara Kopczyk, Joanna Piotrowicz, Władysław Czerkas,
Kazimierz Drożdż, Michał Dworczyk, Jerzy Hofman, Adam Juźwin,
Zbigniew Szczygieł, ks. Adam Szociński. Tegoroczna gala miała
też charakter szczególny, uświetniła ją bowiem wizyta Michała
Dworczyka, szefa Kancelarii Rady Ministrów RP. W części artystycznej mogliśmy natomiast wysłuchać koncertów znanych już
naszej publiczności artystek młodego pokolenia: Aleksandry Szlagi
(skrzypce) i Malwiny Jakubowskiej (wiolonczela), które w koncercie „Solo i w duecie” wykonały dzieła Z. Kodaly’ego J. Halvorsena,
J. S. Bacha i C. A. Piattiego.
Drugiego dnia, w poniedziałek, o 9.30 lądecki Rynek wypełnił się
dziećmi i dorosłymi, którzy wzięli udział w Smoczej Paradzie, będącej finałem konkursu „Bądź jak św. Jerzy - Walcz ze smogiem”.
Pochód smoków trzykrotnie okrążył nasz ratusz, by zgromadzić
się u schodów do jego gmachu w oczekiwaniu na werdykt jurorów
w konkursie, a warto było stanąć w szranki i zbudować smoka
z ekologicznych materiałów, bowiem nagrody były wysokie: 300,
600 i 1000 zł.
ciąg dalszy na stronie 8
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ki Kongres Samorządowy, który odbędzie się w naszym mieście
8 czerwca 2018.

6 kwietnia. Z niezwykłą przyjemnością wziąłem udział w lądeckiej „Nocy z Andersenem”. Spotkałem się z młodymi lądczanami
i czytałem im baśnie. Bardzo dziękuję naszym dzieciom i Bibliotece
Miejskiej przy CKIR za zaproszenie oraz Pani Gabrysi Rodak za
wspaniałą jak zawsze organizację wieczoru.

Z biurka
BURMISTRZA KACZMARCZYKA
29 marca. Wizyta w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej
(RZGW) we Wrocławiu. Tematem spotkania było uregulowanie głównie remonty - murów oporowych nad Białą Lądecką na terenie
miasta. Chodzi o uregulowanie murów na wysokości Targowiska
Miejskiego, którego brak nie pozwala nam na pełne przystąpienie
do modernizacji placu. W chwili obecnej otrzymaliśmy zgodę na
I etap budowy targowiska - plac handlowy. RZGW złożyło wniosek do Banku Światowego o pożyczkę na wykonanie robót hydrotechnicznych w Lądku-Zdroju. Czekamy niecierpliwie na decyzje
banku.
3 kwietnia. Spotkanie z przedstawicielami Polskiego Górnictwa
Naftowego i Gazownictwa (PGNiG). Uzgodniliśmy, że na mocy
wspólnego porozumienia UMiG będzie raz w tygodniu użyczać
firmie jedną z sal w ratuszu, gdzie PGNiG zorganizuje spotkania
informacyjne dla mieszkańców Lądka-Zdroju, dotyczące przejścia
z ogrzewania tradycyjnego na gazowe. Informacje dotyczyć mają
dotacji i dopłat, z których można korzystać przy przejściu na to
alternatywne źródło energii. Będziemy szerzej informować o utworzeniu tego punktu z chwilą rozpoczęcia jego działalności.
5 kwietnia. W Starostwie Powiatowym w Kłodzku odbyło się spotkanie z Rektorem i Prorektorem Uniwersytetu Przyrodnicznego
ws „Zielonej Doliny Żywności i Zdrowia”, dotyczące usytuowania
jej jednostek terenowych w Powiecie Kłodzkim, w tym w Lądku-Zdroju.

5 kwietnia. Uczestniczyłem w spotkaniu sygnatariuszy Deklaracji
Sudeckiej w Muzeum Ziemi Kłodzkiej. Spotkanie dotyczyło naszej
marcowej wizyty w Parlamencie Europejskim. Podczas spotkania
zaprosiłem wszystkich 106 sygnatariuszy Deklaracji na II Sudec-

9 kwietnia. Wizyta w Lądku-Zdroju wałbrzyskich władz PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Spotkanie dotyczyło wiaty peronowej przy modernizowanym Dworcu Kolejowym w Lądku-Zdroju.
Zniszczona wiata nad peronem nie podlega projektowi modernizacji (wiata jest częścią torowiska, które nie zostało przejęte przez
Gminę). Rozmowa dotyczyła 50% partycypacji PKP PLK S.A.
w kosztach remontu wiaty. Czekamy na decyzję władz tej firmy.
14 kwietnia. Uczestniczyłem w zebraniu Zarządu Miejsko-Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lądek-Zdrój. Podczas
spotkania Zarząd dokonał sprawozdania za miniony okres i przedstawił plany na kolejny rok.
22-23 kwietnia. Wziąłem udział w obchodach Dni Patrona Lądka-Zdroju św. Jerzego, które z inicjatywy CKIR przybrały w tym
roku nową, szerszą formułę. Więcej na temat naszego miejskiego
święta w niniejszym wydaniu „Debat Lądeckich”.
24 kwietnia. Odbyła się Sesja Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju.
Jednym z jej punktów było głosowanie nad uchwałą o przejęciu Domu Zdrojowego przez Gminę Lądek-Zdrój. Radni przyjęli
uchwałę, dzięki której możemy rozpocząć prawne starania o ten
niezwykle ważny, reprezentacyjny dla naszego miasta obiekt.
26-27 kwietnia. Wziąłem udział w IV Europejskim Kongresie Samorządów w Krakowie. W konferencji wzięło udział ok. 2000 osób
- liderów samorządowych oraz elit regionalnych, przedstawicieli
administracji państwowej, świata biznesu, kultury, NGO, mediów
z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.
j Burmistrz Lądka-Zdroju, Roman Kaczmarczyk

Sprawa INTEGER SA
W dniu 11 stycznia 2018 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział
Cywilny wydał wyrok sygn. IC 1413/12 w sprawie z powództwa Integer SA w upadłości likwidacyjnej przeciwko Gminie Lądek-Zdrój
o zapłatę 941.186,49 zł z odsetkami ustawowymi, w którym:
1. zasądził od Gminy Lądek-Zdrój na rzecz Integer SA w upadłości likwidacyjnej kwotę 590.646,436 zł z ustawowymi odsetkami liczonymi od kwoty 136.811,76 zł od dnia 31 sierpnia 2008 r.
do dnia 31 grudnia 2015 r. i ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty oraz
z ustawowymi odsetkami liczonymi od kwoty 453.834,70 zł od
dnia 5 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. i ustawowymi
odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1 stycznia 2016 r. do
dnia zapłaty,
2. oddalił powództwo w pozostałym zakresie,
3. zasądził od Gminy Lądek-Zdrój na rzecz Integer SA 2.875,39 zł
tytułem zwrotu kosztów wynagrodzenia biegłych,
4. zasądził od Gminy Lądek-Zdrój na rzecz Integer SA 29.530,15
zł tytułem zwrotu opłaty sądowej,
5. nakazał uiścić Gminie Lądek-Zdrój na rzecz Skarbu Państwa
kwotę 5.757,35 zł tytułem brakującego wynagrodzenia biegłych,
6. zniósł między stronami koszty zastępstwa prawnego.
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Wyrok jest prawomocny, a tym samym Gminie Lądek-Zdrój nie
przysługuje już żaden zwyczajny środek odwoławczy. Całkowita
zasądzona kwota to 1.569.995,82 zł.
Wyrok dotyczy inwestycji realizowanej przez Gminę w latach
2006-2008.
Sąd w uzasadnieniu wyroku stwierdził:
Gmina Lądek-Zdrój na podstawie umowy o roboty budowlane z
dnia 28 lipca 2006 r. powierzyła Integer SA wykonanie zadania
pod nazwą „Odnowa 24 zabytkowych kamienic na lądeckim rynku”. Umowa ta została wykonana przez Integer SA częściowo, albowiem Gmina od umowy odstąpiła pismem z dnia 11 kwietnia
2008 r. Gmina nie dokonała też zapłaty wynagrodzenia za częściowo zrealizowaną umowę. Przyczyną przerwania robót był zły stan
techniczny stropów kamienic, który uniemożliwił dalszą realizację
zadania zgodnie z przepisami i zasadami sztuki budowlanej. Sąd
uznał, że ocena stanu technicznego stropów kamienic na lądeckim
rynku powinna być przeprowadzona przez inwestora na etapie postępowania przetargowego i naprawy stropów powinny być ujęte
w zakresie robót wyszczególnionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Sąd przyjął, że należało przewidzieć roboty
naprawcze stropów w zabytkowych kamienicach na etapie postępowania przetargowego (tj. na etapie ofertowym). Był to obowiązek Gminy jako inwestora. Gmina nie wykonała remontu stropów
we własnym zakresie ani też nie zleciła jego podmiotowi zewnętrznemu. W wyniku złego stanu technicznego belek stropowych Integer SA jako wykonawca prac renowacyjnych nie miał możliwości
ich dokończenia zgodnie z umową. W związku z powyższym Gmina
bezpodstawnie naliczyła dla Integer SA karę umowną w wysokości
20% wartości umowy i odstąpiła od umowy dokonując potrącenia
kary z faktur wystawionych przez wykonawcę.
Sąd ocenił w oparciu o opinię biegłego, że Gmina w sposób nieprawidłowy przygotowała przetarg w zakresie wykonania remontów kamienic albowiem wykonanie remontu więźby dachowej nie
było możliwe bez uprzedniego wykonania remontu belek stropo-
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wych, na które przekazywana była siła nośna z więźby dachowej.
Gmina sama przyczyniła się do opóźnienia w wykonaniu koniecznych prac remontowych objętych umową z Integer SA, gdyż ich
wykonanie uzależnione było od wykonania uprzedniego remontu
belek stropowych. Sąd nie dopatrzył się u wykonawcy jakiegokolwiek zachowania mającego świadczyć o jego zawinieniu.
Mając na uwadze powyższe sąd stwierdził, że naliczenie kary
umownej przez Gminę nie było skuteczne, gdyż odstąpienie od
umowy nie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
Sąd po analizie wszystkich okoliczności zasądził od Gminy opisane
na wstępie kwoty.
Wobec jednoznacznej opinii biegłych sądowych wniesienie apelacji od tego wyroku było niecelowe i spowodowałoby dalszy
ogromny wzrost kosztów. Odsetki przewyższają już bowiem zasądzoną kwotę. Dokładnej analizy sytuacji dokonał Burmistrz Lądka-Zdroju, Pani Skarbnik i Główna Księgowa oraz biegły w zakresie
budownictwa.
Burmistrz Roman Kaczmarczyk w imieniu Gminy Lądek-Zdrój natychmiast podjął rozmowy z syndykiem masy upadłości Integer
SA na temat ugodowego rozwiązania kwestii spłaty zasądzonych
należności (łącznie z kosztami i odsetkami była to kwota ponad
1,5 mln zł), gdyż mogło to doprowadzić do paraliżu finansowego
Gminy. Negocjacje zakończyły się sukcesem dla Gminy albowiem
syndyk kierując się interesem wierzycieli upadłej spółki nie wyraził
wprawdzie zgody na umorzenie nawet części odsetek, ale zgodził
się na rozłożenie płatności odsetek na 6 równych miesięcznych
rat płatnych (po ponad 100.000 zł. każda) poczynając od kwietnia
2018 r. Dzięki porozumieniu z syndykiem Gmina uniknęła przymusowej egzekucji wyroku poprzez zajęcie rachunku bankowego, co
wiązałoby się z zagrożeniem utraty płynności finansowej i realizacji zadań publicznych przez Gminę. Spłacona została natychmiast
kwota główna, aby nie rosły już odsetki.
UMiG Lądek-Zdrój

Gruntowne porządki
mina Lądek-Zdrój w porównaniu z innymi gminami posiada
G
w swoich zasobach jeden z największych obszarów leśnych w
regionie - Gminne Lasy Uzdrowiskowe obejmują blisko 780 hekta-

rów. Jednym z najpiękniejszych miejsc w tym obrębie jest niewielkie, ale za to najwyżej położone arboretum w Polsce, które może
się poszczycić wieloma niezwykłymi przyrodniczymi okazami.
Połączenie dwóch kompleksów leśnych: wiejskiego i miejskiego
nastąpiło na początku tego roku za sprawą Burmistrza Lądka-Zdroju Romana Kaczmarczyka. W styczniu tego roku wykonano
pierwsze prace m.in. czyszczenie, melioracje, przygotowanie powierzchni pod nasadzenia. Od kwietnia w Gminnych Lasach Uzdrowiskowych trwają prace mające na celu odnowienie drzewostanu.
Lasy należące do gminy można podzielić na obręb miejski (tzw.
lasy komunalne) i obręb wiejski (tzw. lasy gminne). Warto zaznaczyć, że od blisko 20 lat w obrębie wiejskim nie przeprowadzono
żadnych prac związanych z sadzeniem młodych drzew, ani też prac
pielęgnacyjnych.
Już tej wiosny, na terenie Gminnych Lasów Uzdrowiskowych
zostanie posadzonych 6 tysięcy sadzonek. Będą to 3 tysiące sadzonek jodły otoczonej chroniącym przed atakiem saren i jeleni
ogrodzeniem - drzewko jest ulubionym smakołykiem tych zwierząt. Lądeckie lasy wzbogacą się również o 1300 sztuk świerka,
700 sztuk modrzewia oraz tysiąc sztuk buka. Odnowienie drzewostanu dotyczy 0,5 ha obszaru należącego do obrębu wiejskiego
i 1 ha należącego do obrębu miejskiego. Tereny objęte pielęgnacją,
czyszczeniem i nasadzeniami zostały wybrane tak, aby podkreślić

piękno gminnych punktów widokowych oraz estetykę turystycznych tras spacerowych.
Również lądeckie arboretum przeżywa zmiany. Przede wszystkim
obiekt zyska blisko 50 sztuk cennych okazów krzewów ozdobnych
m.in. klonów, azalii i różaneczników. W tym roku zostanie też wyeksponowana tzw. Królewska Kolekcja Różaneczników. Tak cenny
zbiór Lądek-Zdrój posiada od 2014 r. - w tym roku, każdy z krzewów otrzyma ozdobną tabliczkę z opisem króla, któremu roślina
była dedykowana.
Rafał Szatan i Ewa Chalecka

nr 5 (215/2018)

4

Przedszkole na medal

kwietniu zakończono budowę nowego przedszkola poW
łączonego ze żłobkiem. To obecnie najnowocześniejszy
budynek w Lądku-Zdroju - obiekt pełen jest nowatorskich roz-

wiązań.
Przedszkole z oddziałem żłobkowym w Lądku-Zdroju zostało zaprojektowane i wybudowane jako niezależny energetycznie obiekt,
o charakterystyce budynku pasywnego. Warto zaznaczyć, że obiekt
nie zużywa paliw kopalnych - ciepło do budynku dostarczane jest
przez 9 pomp wykorzystujących energię geotermalną, zaś prąd
docelowo dostarczany będzie z hybrydowej farmy energetycznej
przetwarzającej energię wiatru i słońca. W obiekcie zastosowano
szereg najnowocześniejszych trendów i technologii budowlanych
- od komunikacji (bezpośrednie drogi ewakuacji z pomieszczeń,
bezpieczny parking) po poszycie dachu i bezpieczne rynny (czyli ukryte, dodatkowo ogrzewane dzięki czemu nie ma niebezpieczeństwa narastania sopli). Obiekt jest przestrzenny i dobrze
oświetlony m.in. za pomocą licznych okien (także umieszczonych
w dachu okien świetlikowych) i drzwi tarasowych. Wartość inwestycji to 7,9 mln zł, z czego blisko 70% pochodzi z dofinansowania
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020. Warto podkreślić, że w przedszkolu
z oddziałem żłobkowym zastosowano system rekuperacji (proces
rekuperacji w wentylacji polega na odzyskiwaniu ciepła z wywiewanego, zużytego powietrza oraz oddaniu tego ciepła do powietrza nawiewanego). Dzięki temu możliwe jest odzyskanie ciepła
w zimie oraz klimatyzacja w lecie, w efekcie budynek będzie bardzo
oszczędny w użytkowaniu i przyjazny dla środowiska.
Przedszkole i żłobek to dwa bliźniacze budynki, dzięki którym zapewniona zostanie opieka nad dziećmi z całej gminy i problem

z niedostatkiem miejsc przedszkolno-żłobkowy przestanie
tu istnieć. W obiekcie znajdzie
miejsce 150 przedszkolaków, a
w żłobku 29 maluchów.
W tym roku Gmina Lądek-Zdrój
otrzymała list z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego: „Projekt budowy żłobka w Lądku-Zdrój jest
przykładem dobrych praktyk.
Chcemy chwalić się dobrymi
inwestycjami, które sprawiają,
że Dolnoślązakom żyje się lepiej. W tym konkretnym przypadku biuro promocji przy Komisji Europejskiej wytypowało
przykłady ważnych i ciekawych
projektów, które mogą znaleźć się w ulotkach czy na portalach
społecznościowych komisji, aby potwierdzać, że fundusze unijne
są w poszczególnych krajach dobrze spożytkowane i rozwiązują
lokalne problemy.”
Na jednej inwestycji realizowane są dwa projekty:
Projekt nr RDPS.07.01.01-02-0034/16 pn. „Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Lądku-Zdroju” dofinansowanie w 74,42 % - 4 525 363,46 zł.
Projekt nr RDPS.06.01.01-02-0006/16 pn. „Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Lądku-Zdroju
- etap II budowa oddziału żłobkowego” dofinansowanie 85 % 1 002 950,93 zł.
Ewa Chalecka

∙∙

Szanowni Mieszkańcy!
Lądeckie Usługi Komunalne sp. z o.o. przypominają, iż w związku
ze zmianą formy organizacyjnej spółka może przyjmować zlecenia
od firm oraz osób prywatnych. W zakresie działalności naszego
przedsiębiorstwa wykonujemy m.in.
∙∙ prace porządkowe, pielęgnację zielni: przycinanie drzew,
krzewów, koszenie trawników, nasadzenia drzew, krzewów,
kwiatów;
∙∙ wykonywanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych;
∙∙ usługi koparko-ładowarką oraz minikoparką;
∙∙ usługi transportowe towarów pojazdami: ciągnik z przyczepą z wywrotką do 5t, kontenerowiec z wywrotką do 5 t,
samochód dostawczy do 750 kg;

usługi remontowe i konserwatorskie.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 74 8146
345, 74 8146 358 lub na stronie internetowej www.lukladek.pl.
Przedstawiona oferta obejmuje jedynie przykładowe usługi świadczone przez LUK sp. z o.o.

Odpracowanie długu

Ponadto informujemy, iż najemcy lokali gminnych, którzy posiadają zaległości, cały czas mają możliwość odpracowania długu
z tytułu najmu lokalu komunalnego. Osoby będący w trudnej sytuacji materialnej mogą odpracować zadłużenie.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 74 8146
358 lub w siedzibie LUK sp. z o.o. przy ul. Fabrycznej 7a w Lądku-Zdroju.
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Barwny projekt
kwietniu zakończył się projekt „CzeskoW
-Polska Mozaika”, na który Gmina Lądek-Zdrój otrzymała dofinasowanie z programu In-

terreg V-A Republika Czeska - Polska w ramach
Funduszu Mikroprojektów. Przyznano 13 710,38
EUR (85 % dofinasowania).
Ze strony polskiej partnerem projektu oraz jego wnioskodawcą była Gmina Lądek-Zdrój a realizatorem Szkoła Podstawowa
nr 1 im. J. Korczaka w Lądku-Zdroju. Natomiast po stronie czeskiej partnerem i realizatorem projektu została Miejska Biblioteka
w Svitavach. Powyższy projekt miał na celu nawiązanie partnerskich relacji między instytucjami i miastami, a także nawiązanie
współpracy, wymiana doświadczeń oraz wzajemne poznanie kultury i tradycji obu narodów przez młodych uczestników projektu.
W ramach „Czesko-Polskiej Mozaiki” zaplanowano wzajemne wizyty partnerów - w sumie sześć dwudniowych spotkań (po trzy
w każdym z miast będących siedzibą partnerów). Na początku odbyły się spotkania informacyjno-promocyjne, w których uczestniczyli przedstawiciele instytucji partnerskich z obu krajów. Kolejne
spotkania przygotowano specjalnie dla najmłodszych mieszkańców Lądka-Zdroju i Svitav. W ich programie znalazły się wspólne
warsztaty, gry edukacyjne i wycieczki. W październiku 2017 r. dzieci z Polski pojechały do Svitav, a w grudniu (5-6.12.2017) dzieci
z czeskich Svitav odwiedziły Lądek-Zdrój. W ramach projektu „Czesko-Polskiej Mozaiki” przygotowano również wystawę urodzonego w Svitavach grafika, wydawcy i autora książek dla najmłodszych - Martina Sodomki. Dzięki wizycie czeskiego artysty szkolna

Samorząd po europejsku
kwietniu (26-27.04) Burmistrz Lądka-Zdroju Roman
W
Kaczmarczyk uczestniczył w 4. Europejskim Kongresie
Samorządów, który odbył się w Krakowie - poprowadził panel

„Rola uzdrowisk w rozwoju regionu”.
Kongres to przede wszystkim miejsce, gdzie spotykają się liderzy
samorządowi i regionalni z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu - tym razem w spotkaniu uczestniczyło wielu znamienitych gości z całej Europy m.in.
Magnus Berntsson (Przewodniczący Zgromadzenia Regionów
Europy i Prezydent Regionalnej Rady Västra Götaland), Adrijan
Vuksanović (Przewodniczący Komisji ds. Integracji Europejskiej
w Zgromadzeniu Narodowym Czarnogóry). Za sprawą tego wydarzenia możliwa jest wielostronna i bezpośrednia współpraca zarówno między regionami jak i miastami na obszarze całej Europy
- zarówno w sferach społecznych jak i ekonomicznych. Dzięki tego
typu inicjatywom współpraca pomiędzy w/w jednostkami rozwinę-

biblioteka wzbogaciła się o interesujące i pięknie ilustrowane książeczki dla najmłodszych.
Wernisaż wystawy Martina Sodomki miał miejsce w piątek (13.10.2017) w budynku Zdroju
Wojciech. Równie istotną częścią projektu
było podpisanie deklaracji współpracy Biblioteki Miejskiej w Svitavach i Biblioteki Szkolnej Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Korczaka
w Lądku-Zdroju. Warto dodać, że Miasto
Svitavy i Gmina Lądek-Zdrój podpisały umowę o współpracy
partnerskiej. W marcu tego roku odbyła się wizyta u czeskich
partnerów. Ostatnim punktem projektu była kwietniowa wizyta
(12-13.04.2018) dzieci z Czech w Lądku-Zdroju. W jej programie
znalazły się m.in. wizyta w Szkole Podstawowej nr 1 im. J. Korczaka, gdzie goście z Czech zobaczyli interesujące przedstawienie
oraz wspólne zajęcia w budynku CKiR-u obejmujące m.in. projekcję bajek polskich i czeskich, zajęcia plastyczne oraz zabawy integracyjne z tańcem i śpiewem. Dzieci z Polski i Czech uczestniczyły
też w wycieczce na Górę Borówkową (czesko-polskie pogranicze).
Kolejnego dnia pobytu dzieci zwiedziły Jaskinię Niedźwiedzią w
Kletnie. Następnie, w lądeckim ratuszu odbyło się uroczyste pożegnanie uczestników projektu. Dzieci otrzymały pamiątkowe drobiazgi m.in. kubki termiczne, pelerynki przeciwdeszczowe.
Ewa Chalecka

ła się w ostatnich latach do poziomu, który wywiera istotny wpływ
na politykę i gospodarkę nie tylko poszczególnych państw ale i całego kontynentu. Program czwartej edycji Europejskiego Kongresu
Samorządów składał się z pięciu ścieżek tematycznych, obejmujących bisko 60 wydarzeń: bloków programowych, raportów, paneli,
warsztatów, wykładów i prezentacji.
Pierwsza z podejmowanych w dyskusji ścieżek to blok ekonomiczny, w którym m.in. podjęto problemy dotyczące przygotowania samorządów do RODO (nowych standardów w dziedzinie
ochrony danych osobowych) oraz temat redukcji nakładów UE na
wsparcie regionów. W bloku gospodarczym podjęte były tematy
dotyczące m.in. patriotyzmu lokalnego, transportu zbiorowego czy
rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Kolejny blok - poświęcony innowacjom - objął swym zasięgiem m.in. e-administrację w
samorządzie czy start-upy w budowaniu innowacyjnych regionów.
Czwarta ze ścieżek dotyczyła m.in. wspierania przedsiębiorczości
na poziomie lokalnym, natomiast piąta objęła zasięgiem turystykę
i rekreację w poszczególnych miastach.
Ewa Chalecka
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Z prac Rady Miejskiej
Lądka-Zdroju
S

esja Rady Miejskiej Lądka-Zdroju w dniu 28 marca 2018 roku.
Z uwagi na pogrzeb pani Janiny Stuły, wieloletniej nauczycielki, oraz Mamy radnego pana Tomasza Stuły i sołtysa Radochowa
pana Marka Stuły, obrady w pełnym składzie Rady rozpoczęły się
o godzinie 17-tej.
Po części proceduralnej, zatwierdzeniu porządku obrad ze zgłoszonymi autopoprawkami nastąpiła miła część wręczenia stypendiów Rady Miejskiej. Obecne były Paula Krysińska i Karolina
Podyma, które cały czas rozwijają swoje umiejętności w tenisie
stołowym, zdobywając kolejne nagrody, jak np. I i II miejsce podczas Mistrzostw Dolnego Śląska w tenisie stołowym w kategorii
młodzików w Brzegu Dolnym w dniu 18 marca 2018 r.

Sprawozdanie burmistrza pana Romana Kaczmarczyka w większej
części dotyczyło spotkania w dniu 21 marca br. w którym uczestniczył jako jeden z przedstawicieli sudeckich samorządów Sudety
2030 z członkami Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej
i Miejskiej (więcej informacji na www.ladek.pl).
Już na sesji w lutym burmistrz Roman Kaczmarczyk poinformował
radnych o wyroku, jaki zapadł w sprawie - dawna firma Integer
i Gmina Lądek-Zdrój. Temat dotyczył remontu kamienic w rynku
i jego początki sięgają około 10 lat wstecz. W wyniku negocjacji z
syndykiem osiągnięto następujące rozwiązanie - zamiast natychmiastowej spłaty, syndyk wyraził zgodę na spłatę kwoty głównej
ok. 590 tys zł w 6 ratach do 25 każdego miesiąca począwszy od
kwietnia 2018 r. Całkowite koszty wynikające z wyroku sądu to
ponad 1 mln 560 tys. zł
Spośród bloku uchwał, które zostały podjęte podczas sesji, były to
m.in.: zmiany w budżecie Gminy na 2018 r. - zwiększono środki
w dziale 900 na zadanie „Poszukiwanie wód termalnych otworem
LZT-1” o kwotę 5000 zł, zmniejszając o tyle samo środki w dziale 921 dot. zadania „Przebudowa zabytkowej Muszli koncertowej
wraz zagospodarowaniem terenu”. Wprowadzenie tej autopoprawki związane było z uzyskaniem decyzji środowiskowej. Potem
wywiązała się dyskusja dotycząca kredytu w wysokości 10 mln
złotych, o który gmina postarała się, gdy składano projekt o dofinansowanie remontu Domu Zdrojowego. Ponieważ nie uzyskano
dofinansowania, kredyt jest traktowany jako zabezpieczenie inwestycji, uruchamia się go w razie potrzeby, np. w razie konieczności
zapłaty za przedszkole, nim otrzymamy refundację. Planowane są
też do wykorzystania środki ok. 320 tysięcy na muszlę koncertową. I z tego kredytu spłacane są zaległości z tytułu roszczeń firmy
„Integer SA”. Uchwałę przegłosowano stosunkiem głosów: 9 „za”,
5 głosów wstrzymujących się (na 14 radnych obecnych). Udzielono z budżetu Gminy Lądek-Zdrój pomocy finansowej Powiatowi

Kłodzkiemu z przeznaczeniem na wspólną realizację zadania pn.
„Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec, km
0+000 do 3+394 II etap, km 2+500 - 3+000” w formie dotacji
celowej ze środków budżetu Gminy Lądek-Zdrój na 2018 rok,
w wysokości 100 000,00 zł. Podjęto uchwały odnośnie obwodów
głosowania i okręgów. Mimo zmian zaproponowanych przez burmistrza, Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu
mnie wyraziła zgody na zmiany okręgów wyborczych wsi i w zasadzie są one bez zmian (włączono jedynie aleję Havla do okręgu 8).
W związku z rezygnacją pani radnej Krystyny Panuś z prowadzenia
prac Komisji Gospodarczej, nowym przewodniczącym tej komisji
został wybrany pan radny Artur Dobrzyński. Jako przewodnicząca
Rady Miejskiej podziękowałam pani radnej Krystynie Panuś za jej
dotychczasową pracę w roli prowadzącej komisję.
Podjęto dziewięć uchwał mówiące o tym, że Medalem Honorowego św. Jerzego za działania na rzecz Lądka-Zdroju zostaną uhonorowane następujące osoby:
1. Pan Michał Dworczyk, obecnie Szef Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów.
2. Pan Zbigniew Szczygieł, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego
3. Ks. Ireneusz Szociński
4. Pan Adam Juźwin
5. Pani Barbara Kopczyk
6. Pani Joanna Piotrowicz
7. Pan Senator Kazimierz Drożdż
8. Pan Jerzy Hofman
9. Pan Władysław Czerkas.
Sylwetki wszystkich wyróżnionych wraz z uzasadnieniem ich
zasług na rzecz naszej małej ojczyzny znajdują się na stronie
www.ladek.pl w zakładce Gmina.
Z inicjatywy pana radnego Tomasza Barańskiego podjęto stanowisko Rady Miejskiej skierowane do Rady Powiatu Kłodzkiego
w sprawie remontu drogi powiatowej 3257D od drogi wojewódzkiej 392 Konradów - Marcinków - Kamienna.
Całość obrad sesji została zarchiwizowana w postaci nagrania
audio i zamieszczona na stronie www.ladek.pl w zakładce Rada
Miejska jako „Archiwum nagrań”. W BIP-ie lądeckim umieszczane
są protokoły z sesji.
Jako Przewodnicząca Rady Miejskiej zapraszam w każdy wtorek w
godzinach 14.00-15.30 na II p. do pokoju 27 w lądeckim ratuszu.
Małgorzata Bednarek
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju.

Policja informuje
K

omisariat Policji w Lądku-Zdroju informuje, że od stycznia br.
zmienił się Dzielnicowy Rejonu I w naszym mieście. W chwili
obecnej jest nim asp. sztab. Grzegorz Pałys.
Przypomnijmy, że Rejon I w Lądku-Zdroju obejmuje ulice: Ceglana,
Kolejowa, Kłodzka, Fabryczna, Mickiewicza, Fiołkowa, Gerberów,
Krokusów, Krótka, Makowa, Niezapominajek, pl. Staromłyński,
Stokrotek, Storczyków, Strażacka, Wrzosowa, Kościelna, Węglowa, Broniewskiego, pl. Jagielloński, Gwieździsta, Rynek, Widok,
Łąkowa, Osiedle Słoneczne, Wiosenna, Langiewicza, Słodowa,
Zdrojowa, Ogrodowa, Wiejska, Rataja, Polna, Śnieżna, Powstańców Wlkp. oraz wsie: Kąty Bystrzyckie, Konradów, Skrzynka.
Kontakt z dzielnicowym:
tel. 74 81 20 782
e-mail: dzielnicowy.ladek-zdroj1@klodzko.wr.policja.gov.pl
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KONKURS RECYTATORSKI
23 marca w lądeckim CKiR odbył się V Międzyszkolny Konkurs
Literacki - po raz drugi w formie Konkursu Recytatorskiego. Głównym organizatorem było LO im. A. Zawady a patronat honorowy,
jak co roku, roztoczyło nad wydarzeniem Nadleśnictwo Lądek-Zdrój. Tegoroczne hasło konkursu „Barwny świat lasu” przywołało na myśl różnorodność barw, zapachów, nieogarniony świat
roślin i zwierząt, cały ogrom wrażeń i doznań, jakie wywiera na
nas przyroda. W tym roku gościliśmy przedszkola z Lądka-Zdroju, Stronia Śląskiego, Bolesławowa i Kłodzka. Szkoły podstawowe
reprezentowali uczniowie z Lądka, Trzebieszowic i Stronia, a najstarszych - nasze liceum. Wszyscy uczestnicy perfekcyjnie przygotowali utwory do recytacji, jury miało naprawdę trudny wybór.
Nagrody przyznano następująco:
Kategoria: przedszkole
I miejsce - Alicja Walęciak (przedszkole „Bajlandia”, Bolesławów),
II miejsce - Nadia Bis (przedszkole nr 3, Kłodzko),
III miejsce - Zuzanna Soroko (przedszkole, Stronie Śl.),
Wyróżnienie - Tomasz Bera (przedszkole, Lądek-Zdrój),
Kategoria: szkoła podstawowa klasy I-III
I miejsce - Milena Sawicka (SP1),
II miejsce - Kalina Chabierska (SP Trzebieszowice),
III miejsce - Bartosz Laudacki (SP1),
Wyróżnienie - Anna Zaród (SP1),
Kategoria: szkoła podstawowa klasy IV-VII
I miejsce - Sabina Koszalska (SP1),
II miejsce - Kacper Kołaczyk (SP Stronie Śl.),
III miejsce - Paulina Sołobodowska (SP Trzebieszowice),
Wyróżnienie - Lena Okoro (SP Stronie Śl.)
Kategoria: gimnazjum+szkoła ponadgimnazjalna
I miejsce - Aleksandra Lempart (LO Lądek-Zdr.),
II miejsce - Sandra Staniszewska (LO Lądek-Zdr.)
Organizatorki konkursu serdecznie dziękują opiekunom, którzy
przygotowali uczestników do konkursu, Nadleśnictwu Lądek-Zdrój
za piękne nagrody i ogromne wsparcie, CKiR za użyczenie Sali
Widowiskowej oraz wszelką pomoc techniczną, a nade wszystko
dziękują uczestnikom konkursu, którzy swoimi niezwykłymi interpretacjami zaprosili długo oczekiwaną wiosnę.

l

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA
6 kwietnia w lądeckim LO obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia.
Tegorocznym hasłem przewodnim były „ UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE”. Były wykłady tematyczne, ciekawe prezentacje dotyczące najnowszych zmian w piramidzie żywieniowej; największym
zainteresowaniem cieszyły się warsztaty związane z udzielaniem
pierwszej pomocy przedmedycznej. Pokazy, warsztaty i wykłady
przeprowadzili studenci z naszej patronackiej uczelni czyli z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Absolwentki LO,
a obecnie studentki na wydziale dietetyki PWSZ Sandra Brudnik
i Wiktoria Witkowska zaprezentowały wykład na temat prawidłowego odżywiania się. W kolejnej części spotkania uczestnicy mogli
degustować przygotowane przez uczniów i nauczycieli smaczne i
zdrowe sałatki owocowo-warzywne. Na holu szkoły i korytarzach
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wywieszone zostały tematyczne gazetki, plakaty i ulotki związane
ze zdrowym stylem życia, profilaktyką.
Po części oficjalnej na ORLIKU odbyła się część praktyczno-sportowa: międzyszkolny turniej w piłkę nożną. W rozgrywkach uczestniczyli uczniowie z Zespołu Szkól Samorządowych w Stroniu Śl.
(zajęli I miejsce) oraz lądeckiego Gimnazjum( II miejsce) i Liceum
(III miejsce). Najlepsi piłkarze to Igor Dela i Michał Kolenkiewicz.
l ZAJĘCIA PRZYRODNICZNE
17 kwietnia młodzież z klasy I i II LO uczestniczyła w spotkaniu
z przedstawicielem Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego p. Łukaszem Głowackim. Zajęcia dotyczyły: zagadnień związanych
z formami ochrony przyrody (ze szczególnym uwzględnieniem
naszego regionu), podstawowych informacji o parkach narodowych na terenie Polski. Najciekawszym elementem wykładu było
wysłuchanie informacji nt. charakterystyki budowy, warunków życia różnych gatunków sów. Obejrzeliśmy zdjęcia i wysłuchaliśmy
odgłosów ptaków, tak aby nauczyć się w ten sposób je odróżniać.
Wiedza przekazana w tak barwny i niestandardowy sposób zostaje
w głowach na bardzo długo. Dziękujemy!
OFERTA EDUKACYJNA LO IM. A.ZAWADY W LĄDKU-ZDROJU
NA ROK SZKOLNY 2018/2019
NAZWA PROFILU

PRZEDMIOTY
ROZSZERZONE

PRZEDMIOTY ZE ŚWIADECTWA
GIMNAZJALNEGO PUNKTOWANE PRZY NABORZE

HUMANISTYCZNY

j. polski, j.
angielski, WOS lub
historia

j. polski, historia, WOS, j. obcy
(wiodący w gimnazjum)

POLITECHNICZNY

matematyka, fizyka, informatyka

j. polski, matematyka, fizyka,
j. obcy (wiodący w gimnazjum)

MEDYCZNY

biologia, chemia,
j. angielski

j. polski, biologia, chemia, j.
obcy (wiodący w gimnazjum)

JĘZYKOWO- TURYSTYCZNO- SPORTOWY

geografia, j.
niemiecki

j. angielski
j. polski,
geografia, j. niemiecki,
j. obcy (wiodący w gimnazjum)

Dyżury aptek w maju 2018
w Lądku-Zdroju, Stroniu Śląskim, Bystrzycy Kłodzkiej
1.05.2018, 9.00-13.00, 21.00-7.00, „Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
2.05.2018, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
3.05.2018, 9.00-13.00, 21.00-7.00, „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
4.05.2018, 21.00-7.00, „Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
5.05.2018, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
6.05.2018, 9.00-13.00, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1b
7.05.2018, 21.00-7.00, „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
8.05.2018, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
9.05.2018, 21.00-7.00, „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
10.05.2018, 21.00-7.00, „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
11.05.2018, 21.00-7.00, „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
12.05.2018, 21.00-7.00, „Pod Orłem” Pl. Mariański ¾ Lądek-Zdrój
13.05.2018, 9.00-13.00, 21.00-7.00, „Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
14.05.2018, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
15.05.2018, 21.00-7.00, „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
16.05.2018, 21.00-7.00, „Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
17.05.2018, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
18.05.2018, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
19.05.2018, 21.00-7.00, „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
20.05.2018, 9.00-13.00, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
21.05.2018, 21.00-7.00, „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
22.05.2018, 21.00-7.00, „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
23.05.2018, 21.00-7.00, „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
24.05.2018, 21.00-7.00, „Pod Orłem” Pl. Mariański ¾ Lądek-Zdrój
25.05.2018, 21.00-7.00, „Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
26.05.2018, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
27.05.2018, 9.00-13.00, 21.00-7.00, „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
28.05.2018, 21.00-7.00, „Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
29.05.2018, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
30.05.2018, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1b
31.05.2018, 9.00-13.00, 21.00-7.00, „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
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na Dywańska, 2 - Anna Duch, 3 - Mirosław Łyszczarz, 4 - Anna
Stopyra, 5 - Magdalena Kiszka, 6 - Gracjana Pazdyk, 7 - Marzena Żelichowska, 8 - Justyna Lemieszek, 9 - Agnieszka Kowalska,
10 - Małgorzata Aleksandrowicz-Nogaj, 11 - Ewelina Makowska,
12 - Wioletta Bulanda, 13 - Paweł Pogorzelski, 14 - Iwona Duszkiewicz, 15 - Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej. I miejsce
zajął smok nr 9, zgłoszony przez Agnieszkę Kowalską (klasa Ia),
II miejsce - smok nr 10, zgłoszony przez Małgorzatę Aleksandrowicz - Nogaj (klasa IIId), miejsce III - smok nr 6, zgłoszony przez
Gracjanę Pazdyk (Dziecięca Drużyna Pożarnicza).
Była to pierwsza tak huczna Smocza Parada w Lądku-Zdroju (było
ok. 250 uczestników) i organizatorzy zapowiadają jej kontynuację
w przyszłym roku.

dokończenie ze str. 1

Smocza Parada, fot. Małgorzata Stuła

Czekając na decyzję sędziów paradowicze fetowali zwycięzców
konkursu zbiórki surowców wtórnych w ramach XIV edycji szkolnego Konkursu ekologicznego CIK-CzyśCIK 2017/2018. I tak:
I miejsce (700 zł) zajęło Gminne Przedszkole w Lądku-Zdroju,
II miejsce (600 zł) - SP w Trzebieszowicach, III miejsce (500 zł)
- SP nr 1 w Lądku-Zdroju, wyróżnienie (200 zł) przyznano Gimnazjum Publicznemu w Lądku-Zdroju. Ponadto po raz pierwszy
komisja przyznała nagrody indywidulane dla uczniów/przedszkolaków za dostarczenie największej ilości surowców do swoich placówek. Z Przedszkola nagrody otrzymali: Tomasz Bera i Maciej Tur,
natomiast z SP nr 1 w Lądku-Zdroju: Martyna Knopek-Majerska,
Wiktor Wisz i Janina Rodak.
W konkursie „Bądź jak św. Jerzy - Walcz ze smogiem” udział wzięło 15 drużyn, które do konkursu zgłosili: 1 - Dorota Kuś i Iwo-

Odznaczeni Medalem Św. Jerzego, fot. Małgorzata Stuła

Tatarzy w Lądku-Zdroju
W

kwietniu 2018 r. minęło 777 lat od pierwszej informacji o
wykorzystaniu naszych ciepłych źródeł wody leczniczej. To
zaiste piękny jubileusz, ale czy na pewno zawdzięczamy go wojowniczym hordom tatarskim, które zniszczyły budynki kąpielowe
stojące tuż przy źródle? Spróbujmy odpowiedzieć na to intrygujące pytanie.
W wydawnictwach encyklopedycznych przyjęto, że Tatarzy to nazwa jednego z plemion - ludów zamieszkujących imperium mongolskie - znana nam od V-VI w. Warto jednak podkreślić, że w
XII i XIII w. określenie to rozciągnięto również na ludy tureckie,
mongolskie i tunguskie, wchodzące w skład imperium Czyngis-chana, a później Złotej Ordy i chanatów (głównie kazańskiego,
astrachańskiego, krymskiego i syberyjskiego). Ludy te od XIII w.
najeżdżały zbrojnie kraje azjatyckie i europejskie. Od XVI do XVIII
w. chanaty były sukcesywnie podbijane i likwidowane przez Rosję.
Tatarskie (mongolskie) najazdy na Polskę rozpoczęły się po opanowaniu przez Mongołów Rusi (1238-40). Pierwszy najazd na
nasz kraj nastąpił w 1241 r. Zapoczątkowało go wtargnięcie od-

Koncert Aleksandry Szlagi i Malwiny Jakubowskiej, fot. Małgorzata Stuła

Ostatnią częścią tegorocznego święta patrona było popołudniowe
spotkanie w Sali Widowiskowej CKIR. Najpierw przed skromnie
zgromadzoną publicznością (niech żałują, którzy nie przyszli) wystąpili Czesi z Klášterca nad Orlicí, czyli chóry dziecięce „Orlička”
i „Vlaštovičky”, chór „Šest Tet etc” i dziecięcy zespół fletów. Ich,
stojący na dobrym poziomie artystycznym, występ bardzo podobał się publiczności. Tegoroczne obchody św. Jerzego zamknął
wykład o naszym patronie, który poprowadziła Małgorzata Bednarek, ilustrując go zdjęciami oraz pokaz przezroczy krajoznawczych
„Lądek mój” autorstwa Romana Kaczmarczyka.
Dni Świętego Jerzego są co roku wstępem do sezonu przedsięwzięć plenerowych w Lądku-Zdroju. W tym roku dopisała nam
wspaniała, niemalże letnia pogoda. Burmistrz i pracownicy Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju - serdecznie dziękują
uczestnikom wszystkich spotkań i zapraszają na kolejne lądeckie
przedsięwzięcia.
Tomasz Pawlęga
działu zwiadowczego w lutym, który m.in. zdobył Sandomierz i pokonał rycerstwo krakowsko-sandomierskie. W zasadzie Tatarom
nie chodziło o podbicie naszego kraju, a jedynie o spustoszenie
go i osłabienie jego wojsk do tego stopnia, aby nie mógł przyjść
z pomocą Węgrom, na które był skierowany główny impet uderzenia armii Batu-Chana. Po zdobyciu Węgier miał nadejść czas
na wymierzenie decydującego ciosu cesarstwu bizantyjskiemu.
Głównym celem działań Złotej Ordy było, aby Polska nie przeszkodziła w tych dalekosiężnych planach. Aby zrealizować ten dość
śmiały strategiczny plan, ze swej kierującej się na Węgry ogromnej armii, Batu-Chan, wnuk Dżyngis-Chana - założyciel Złotej Ordy
i pogromca Rusi - wydzielił obejmujący 8-10 tysięcy ludzi oddział,
który miał zaatakować Polskę. Dowództwo powierzył Bajdarowi,
synowi Dżagataja, chana ułusu turkiestańskiego, dając mu do pomocy swych braci Kaidu i Ordu. Wobec powyższego, w marcu i
kwietniu 1241 r. prawe skrzydło wojsk tatarskich (główne siły pod
wodza Batu-chana uderzyły na Węgry) wtargnęło do Polski i po
sukcesach pod Szydłowcem, Chmielnikiem i Opolem zadało wojskom polskim (pod wodzą Henryka Pobożnego) klęskę w głównej
bitwie pod Legnicą (9.04.1241). Pod Legnicą Tatarzy pozostali
około tygodnia. Zatknąwszy głowę Henryka II Pobożnego na dzidę, starali się skłonić obrońców grodu legnickiego do kapitulacji.
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Bitwa pod Legnicą 1241 r. (źródło: Wikimedia Commons)

Jednak wobec zdecydowanej postawy mieszkańców, skutecznej
obrony zamku i braku odpowiednich machin oblężniczych, zrezygnowali z dalszego oblężenia. Tatarskim zwyczajem spalili tylko
okoliczne wsie i odesławszy rannych oraz zdobyte łupy na Ruś, po
krótkim wypadzie na Łużyce - wyruszyli w stronę Otmuchowa, siejąc po drodze spustoszenie i pożogę. O tych wyczynach wspomina
w swoich kronikach nasz dziejopis Jan Długosz. Zadanie powierzone Bajdarowi zostało wykonane. Spustoszona i rozbita Polska
nie mogła przyjść Węgrom z pomocą. Tu, w Otmuchowie, pomiędzy 16 a 30 kwietnia wojsko Bajdara wypoczywało, lecząc rany,
uzupełniając zapasy i czyniąc niszczycielskie wypady w okolicę.
Jeden z nich odwiedził dolinę Białej Lądeckiej, co poświadczają zapiski w dokumentach z początku XIV w. Gotfryd Henryk
Burghart - dr medycyny, prof. kolegium w Brzegu - poszukując
w lądeckim archiwum w 1736 r. dokumentów do swojej pracy o
dziejach zdroju, natrafił na utwór poety anonima, który podaje, że
w 1241 r. Tatarzy zrabowali i zniszczyli w Lądku zabudowania kąpielowe obok „źródła” nazywanego potem „Starym” (obecnie Jerzy). Później Tatarzy zawrócili na Węgry i połączyli się z głównymi
siłami. Ten dokument jest jednym z pierwszych pisanych dowodów istnienia w okolicy Lądka ciepłych źródeł leczniczych i świadczy, że były one używane na długo przed 1241 r. Po tatarskiej dewastacji uzdrowisko ponownie zostało odbudowane, o czym mówi
kronika kłodzka z roku 1325, w której znajdujemy wzmiankę tej
treści: „Opis ciepłego dzikiego źródła w 10 rozdziałach…” oraz
informację, że Lądek był już dobrze urządzonym miastem królewskim, wchodzącym w skład dóbr związanych z zamkiem Karpień.
Ten sam anonimowy autor pisze o ponownym zniszczeniu zabudowań kąpielowych dwukrotnie w czasie wojen husyckich (w 1428
oraz w 1431 r.). W 1739 r. w wielkim pożarze miasta wraz z ratuszem spłonęło doszczętnie całe archiwum miejskie, jednak już
w 1744 r. wspomniany G. H. Burghart wydał we Wrocławiu pracę
liczącą 456 stron pt. „Historyczna, fizykalna i medyczna rozprawa

9
o ciepłych zdrojach w Lądku w Prusach królewskich…”. Jest ona
podsumowaniem wszystkich dotychczasowych opracowań oraz
spostrzeżeń własnych autora, a także jedynym źródłem informacji
o historii lądeckich zdrojów do połowy XVII w. Ale nie ten zdrój
uważany jest obecnie za najstarszy. Otóż niedaleko „Jerzego” w
dolince potoku znajdował się mętny cuchnący siarką staw używany przez ludzi biednych, którzy bardzo sobie chwalili jego lecznicze
właściwości. Zarządca hrabstwa kłodzkiego, cesarski radca Zygmunt Hoffmann z Kłodzka namawiany przez wielu przyjaciół kupił
w 1678 r. zagrodę chłopską do której należało też owo „bajoro”.
Po jego oczyszczeniu zauważono, że z twardej skały na dnie stawu
tryska ciepłe źródło, a o kilka metrów dalej zauważono drugie, które ku ogólnemu zdziwieniu okazało się już niegdyś używanym. Nad
tym źródłem znajdował się starannie w skale wykuty, drzewcem
obłożony zbiornik na cztery łokcie głęboki o jednakowej prawie
długości i szerokości. Podczas robót ziemnych, zakładając fundamenty pod przyszły budynek kąpieliska natrafiono na różne narzędzia m. in. łopaty, kilofy oraz kadzie drewniane, czerpaki z długimi
trzonkami, niecki do nasiadówek (datowane na XIII w.), które to
przedmioty służące do zabiegów i kąpieli leczniczych świadczyły, iż zdrojowisko istniało znacznie wcześniej niż sądzono. Nowo
odkryte źródło nazwano „Nowym”, a później przemianowano na
źródło „Marii” (obecnie „Wojciech”). Mniejszemu nadano nazwę
„Fryderyka” (obecnie „Skłodowskiej-Curie”). Znalezione narzędzia
świadczą o tym, że źródło wykorzystywane było dużo wcześniej niż
źródło „Jerzego” i zostało zniszczone, a potem zasypane przez Tatarów. Eksponaty znalezione w czasie prac ziemnych jeszcze przed
1945 r. zaginęły.
Powyższy tekst napisałem na podstawie dostępnych mi opracowań historycznych i krajoznawczych, z których wynika jednak, że
to dzięki zniszczeniu zabudowy zdroju przez Tatarów dowiedzieliśmy się pośrednio o istnieniu tu pierwotnych urządzeń kąpielowych. Historia zdroju z „wątkiem tatarskim” znana jest z oryginałów opracowań wydanych jeszcze przed 1945 r. i współcześnie
jedynie wspomnianych. O tym, że Tatarzy i Mongołowie odwiedzili
niegdyś rejon Ziemi Kłodzkiej świadczą choćby ich czaszki znalezione przez proboszcza Czermnej - Wenzla Tomaska (1776-1804).
Pojedyncze egzemplarze można obejrzeć podczas zwiedzania Kaplicy Czaszek w Kudowie-Zdroju.
L. Siarkiewicz,
przewodnik sudecki PTTK

Praca szuka człowieka
Sprzedawca, kasjer - Sklep „Biedronka”, ul. Śnieżna, tel. 600 448 040
Pokojówka - Rezydencja „Grawert”, ul. Lipowa, tel. 606 217 614
Specjalista ds. elektroenergetycznych - Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.,
tel. 74 814 62 27 w. 233
Barman - Pensjonat CK Kalina, ul. Parkowa 25, 74 811 03 05
Pracownik budowlany - tel. 725 917 214
Robotnik drogowy (praca polegająca na wspomaganiu ręcznym (łopatami)
w maszynowym ścinaniu poboczy)-791 144 377
Dekarz, Cieśla - tel. 725 917 214
Specjalista d/s Marketingu i Sprzedaży - Hotel „Zamek na skale”, Trzebieszowice, tel. 74 865 2000
Kucharz/pizzer - Pizzeria Marianna, ul. Ostrowicza, tel. 501 144 704
Pomoc kuchenna - Pizzeria Marianna, ul. Ostrowicza, tel. 501 144 704
Pokojowa(praca dorywcza) - Willa Cecylia, ul. Orla 1, tel. 662 013 013
Pracownik małej gastronomii - Gastrofaza, Rynek, tel. 669 919 387
Obsługa baru - Stawy Biskupie, ul. Moniuszki, tel. 505 077 652
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
Kucharz - Restauracja Rybna pod Wyciągiem, tel. 74 8146 005
[Stan na dzień 20.04.2018]
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BIBLIOTECZNY FREESTYLE, czyli NOC Z ANDERSENEM 2018
J
ak co roku wczesną wiosną na pamiątkę urodzin H.Ch.Andersena i Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci Biblioteka Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju zorganizowała imprezę
czytelniczą „Noc z Andersenem”, której celem jest promowanie
czytelnictwa wśród dzieci. Bilet wstępu na tę DZIESIĄTĄ już z kolei imprezę otrzymały dzieci wyróżniające się szczególną aktywnością w szkole i w bibliotece, więc udział w spotkaniu był dla
nich nagrodą za ich zaangażowanie i wspaniałą pracę na zajęciach.
W imprezie wzięły udział dzieci z przedszkola oraz uczniowie ze
szkół podstawowych w Lądku-Zdroju i w Trzebieszowicach.

Tematem przewodnim tegorocznego spotkania był sport. Na początek wszyscy zgromadzeni obejrzeli przedstawienie bibliotecznej
grupy teatralnej „Ale Teatr” pt.: „Dzień Olimpijczyka” oraz krótki
kabaret „Duch Kluch i sport”. Następnie szkolna grupa teatralna
pod kierunkiem Małgorzaty Wołczackiej zaprezentowała sportowy
taniec „Zdrowy zuch”. Układ był tak znakomity, że zaraz po występie wszyscy wspólnie zatańczyliśmy go jeszcze dwa razy:). Kolejnym punktem programu było głośne czytanie dzieciom książki
E. Nowak „Mecz o wszystko”, a dokonali tego: Małgorzata Bednarek, Ewa Kryśków-Inglot, Dorota Urbańczyk, Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk, Leszek Pazdyk, Grzegorz Weber
i Paweł Pawlik. Potem podzielone na grupy dzieci (Giganci, Niepokonani, Wymiatacze, Twardziele i Wojownicy) przystąpiły do
pierwszego zadania - musiały wykonać z różnorodnych materiałów plastycznych boiska pełne zawodników i kibiców. Dzieci jeszcze pracowały nad tworzeniem boisk, gdy na korytarzach Centrum
zaczął roznosić się aromatyczny zapach smakowitej pizzy. Zaraz
po kolacji grupa „Ale Teatr” zaprezentowała się w kolejnym pełnym humoru przedstawieniu „Sport to zdrowie”. Mali aktorzy nie
po raz pierwszy pokazali klasę! Serdecznie im gratulujemy! Wielką
klasę pokazał też gość specjalny wieczoru – Paweł Skóra, mistrz
Polski, Europy i świata we freestyle footballu, jeden z prekursorów
tego sportu w Polsce. Pan Paweł z radością dzieli się swoją pasją z dziećmi. Zachęca do trenowania piłki nożnej oraz uczenia się

trików piłkarskich. Jego wspaniały pokaz dał dzieciom mnóstwo
radości. Mamy nadzieję, że przy okazji zainspirował do rozwijania
w sobie pasji i podbijania świata!
Zaraz potem niezmordowane dzieci przystąpiły do integracyjnej
gry „Sportowy szał”. Zgrupowane ponownie w drużyny miały za
zadanie przejść kilka etapów gry. Każdy etap to było inne zadanie:
nauka sztuczek z piłką prowadzona przez Pawła Skórę, wykonanie
plakatu promującego sport pod czujnym okiem Doroty Urbańczyk,
zabawa w kalambury pod kierunkiem Ewy Kryśkow-Inglot, rozwiązywanie sportowej krzyżówki z Małgorzatą Bednarek oraz malowanie olimpijskich koszulek z pomocą Gracjany Pazdyk. Gorąco
dziękujemy wszystkim prowadzącym punkty zadaniowe! Ostatnie
chwile naszej imprezy poświęciliśmy na prezentację efektów prac
dzieci i wspólne tańce. Nagrodziliśmy też i udekorowaliśmy medalami zwycięzców gry „Sportowy szał”, którymi zostali Giganci
- przedszkolaki. Gorąco im gratulujemy. Na pamiątkę wspaniałej
zabawy każdy jej uczestnik otrzymał sportowy gwizdek oraz kartki
z wizerunkiem i autografem Pawła Skóry, a biblioteka wzbogaciła
swoje zbiory o książkę Pawła Skóry „Triki piłkarskie” - dziękujemy bardzo autorowi za niezwykle emocjonującą wizytę w naszej
bibliotece!

Serdeczne podziękowania składamy wszystkim rodzicom za sponsorowanie imprezy - jesteście wielcy! Za pomoc w realizacji „Nocy
a Andersenem” dziękujemy współorganizatorkom: Adriannie Szymańskiej, Małgorzacie Wołczackiej, Beacie Ludwiniak, Bogusławie Myrlak i Gracjanie Pazdyk . Za obecność i towarzyszenie nam
w spotkaniu dziękujemy wymienionym wyżej lektorom, instruktorom oraz Danucie Wójtowicz-Robak, Beacie Kaczmarczyk, Jolancie Kotlarz, Agnieszce Piaskowskiej, Wojciechowi Ziobro, Iwonie
i Zbigniewowi Rakoczy. W przeprowadzeniu imprezy w bibliotece
służyli pomocą: Danuta Ossakowska, Michał Pietkiewicz, Adam
Rodak oraz wspaniałe wolontariuszki Konstancja Rodak , Karolina
Szczerba, Paulina Koszyk, Emilia Mozer i Wiktoria Żelichowska.
Jeszcze raz gorąco wszystkim dziękujemy i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji na FB!
Gabriela Naporowska-Rodak, Paulina Bera
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Ludzie, których znamy
Naturalny odruch serca

Klaudia Mika
ie waham się użyć porównania: KlauN
dia Mika jest naszą lądecką Janiną
Ochojską. Fakt, Ochojska jest działaczką

humanitarną a Klaudia działa charytatywnie, słowem skala jest inna, ale czy
Lądek-Zdrój nie jest mniejszy od Europy,
Afryki i Azji? Nie ma natomiast wątpliwości, że Klaudia jest „osobą instytucją”,
z której powinniśmy czuć się dumni, bo
rzadko które z podobnych miasteczek ma
osobę niosącą bliźnim tyle bezinteresownej pomocy.
Klaudia Mika jest osobą tak skromną,
że ponad miesiąc prosiłem ją o wywiad.
W końcu udało się jej znaleźć czas, zanim
jednak rozpoczęliśmy rozmowę, zdołała już
przeprowadzić długa instrukcję w sprawie
jednego z podopiecznych. Później telefon
dzwonił jeszcze kilka razy.
Jesteś znana lądczanom dzięki akcjom
charytatywnym, którymi pomagasz potrzebującym ludziom nie tylko w naszej
Gminie. Jak to się stało, że tak młoda
osoba jak ty zajęła się taką działalnością?
Zaczęło się od akcji dla Oli Hajik, dwa lata
temu. Pamiętasz z pewnością to przedsięwzięcie. Był wtedy Rajd Zdrojowy i „Olala”
na tarasach pod Zdrojem „Wojciech”. Po
nim pojawił się kolejny pomysł i tak poszło.
Dzisiaj ludzie sami dzwonią, jedni proszą o
pomoc, drudzy dzwonią z ofiarami dla potrzebujących.

Wkrótce w Lądku-Zdroju też
będziesz gromadzić fundusze
dla podopiecznych.
Tak, na wspomnianego Stasia
i Brajana, którzy są ofiarami
niedawnego wypadku. Spotkamy się 26 maja na lądeckim Rynku, ale sporo atrakcji
będzie się działo poza nim, bo
w chwili obecnej naszym
głównym punktem są „moto-cegiełki”, pomoże nam
„BMW Kłodzko” i, oczywiście, „Rajdowa
Kotlina” z Ireneuszem Pieczarką, słowem,
będą przejazdy rajdowe i drifty. Swój występ zapowiedział lądecki „Zakaz”. Myślę,
że będzie dużo dobrej zabawy i wsparcia.
Mówisz „my”: wesprzemy, organizujemy. My - czyli kto?
Zapada chwilowe milczenie. W końca Klaudia odpowiada.
Klaudia Mika.
To teraz zadam ci kwintesencjonalne pytanie: dlaczego to robisz?

Fot. Radosław Pietraga

narzekać - ta praca dodaje mi energii, doładowuje mnie bardzo.
A co na to twój partner?
Dostosowuje się do sytuacji (śmieje się).
Wie, że to są dla mnie niezwykle ważne
działania, więc nie ma wyjścia. Poza tym da
się z tym żyć (jeszcze większy śmiech).
I na koniec tradycyjne pytanie: co myślisz
o Lądku-Zdroju?

Bo mogę. Uważam to za naturalny odruch.
Oczywiście jest w tym dużo radości i…
Ostatnio wciągnęłam w działalność charytatywną moją siostrę, która stwierdziła, że
się od pomagania uzależniła. Jest w tym
jakaś prawda.

Bardzo lubię Lądek. Jestem stąd i nie wyobrażam sobie, że mogłabym mieszkać
w innym miejscu. Lubię lądczan, też dlatego, że są życzliwi mojej działalności. Prawie
nie zdarza się, by ktoś z Lądka odmówił mi
pomocy. Mieszkają tutaj wspaniali ludzie
i jest to wspaniałe miasteczko.

Na facebook’u często widzę Twoje wpisy:
aukcje, prośby i podziękowania. To głównie materialne akcje, ale o jakim zakresie twych działań możemy mówić?

Co robisz poza tym, mam na myśli pracę
zawodową?

Klaudio, dziękuję ci za rozmowę i do zobaczenia podczas akcji dla Stasia i Brajana.

Każdym (śmieje się). Jak zauważyłeś przed
chwilą rozmawiałam o małym Stasiu. Nie
będę cię wprowadzać w szczegóły, ale
w tym momencie ścieram się z naszą służbą zdrowia.

A co robisz prywatnie? Wiesz, jakie masz
hobby, pasje?

Staś to niejedyny twój podopieczny.
Nie. Co więcej, działam nie tylko w Lądku-Zdroju, ale też w Bystrzycy Kłodzkiej. Tam
wprowadzał mnie Irek Pieczarka. 1 maja
wesprzemy tamtejsze stowarzyszenie osób
niepełnosprawnych „Stacyjka”, zajmujące
się niepełnosprawnymi dziećmi. Jestem
bardzo przywiązana do tej grupy. Teraz
będzie to impreza otwarta, ale organizujemy im również mikołajowe paczki, Wigilię
i Dzień Dziecka.

Pracuję w Spółdzielni Mieszkaniowej.

Rozmawiał Tomasz Pawlęga

Nic. Nie mam
prawie prywatnego życia. Działania charytatywne zabierają mi
prawie cały czas.
Ledwo zakończę
jedną akcję a już
rozlega się telefon i trzeba przeskoczyć na inny
front. Czasami
zdarza się, że
mam wolną niedzielę. Z drugiej
strony nie mogę
Fot. Romualda Krzyścin (źródło FB)
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1-3 maja Turystyczna Majówka
1 maja, godz. 8.15 - Wędrówka z Burmistrzem, Wycieczka piesza na Górę
Borówkową i uroczyste otwarcie sezonu turystycznego. Wyruszamy spod
Zdroju „Wojciech” (pl. Mariański 13). Trasa marszu: Lądek-Zdrój - Lutynia (Ułęże) Wrzosówka - Borówkowa - Przełęcz Lądecka - Lutynia - Lądek-Zdrój.
1 maja, godz. 11.00 - Polsko - Czeskie Otwarcie Letniego Sezonu Turystycznego na Borówkowej. Wystąpią: Zespół Pieśni Ludowej Skrzynczanki, Moises
Bethencourt, Stára Travá.
1 maja godz. 17.00 - Spektakl pacynkowy „O Czerwonym Kapturku” , Teatr
Akademia Wyobraźni, Rynek 7, wstęp płatny
1 maja, godz. 18.00 - Wycieczka rowerowa „Złotogórska Pętla” (dla średniozaawansowanych). Trasa przejazdu: Lądek-Zdrój - Orłowiec - Wrzosówka - Przełęcz
Lądecka - Lądek-Zdrój.
2 maja , godz. 10.00 - Wycieczki piesze. Wyruszamy spod Zdroju „Wojciech” (pl.
Mariański 13): Trasa I - Wycieczka z Burmistrzem - Lądek-Zdrój - Stacja Narciarska Karpno - Trojak - Źródło Św. Jadwigi - Lądek-Zdrój - Arboretum. Prowadzi Grzegorz
Szczygieł. Trasa II - Lądek-Zdrój - Dzielec - Sztolne Skały - Iglica - Źródło Św. Jadwigi
- Lądek-Zdrój - Arboretum. Prowadzi Małgorzata Bednarek.
2 maja , godz. 10.00 - Wycieczka rowerowa. Trasa przejazdu: Lądek-Zdrój - Czerwone Łąki (Stójków) - Stronie Śląskie - Rozdroże Zamkowe - Lądek-Zdrój - Arboretum.
Prowadzi Tomasz Zamojski.
Finał wycieczek: ognisko i zwiedzanie Arboretum.
2 maja , godz. 15.00 - Wiosenny koncert plenerowy Zespołu Orkiestry Zdrojowej, Park Zdrojowy im. Jana Pawła II
2 maja , godz. 15.00 - Dzień Artysty na Lądeckim Rynku. Akcje Pod Filarami.
Animacje artystyczne, warsztaty dla dzieci, spotkania autorskie i wiele atrakcji.
2 maja godz. 17.00, Spektakl pacynkowy „O Stachu i strachu”, Teatr Akademia
Wyobraźni, Rynek 7, wstęp płatny
2 maja , godz. 19.00 - Hiszpańska Środa Spotkanie z muzyką hiszpańską.
Gitara i śpiew Moises Bethencourt. „Dom Klahra” Kawiarnia Artystyczna, Rynek 1.
3 maja, godz.15.00 - Uroczysty Koncert zespołu Orkiestry Zdrojowej z okazji
Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Sala Widowiskowa CKiR, pl. Staromłyński 5,
wstęp wolny
3 maja, godz. 18.00 - Rodzinna wycieczka rowerowa. Trasa przejazdu: Lądek-Zdrój - Radochów - Jaskinia Radochowska (ognisko, możliwość zwiedzania Jaskini
Radochowskiej) - Lądek-Zdrój. Prowadzi Grzegorz Szczygieł.
3 maja godz. 17.00, Spektakl pacynkowy „O Czerwonym Kapturku” , Teatr
Akademia Wyobraźni, Rynek 7, wstęp płatny
4 maja godz. 17.00, Spektakl marionetkowy „Wędrówki Stasia”, Teatr Akademia Wyobraźni, Rynek 7, wstęp płatny
4 maja godz. 19.30, Koncert Rob Moir solo - wokalista i kompozytor kanadyjski
tworzący muzykę autorską, Kawiarnia Dom Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 20 zł
5 maja godz. 17.00, Spektakl marionetkowy „Wędrówki Stasia” , Teatr Akademia Wyobraźni, Rynek 7, wstęp płatny
9 maja godz.14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej, Kawiarnia Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 8 zł
9 maja godz.19.00, Spotkanie z muzyką hiszpańską, Kawiarnia Dom Klahra, ul.
Rynek 1, wstęp 15 zł
10 maja godz. 19.00, „Kulturalny czwartek w Zdroju Wojciech” Muzyka klasyczna i rozrywkowa, Pijalnia Zdrojowa. Wstęp wolny.
12 maja godz. 17.00, Spektakl marionetkowy „Jaś i Małgosia”, Teatr Akademia Wyobraźni, Rynek 7, wstęp płatny
12 maja godz. 19.30, Koncert Sinful Betty’s - blues/rock, , Kawiarnia Dom Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 20 zł
13 maja godz. 19.30, Koncert poezji śpiewanej w wykonaniu grupy Ponad
Chmurami, Kawiarnia Dom Klahra, ul. Rynek 1, wstęp w przedsprzedaży 20 zł, w
dniu koncertu 25 zł
16 maja godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej, Kawiarnia Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 8 zł
16 maja godz.19.00, Spotkanie z muzyką hiszpańską, Kawiarnia Dom Klahra,
ul. Rynek 1, wstęp 15 zł
18-20 maja, Lądecki Jarmark Staroci, Rynek
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18-20 maja, 52 Rajd Dolnośląski, Rynek
18 maja, godz. 19.30, Koncert czeskiej grupy Petichalne trio - blues/rock,
Kawiarnia Dom Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 20 zł
19 maja godz.10.00, XXXIII Prezentacje uczniów Społecznych Ognisk Muzycznych i Artystycznych Dolnego Śląska, Sala Widowiskowa CKiR, pl. Staromłyński 5, wstęp wolny
19 maja godz. 17.00, Spektakl pacynkowy „O Stachu i strachu”, Teatr Akademia Wyobraźni, Rynek 7, wstęp płatny
19 maja, godz. 19.30, Koncert duetu PARALUZJA - autorskie teksty, muzyka
teatralna i ilustracyjna, Kawiarnia Dom Klahra, ul. Rynek 1,wstęp 20 zł
23 maja godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej, Kawiarnia Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 8 zł
23 maja godz.19.00, Spotkanie z muzyką hiszpańską, Kawiarnia Dom Klahra,
ul. Rynek 1, wstęp 15 zł
25 maja godz. 19.30, Koncert grupy Sold my soul - rock’n’roll, Kawiarnia Dom
Klahra, ul. Rynek 1,wstęp 20 zł
26 maja godz. 11.00, Koncert Instrumentalny DLA MAMY w wykonaniu
uczniów Społecznego Ogniska Muzycznego, Sala Widowiskowa CKiR, pl. Staromłyński
5, wstęp wolny
26 maja, Impreza charytatywna dla Stasia i Brajana, Rynek
26 maja godz. 17.00, Spektakl marionetkowy „O Czerwonym Kapturku”, Teatr Akademia Wyobraźni, Rynek 7, wstęp płatny
26 maja godz. 19.30, Koncert na Dzień Mamy - duet Judyta Pisarczyk (wokal) i
Marek Tutko (piano) - jazz/soul, Kawiarnia Dom Klahra, ul. Rynek 1,wstęp 20 zł
30 maja godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej, Kawiarnia Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 8 zł
30 maja godz.19.00, Spotkanie z muzyką hiszpańską, Kawiarnia Dom Klahra,
ul. Rynek 1, wstęp 15 zł
31 maja, Festyn Parafialny, Stacja Narciarska, ul. Kopernika

ZAPRASZMAMY DO ARBORETUM

Od 1 maja 2018 r., po zimowej przerwie, otwieramy Arboretum. W tym
roku szczególnej uwadze polecamy „Królewską Kolekcję Różaneczników”. Już wkrótce montaż oświetlenia pozwoli nam również prezentować ogród nocą. Mamy nadzieję, że nocne przechadzki po arboretum
będą nieodzownym punktem wizyt gości Lądka-Zdroju.

Ogród - za wyjątkiem poniedziałków - czynny jest
codziennie w godz. 10:00 do 18:00.

Wstęp: bilet normalny - 5,00 zł, emeryci i renciści - 4,00 zł, dzieci i młodzieży - 3,00 zł.

Ceny są symboliczne a ponadto grupom zorganizowanym powyżej 10
osób mogą być przyznane zniżki. Bilety do nabycia bezpośrednio przed
wejściem. Rezerwacja biletów i uzgodnienia wstępów oraz inne informacje można uzyskać pod numerami telefonu:
74 8 146 345, 693 830 666, 695 582 888 .
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