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SMOCZA PARADA W LĄDKU-ZDROJU
Święty Jerzy to postać historyczna, żył na przełomie III i IV w.,
był rzymskim żołnierzem, później, torturowany i stracony w czasie
prześladowań chrześcijan za panowania cezara Galeriusza, został
męczennikiem Kościoła Rzymskiego. Znamy kilka wersji legendy o św. Jerzym, który zabił smoka, nam jednak, mieszkańcom
uzdrowiska, najbliższa jest ta, w której święty pokonuje smoka zagradzającego dostęp do jedynego źródła wody dla mieszkańców
miasta Silene. Zwyciężając bestię, św. Jerzy ratuje mieszkańców
od śmierci z pragnienia.
Nietrudno zrozumieć dlaczego ten jeden z „Czternastu Świętych
Wspomożycieli” jest opiekunem lądeckich wód i naszego miasta,

a przypomnijmy, że tradycja ta trwa już od XV w., kiedy to w zdroju
zbudowano pierwszą kaplicę imienia św. Jerzego.
Nasza Gmina od piętnastu lat organizuje obchody Dnia Patrona
Lądka-Zdroju św. Jerzego. W ostatnich latach kształtuje się w tym
obyczaju tradycja honorowania osób na różne sposoby zasłużonych dla naszej Gminy oraz części artystycznej, która drugi rok z
rzędu koncentruje się na organizacji Smoczej Parady.
Po zeszłorocznej, udanej inauguracji smoczego pochodu, jego organizator, Centrum Kultury i Rekreacji, postanowił kontynuować
zabawę skierowaną przede wszystkim do mieszkańców naszego
Ciąg dalszy na str. 8
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29 marca. W Trzebieszowicach wkopaliśmy kamień węgielny pod
budowę nowej Świetlicy Wiejskiej, w której siedzibę znajdzie również
trzebieszowickie Koło Gospodyń Wiejskich. Bardzo dziękuję Radzie
Sołeckiej Trzebieszowic za przygotowanie uroczystości, a proboszczowi ks. Ryszardowi Pasiece za poświęcenie miejsca budowy.
2 kwietnia. Zorganizowałem pilne spotkanie z dyrektorami naszych
szkół w sprawie mającego się rozpocząć strajku oświaty. Omawialiśmy przede wszystkim kwestie ryzyka dotyczącego egzaminów gimnazjalistów i ósmoklasistów.
6 kwietnia. Uczestniczyłem w XXII Spotkaniach Tradycji Wielkanocnych w Polanicy-Zdroju. Podczas wydarzenia Gminę Lądek-Zdrój
reprezentowali mieszkańcy Trzebieszowic, Skrzynki i Konradowa.
Bardzo dziękuję mieszkańcom za wspaniale przygotowane stoły wielkanocne i zespołowi „Skrzynczanki” za piękny występ.
8 kwietnia. Kolejne, robocze spotkanie z dyrektorami strajkujących
szkół, dotyczące braku porozumienia ze stroną rządową. Podjęliśmy
decyzję o przeprowadzeniu i organizacji egzaminów.
10 kwietnia. Wziąłem udział w spotkaniu z Polskimi Liniami Kolejowymi, zorganizowanym w remontowanym dworcu PKP. Spotkanie
dotyczyło natychmiastowego skierowania do wojewódzkiego konserwatora zabytków wniosku o konieczność rozbiórki wiaty peronowej
dworca, której stan grozi zawaleniem.
15 kwietnia. Uczestniczyłem w konferencji Ministerstwa Infrastruktury na temat pilotażowego „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej SUMP” (od Sustainable Urban Mobility Plan). Jest to koncepcja
zintegrowanego i zrównoważonego planowania mobilności miejskiej.
Głównym celem SUMP jest dążenie do podnoszenia jakości życia
mieszkańców miast oraz obniżanie wpływu transportu na środowisko.
Dwuletni program skierowany jest do 26 miast w Polsce, są to m.in.
Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Kraków, Szczecin i Lądek-Zdrój.
16 kwietnia. Byłem obecny na spotkaniu w remizie OSP w Radocho-

nr 5 (227/2019)

wie ws. projektu budowy na Ziemi Kłodzkiej suchych zbiorników przeciwpowodziowych. Jeden z nich miałby powstać właśnie w tej wsi,
co – jak pokazało spotkanie – budzi szeroki protest jej mieszkańców.
17 kwietnia. Odbyła się powyborcza narada sołecka, w której udział
wzięli wszyscy sołtysi naszych wsi. Gratuluję wszystkim - szczególnie
nowo wybranym – sołtysom zwycięstwa w wyborach, życzę owocnej
pracy i wielu sukcesów.
23 kwietnia. Wziąłem udział w posiedzeniu Komisji Rozwoju, Promocji i Turystyki Rady Powiatu Kłodzkiego, podczas której przedstawiłem
informację dotyczącą aktualnego stanu odwiertu geotermalnego w
Lądku-Zdroju. Szersza informacja na ten temat w „Debatach” pojawi
się po otrzymaniu ostatecznych wyników badań.
23 kwietnia. Pierwszy dzień obchodów Dni Patrona Lądka-Zdroju
św. Jerzego. Wziąłem udział we mszy świętej w intencji pomyślności
Lądka-Zdroju i mieszkańców. Po niej w Centrum Kultury i Rekreacji
miałem olbrzymią przyjemność wręczyć wraz z Przewodniczącą Rady
Miejskiej Małgorzatą Bednarek Ordery Św. Jerzego, po której to ceremonii wysłuchaliśmy wspaniałego koncertu tenora Łukasza Wrońskiego w towarzystwie pianisty Piotra Łukaszczyka.
24 kwietnia. W Wałbrzychu uczestniczyłem w Kongresie Małych i
Średnich Miast „Europa Małych Ojczyzn”. Sympozjum dotyczyło uwarunkowań, szans i zagrożeń rozwoju małych i średnich miast, szczególnie w obliczu narastającej migracji mieszkańców tych miejscowości do dużych aglomeracji miejskich i za granicę.
26 kwietnia. Miałem przyjemność przywitać i przedstawić uczestników „Smoczej Parady”, pochodu organizowanego w drugim dniu
obchodów Dni Patrona Lądka-Zdroju św. Jerzego. Bardzo dziękuję
wszystkim za aktywny udział w pochodzie i prezentacjach. Mam nadzieję, że wydarzenie to będzie się rozwijać z roku na rok, bo widać,
że mieszkańcy – a szczególnie młodzież - chcą się w nie angażować.
26 kwietnia. Odbyło się zakończenie roku szkolnego maturzystów lądeckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Andrzeja Zawady, podczas
którego miałem przyjemność wręczyć nagrodę pieniężną najlepszej
uczennicy LO Natalii Rzeźnik oraz życzyć tegorocznym maturzystom
powodzenia w egzaminach dojrzałości i pomyślności na dalszej drodze życia.
27 kwietnia. Trzebieszowice odwiedziła delegacja z czeskiego Klasterca. Tematem spotkania była transgraniczna współpraca między
naszymi gminami.
29 kwietnia. Spotkałem się w Radochowie z Radą Sołecką i mieszkańcami w sprawie wypracowania wspólnego stanowiska przeciw
planom budowy suchego zbiornika retencyjnego w tej wsi. Z pominięciem dwóch wstrzymujących się od głosu, wszyscy mieszkańcy
Radochowa podjęli decyzję dotyczącą sformułowania uchwały w tej
sprawie. Uchwała ta wspólnie z rezolucją Rady Miejskiej i oficjalnym
stanowiskiem burmistrza Lądka-Zdroju złożone zostaną w dyrekcji
regionalnej Wód Polskich we Wrocławiu oraz przesłane do parlamentarzystów z naszego regionu, wojewody i marszałka dolnośląskiego.

j Burmistrz Lądka-Zdroju, Roman Kaczmarczyk

Stanowisko burmistrza w sprawie budowy zbiorników retencyjnych
Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
W związku z opublikowaną koncepcją „Zwiększenia retencji powodziowej w Kotlinie Kłodzkiej” w sposób jednoznaczny sprzeciwiam
się kontynuacji prac nad tym projektem bez wymaganych konsultacji społecznych obejmujących przede wszystkim mieszkańców
oraz władze samorządowe.
Zgodnie z Art. 31a. ustawy o samorządzie gminnym „Burmistrz 10
Opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy, 2) Zarządza
ewakuacją z obszarów bezpośredniego zagrożenia, 3) W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej podejmuje działania
określone w innych przepisach prawa”.
Będąc więc odpowiedzialny ustawowo za sprawy bezpieczeństwa i
ochrony przed powodzią zależy mi na jak najlepszym, komplekso-

wym i rzetelnym przygotowaniu całej ochrony przeciwpowodziowej na terenie naszej gminy – w tym retencji, ale z uwzględnieniem
wszystkich aspektów społecznych, kulturowych, historycznych,
geograficznych, przyrodniczych i uzdrowiskowych.
Mając na względzie nasz wspólny interes nalegam o jak najpilniejsze poinformowanie samorządu Gminy Lądek-Zdrój oraz mieszkańców o kierunku podjętych prac projektowych dotyczących
ochrony przeciwpowodziowej, retencji, jak i przedstawienie planowanych działań dotyczących likwidacji skutków powodzi z 1997
roku, które do dziś nie zostały wykonane, a zagrażają zabytkowemu Rynkowi, części staromiejskiej oraz ul. Wiejskiej i Langiewicza w Lądku-Zdroju, jednym z najstarszych uzdrowisk w Europie,
będącym od tego roku pierwszym polskim członkiem European
Historic Thermal Towns Association pod patronatem Komisji Europejskiej.
j Burmistrz Lądka-Zdroju, Roman Kaczmarczyk
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O budowie suchych zbiorników w Dolinie Białej Lądeckiej
W ostatnich tygodniach coraz więcej kontrowersji w opinii publicznej i w samorządach budzą zamierzenia dotyczące budowy suchych
zbiorników retencyjnych na terenie Radochowa w Gminie Lądek-Zdrój
oraz Goszowa, Nowego Gierałtowa i Bolesławowa w Gminie Stronie
Śląskie. Już w chwili obecnej zbiorniki takie powstają w Boboszowie,
Roztokach, Krosnowicach i Szalejewie Górnym. Realizatorem powstających i tych zaplanowanych zbiorników jest Państwowe Gospodarstwo Wodne (PGW) „Wody Polskie”, Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu, choć cały program dotyczy również innych
dorzeczy Odry i Wisły, a budowle i ich umiejscowienie na terenie
Ziemi Kłodzkiej zaprojektowała firma Sweco Hydroprojekt Kraków
Sp. z o.o. Zbiorniki te mają chronić przed powodzią, więc w czym
problem? Już choćby w tym, że w samym tylko Radochowie trzeba by
wysiedlić ok. 130 mieszkańców a na całej Ziemi Kłodzkiej 2500 osób.
Kolejne problemy to niszczenie naszego największego bogactwa, czyli
naturalnych krajobrazów, które przyciągają do nas turystów oraz degradacja ekosystemu przyrody, która jest jeszcze większym naszym
skarbem.

Mieszkańcy zagrożonych wsi są oburzeni, organizują spotkania protestacyjne, zbierają podpisy pod uchwałami sprzeciwiającymi się projektom, piszą petycje.
W lipcu Bank Światowy ma udzielić promesy „Wodom Polskim” na
budowę 9 zbiorników, w efekcie zapadnie klamka i niechciane budowy ruszą pełną parą. „Wody Polskie” mają jednak zasadniczy kłopot:
Bank Światowy żąda przeprowadzenia wśród mieszkańców konsultacji społecznych w tej sprawie w prawnie ustawowym trybie, a tych
PGW do dzisiaj nie przeprowadziły. Przypomnijmy, że organem prawnie uprawnionym do przeprowadzenia konsultacji są wyłącznie samorządy. Kolejne – niewykluczone, że także natury prawnej - kontrowersje to fakt lokalizacji budowli na obszarach siedliskowych programu
„Natura 2000”, a w końcu błędnych koncepcji hydrologicznych, np.
fakt, że w chwili obecnej bardziej niż powodziami zagrożeni jesteśmy
długotrwałą suszą.
W niniejszym nr przedstawiamy stanowiska w tej sprawie naszego
samorządu.
Tomasz Pawlęga

REZOLUCJA NR 1
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie sprzeciwu wobec
„Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły”

Poza tym w przedstawionej analizie nie poświęcono uwagi osobom,
które z powodu wieku, niepełnosprawności umysłowej lub fizycznej,
trudnej sytuacji materialnej lub pozycji społecznej są bardziej narażone na negatywne skutki przesiedleń niż inne grupy, i mogą mieć
ograniczoną możliwość zgłoszenia roszczeń lub skorzystania z pomocy przy przesiedleniu.
Część mieszkańców terenów pod planowane inwestycje prowadzi
działalność usługowo-gospodarczą w miejscu zamieszkania, co czyni
ich domy miejscami pracy, bądź utrzymuje się z prowadzonych gospodarstw rolnych, a utrata choćby części powierzchni nieruchomości użytkowanej rolniczo będzie wiązała się z ograniczeniem przychodów gospodarstw domowych.
Ponadto istnieje obawa, że wartości odszkodowań za ewentualnie pozyskane nieruchomości będą zaniżone w stosunku do ich rzeczywistej
wartości, a koszty społeczne związane z inwestowaniem w zbiorniki
mogą okazać się o wiele wyższe aniżeli np. koszty odszkodowań wypłacanych po powodzi.
Nie bez znaczenia jest też przewidywane zniszczenie i konieczność
odbudowy w nowych miejscach dróg – zarówno gminnych jak i powiatowych, w szczególności na terenie planowanego zbiornika Radochów. Drogi te modernizowane były często z wykorzystaniem środków unijnych, a przede wszystkim ich budowa w nowych miejscach
będzie wymagać dużych nakładów z budżetu gminy i budżetu powiatu
kłodzkiego. Będzie to także wymagało zmian w studium uwarunkowań
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w planie miejscowym
zagospodarowania przestrzennego.
Powodzie z 1997 r. i 2009 r. w znaczącym stopniu dotknęły mieszkańców naszej gminy i Ziemi Kłodzkiej. Koniecznym jest zabezpieczenie
tych terenów przed powtórną katastrofą. Mając powyższe na uwadze
Rada Miejska Lądka-Zdroju sprzeciwia się proponowanym lokalizacjom i stoi na stanowisku, że należy rozważyć budowę mniejszych
zbiorników umiejscowionych poza obszarami zabudowanymi i nie
ingerujących w życie mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój ani nie powodujących innych negatywnych skutków społecznych gospodarczych
i przyrodniczych.
Rada Miejska Lądka-Zdroju postuluje zmianę koncepcji poprzez odstąpienie od budowy suchych zbiorników w Radochowie i na potoku
Konradka we wskazanych lokalizacjach. Wnioskujemy o wykonanie
dodatkowych analiz, do których zobowiązało się PGW Wody Polskie
(spotkanie z mieszkańcami Radochowa 16 kwietnia 2019 r.) w zakresie możliwości budowy mniejszych zbiorników w lasach i terenach
niezabudowanych. Jednocześnie prosimy o informację w jakim terminie planujecie Państwo przedstawić wyniki dalszych analiz i w jakiej
formie będą one udostępnione mieszkańcom naszej gminy.
§ 2.
Upoważnia się Burmistrza Lądka-Zdroju do przekazania treści Rezolucji do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz do parlamentarzystów z terenu województwa dolnośląskiego.
§3
Rezolucja wchodzi w życie z dniem pojęcia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506) w związku
z § 31 ust. 2 i 3 Statutu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój (t.j. Dz.Urz.Woj.
Doln. z 2014 r., poz. 1308 ze zmianami), Rada Miejska Lądka-Zdroju:
§ 1.
Składa sprzeciw wobec „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej
w Dorzeczu Odry i Wisły”.
W związku z przekazaną w dniu 22 marca 2019 r. podczas spotkania w
Starostwie Powiatowym w Kłodzku na ręce Burmistrza Lądka-Zdroju
koncepcją zwiększenia retencji powodziowej Kotliny Kłodzkiej w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły
Rada Miejska Lądka-Zdroju wyraża swój sprzeciw wobec założeń tej
koncepcji. Na terenie Gminy zaplanowano lokalizacje dwóch suchych
zbiorników: zbiornik Radochów, zbiornik Konradka.
Proponowana lokalizacja zbiorników jest nie do przyjęcia dla władz
i lokalnej społeczności Gminy Lądek-Zdrój. Uwagi poniższe zostały zgłoszone m. in. podczas spotkania w Radochowie 16 kwietnia
2019 r. oraz podczas Komisji ds. Gospodarczych Rady Miejskiej Lądka-Zdroju 24 kwietnia 2019 r.
Zastrzeżenia wobec projektu:
Przystąpienie do realizacji inwestycji polegającej na budowie suchych
zbiorników retencyjnych, bez względu na ostateczną ich lokalizację,
spowoduje pozbawienie Gminy Lądek-Zdrój walorów turystycznych,
zniszczenie istniejącej infrastruktury oraz zakłócenie spokoju i harmonii życia mieszkańców nie tylko Gminy Lądek-Zdrój, ale również
mieszkańców ościennych gmin. Trudno wyobrazić sobie zachowanie
walorów krajobrazowych przy budowie tam o wysokości od 18 do
21 m oraz długości nawet niemal 600 m. Już same informacje o przeprowadzeniu analizy zwiększenia retencji powodziowej wzbudzają
wiele kontrowersji w całej Kotlinie Kłodzkiej.
Ponadto, niepokojący jest fakt, że większość z przedstawionych
w koncepcji wariantów wiąże się z wysiedleniem mieszkańców. Niektórzy z nich poświęcili dorobek swojego życia na remont domów,
które często dziedziczone są z pokolenia na pokolenie nabierając przy
tym wartości sentymentalnej dla ich właścicieli. W analizowanych lokalizacjach, znajdują się także nowo powstałe domy lub budynki w
trakcie budowy oraz działki, na których prace nad budową wymarzonego domu mają się dopiero rozpocząć. Należy w tym miejscu ponownie podkreślić, że planowane inwestycje zrujnują marzenia i życiowe plany mieszkańców, którzy na wiele lat zaciągnęli kredyty aby
marzenia te zrealizować.
Wysiedlenia części mieszkańców z terenów pod planowane inwestycje mogą spowodować trwałe rozdzielenie rodzin, co spowoduje, że
dotknięte skutkami realizacji projektu będą również osoby, które nie
będą musiały zmieniać miejsca zamieszkania.
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W Lądku-Zdroju przyznano
Medale Honorowe św. Jerzego 2019
Patronem Lądka-Zdroju od 2004 roku jest św. Jerzy, a Medale
Honorowe św. Jerzego zostały po raz pierwszy przyznane w roku
2007. Jest to wyróżnienie dla osób – zarówno mieszkańców naszej gminy, jak i spoza – których działalność w różnych obszarach społecznych, artystycznych, gospodarczych, sportowych
w wartościowy sposób wpływa na jakość życia społeczności lokalnej, promuje naszą gminę w kraju i za granicą. Rada Miejska
Lądka-Zdroju podczas sesji 28 marca 2019 r. podjęła uchwały
o przyznaniu sześciu takich wyróżnień. Wcześniej odbyło się spotkanie Konwentu ds. Medali św. Jerzego w skład którego wchodzą:
Roman Kaczmarczyk, Małgorzata Bednarek, Krystyna Kopytko,
Zbigniew Strzelecki, Lechosław Siarkiewicz i Bolesław Bomba.
Konwent pozytywnie zarekomendował złożone wnioski.
Medale św. Jerzego zostały wręczone przez Małgorzatę Bednarek
Przewodniczącą Rady Miejskiej i Romana Kaczmarczyka Burmistrza Lądka-Zdroju w dniu 23 kwietnia 2019 r. podczas obchodów święta Patrona miasta. Raz jeszcze gratulujemy wyróżnionym
i przedstawiamy poniżej sylwetki uhonorowanych odznaczeniami
osób.
Celestyna Schabowicz, magister sztuki, absolwentka Akademii
Muzycznej we Wrocławiu. W latach 1970-2005 pedagog w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej, na-

uczycielka Ogniska Muzycznego – w tym w Lądku-Zdroju - od
1964 r. Przez 55 lat pracy wprowadziła w świat muzyki kilka pokoleń lądeckich dzieci i młodzieży, ucząc gry na pianinie, skrzypcach,
a nawet na gitarze. Od 2002 r. pełniła funkcję prezeski Bystrzyckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, które również w Lądku-Zdroju organizowało warsztaty i konkursy mistrzowskie muzyki
klasycznej i współczesnej. Ze swoimi podopiecznymi z Ogniska
Muzycznego przygotowywała okolicznościowe koncerty i popisy.
Jej dawni uczniowie to m.in. Dominika Barabas, Marcin Kociołek,
Aleksandra Szlaga. Wartość edukacyjna i wychowawcza Pani Celestyny Schabowicz jest nieoceniona.
Bogdan Paszkiewicz, długoletni mieszkaniec Lądka-Zdroju pracujący na rzecz miejscowych dróg, kierował budową lądeckiej
obwodnicy. To społecznik, któremu dobro lądeckiego uzdrowiska
i jego mieszkańców zawsze leżało na sercu. Wielka pasją jego życia
była i jest fotografia. W latach 80-tych prowadził lądecką galerię
sztuki pod nazwą Galeria Fotografii Elementarnej. Dzięki współpracy z profesorem Jerzym Olkiem, artystą plastykiem, teoretykiem
sztuki i wykładowcą Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu pan
Bogdan Paszkiewicz organizował i prowadził plenery fotograficzne. Działanie te podejmował też w latach 90-tych jako prezes
Kłodzkiego Klubu Fotograficznego. Jego materiały fotograficzne
były udostępniane do promocji naszego regionu. W ostatnich la-
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tach angażował się w działania Towarzystwa Miłośników Fotografii
działającego przy Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju. Autor kilku wystaw indywidualnych, m.in. w Kłodzku, Lądku-Zdroju,
Nowym Mieście nad Metują (Czechy).
Artur Żymełka, absolwent Państwowej Szkoły Baletowej w Poznaniu i Konserwatorium w Sankt Petersburgu, laureat Międzynarodowych Konkursów Choreograficznych w Baku i w Stuttgarcie.
W latach 1991-1995 był dyrektorem baletu Opery na Zamku
w Szczecinie. Począwszy od 1996 r. pracował jako tancerz w teatrach w Niemczech (w Erfurcie, Berlinie, Kilonii), w 2002 roku
został choreografem w Opernhaus w Erfurcie. Gościnnie jako
choreograf i pedagog współpracował z Teatrem Wielkim – Operą
Narodową w Warszawie, Teatrem Wielkim w Łodzi, Teatrem Wielkim w Poznaniu, Operą Wrocławską, Theatre de l’Espace de Pierre
Cardin w Paryżu. Od 2013 r. rozwijał współpracę pomiędzy reprezentowanym przez niego Teatrem Muzycznym w Łodzi a Międzynarodowym Festiwalem Tańca im. Olgi Sawickiej w Lądku-Zdroju.
Dzięki temu publiczności festiwalowej zaprezentowano wiele znakomitych spektakli. Pan Artur Żymełka jest oddanym ambasadorem festiwalu tańca i innych wydarzeń kulturalnych Lądka-Zdroju.
Karolina Sierakowska, animatorka i organizatorka kultury, aktywnie działa w obszarach kulturalnych i społecznych Lądka-Zdroju.
Od lat zaangażowana jest w wiele przedsięwzięć kulturalnych, najpierw jako wolontariuszka, a potem rozwijając swoje kompetencji jako pracownica Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju.
Współorganizowała i organizowała m.in. Przegląd Piosenki Pielgrzymkowej, Letką Improwizację Artystyczną „MY”, „Grudniówkę
Teatralną”, jest odpowiedzialna za kształt artystyczny lądeckiego
festiwalu tańca. Wspiera działania seniorów, szczególnie Oddział
Lądecki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Orest Vasiouta, pochodzi z Ukrainy, a z Lądkiem-Zdrojem związany jest od 23 lat. Z wykształcenia muzyk, jest jednym z najbardziej
rozpoznawalnych artystów Ziemi Kłodzkiej. Regularnie występuje w pijalni Zdroju „Wojciech” i podczas koncertów z zespołem
„Presto”. Współpracuje z Uzdrowiskiem Lądek-Długopole S.A.,
z Centrum Kultury i Rekreacji i wieloma innymi podmiotami w całym Powiecie Kłodzkim. Bierze udział w koncertach charytatywnych, chętnie wspierając tego typu projekty. Udzielał konsultacji
młodym lądczanom, adeptom muzyki, podczas przygotowań do
konkursów. Jego artystyczna działalność od lat wzbogaca pejzaż
kulturalny lądeckiego uzdrowiska.
Zbigniew Kresowaty, poeta, eseista, krytyk literacko-artystyczny,
rysownik, grafik, malarz ikon, ilustrator i portrecista. Lądczaninem jest od ośmiu lat i tyleż czasu prowadzi autorską Pracownię
Artystyczną „Krezbi”, z której korzystają mieszkańcy, kuracjusze
i turyści poprzez lekcje plastyki, warsztaty, konsultacje artystyczne. Artysta ma na swoim koncie 9 książek poetyckich wydanych,
2 tomy z zakresu „literatury faktu” i pracuje nad kolejnymi propozycjami. W 2016 r. obchodził XXXV-lecie swojej twórczości, a z tej
okazji wydał obszerny album artystyczny „Portretowisko”. Nagrodzony ministerialną Nagrodą Jubileuszową 2016. Zdobywca wielu
nagród i wyróżnień za całokształt twórczości. W 2019 r. już po raz
trzeci odbędzie się zorganizowana przez Pana Zbigniewa Kresowatego „Lądecka Zdrojowa Noc Poetów”.
Na zakończenie uroczystości z rąk Burmistrza Lądka-Zdroju Pan
Zbigniew Kresowaty przyjął odznaczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
Na stronie lądeckiej gminy www.ladek.pl w zakładce Gmina znajduje się wykaz wszystkich odznaczonych do tej pory, zarówno
Medalami św. Jerzego, jak i osób, którym zostało przyznane Honorowe Obywatelstwo Lądka-Zdroju.
Małgorzata Bednarek
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Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Uczniowie!
Dnia 27 kwietnia 2019 roku decyzją Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego ogólnopolski strajk nauczycieli został
zawieszony. Poniżej zamieszczamy list otwarty strajkujących nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lądku-Zdroju, w którym wyjaśniają przyczyny przyłączenia się do ogólnopolskiego protestu.
Wszyscy mamy świadomość, że szkoła to Uczniowie, Rodzice
i Nauczyciele. Dlatego zależy nam na Waszym zrozumieniu dla naszego protestu. Jest to trudny czas nie tylko dla nas, ale również
dla Rodziców i Uczniów. I uwierzcie nam, że nie było nam łatwo
podjąć decyzję o strajku. My, nauczyciele Szkoły Podstawowej
Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju jesteśmy niezadowoleni
z sytuacji, w której znalazła się współczesna szkoła. Z niepokojem
obserwujemy narastający konflikt oraz działania zmierzające do
skłócenia środowiska nauczycieli, rodziców i uczniów. Wizerunek
nauczyciela kreowany ostatnio w mediach, jest w naszej ocenie
niesprawiedliwy, krzywdzący i deprecjonuje rangę naszego zawodu w oczach opinii publicznej. Pragniemy zaznaczyć, że przyczyną
podjęcia trudnej dla nas decyzji o rozpoczęciu akcji strajkowej

jest przede wszystkim troska o jakość i przyszłość edukacji oraz
dobro naszych uczniów. Współczesna szkoła od lat jest niedofinansowana, a podstawy programowe są przeładowane nadmiernymi treściami. Nasilająca się biurokracja spowoduje, że zamiast
uczyć, będziemy produkować tony dokumentów. Walczymy nie
tylko o swoją godność, ale przede wszystkim o dobro obecnych
i przyszłych pokoleń.
Wyrażamy wdzięczność za zrozumienie, wsparcie i słowa otuchy,
które otrzymujemy od Rodziców i Uczniów. Dziękujemy! Każdy
wspierający nas głos jest dla nas bardzo ważny i utwierdza nas
w przekonaniu o słuszności podjętej decyzji.
Protestujący nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju

JAK JEST?

CO CHCEMY ZMIENIĆ?

Przeładowana podstawa programowa
opracowana przez MEN

Odchudzenie podstawy programowej a co za tym idzie:
a) mniej zadań domowych,
b) mniej teorii, więcej praktyki,
c) lektury dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów.

Zaniżone fundusze z MEN na edukację

Zapewnianie środków finansowych na :
a) organizację konkursów, zawodów sportowych, uroczystości szkolnych,
b) wyjazdów na w/w imprezy,
c) wyposażenie sal lekcyjnych,
d) wycieczki,
e) organizację zajęć pozalekcyjnych, rozwijających zdolności, zainteresowania i kreatywność
uczniów.

Ograniczona liczba zajęć artystycznych

Zapewnienie większej ilości zajęć stymulujących układ nerwowy uczniów ( muzyka, plastyka,
technika), które wpłyną na sukcesy uczniów z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych.

Zbyt mała ilość zajęć z języków obcych

Zwiększenie ilości godzin nauki języków obcych od najmłodszych klas oraz zmniejszenie liczebności grup wpłynie na efektywniejsze zdobycie umiejętności językowych. Języki obce są szansą
na lepszą przyszłość dzieci.

Nadmierna biurokracja!!!

Ograniczenie biurokracji do minimum – więcej czasu dla uczniów.

Stypendia gminne
Stypendia przyznane przez Radę Miejską Lądka-Zdroju podczas
sesji 28 lutego 2019 r.
Stypendia są udzielane uczniom szkół podstawowych, gimnazjów
i szkół średnich zamieszkałych na stałe na terenie Gminy Lądek-Zdrój. Zgodnie z regulaminem w sprawie udzielania stypendiów
Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju są one przyznawane na 5 miesięcy, maksymalnie jest to 250 zł (w zależności od ilości wniosków).
Można uzyskać je za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne
i sportowe. Warunkiem jest osiągnięcie wyróżnień i nagród
w konkursach o zasięgu ponadgminnym w ostatnim semestrze
nauki oraz otrzymanie oceny z zachowania co najmniej dobrej.
Do wniosku należy dołączyć:
- opinię dyrektora szkoły, wraz z oświadczeniem o otrzymanej ocenie z zachowania.;
- opis osiągnięć z ostatniego semestru nauki. Opis powinien być
poświadczony przez dyrektora szkoły, opiekuna naukowego/artystycznego lub trenera sportowego;
- kserokopie dokumentów poświadczających zdobyte nagrody
i wyróżnienia o charakterze ponadgminnym z ostatniego semestru.
Na podstawie analizy przedłożonych aplikacji złożonych zgodnie
z określonym terminem do 31 stycznia 2019 r., przeprowadzonych
przez Komisję ds. Społecznych i jej rekomendacji przedłożonej Ra-

dzie Miejskiej, przyznano stypendia 6 uczniom w wysokości 150
zł miesięcznie na okres pięciu miesięcy luty – czerwiec 2019 r.
Wszyscy uczniowie otrzymali stypendia sportowe.
1. Paula Krysińska – tenis stołowy
2. Oliwia Żurak – karate kyokushin
3. Julia Maskiewicz – piłka nożna
4. Podyma Karolina – tenis stołowy
5. Anna Węgrzyn – tenis stołowy
6. Katarzyna Węgrzyn – tenis stołowy
Małgorzata Bednarek
Przewodnicząca Rady Miejskiej
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LĄDECKA MAJÓWKA
Od kilku lat w majowy długi weekend w Dolinie Białej Lądeckiej
pogoda płata różnorakie figle. W tym roku majówka była wyjątkowo długa, więc i aura poigrała do woli z naszymi planami, od
prażącego letnio słońca po opady śniegu. Wbrew jednak pogodowemu kalejdoskopowi, Lądek-Zdrój przeżył turystyczne oblężenie.
Przewidując taki scenariusz, nasza gmina przygotowała program
rekreacyjno-turystyczny, który uatrakcyjnił turystom i mieszkańcom minione dni.
Turystyczną Majówkę w Lądku-Zdroju rozpoczęliśmy 1 maja pod
Zdrojem „Wojciech” „Spacerem z burmistrzem Lądka-Zdroju na
Borówkową”, gdzie corocznie w tym terminie nasi czescy przyjaciele z Javornika organizują otwarcie sezonu turystycznego. Po
powrocie natomiast, wczesnym wieczorem, można było oddać się
wiosennym refleksjom w naszym Arboretum, gdzie nastrajał do
nich koncert skrzypcowy Oresta Vasiouty.
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się przenieść do Sali Widowiskowej Centrum Kultury i Rekreacji
w Lądku-Zdroju, gdzie odbył się 3-Majowy Uroczysty Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej. Trzeba przyznać, że duch patriotyczny
wśród Polaków nie niknie, sala była wypełniona po brzegi a niektóre z przybyłych osób słuchały muzyki stojąc w jej otwartych
drzwiach.
Sobota była dniem szczególnym dla Uzdrowiska „Lądek – Długopole”, ponieważ przez kilka godzin w murach Zdroju „Wojciech”
odbywał się Dzień Otwarty oraz Aktywna Majówka.
W rotundzie zdrojowej Pijalni umiejętności swoje prezentowały
młode adeptki Lądeckiej Akademii Tańca w pokazach tańca nowoczesnego; „Przystań na Przełęczy” namawiała do zjazdów
na hulajnogach z Przełęczy Lądeckiej do czeskiej Javornika lub
Lądka-Zdroju; panie korzystały z leczniczo-relaksacyjnego masażu twarze; tańczyliśmy też z Michałem Kostempskim, jednym
z instruktorów, którzy prowadzą warsztaty taneczne podczas lipcowego Międzynarodowego Festiwalu Tańca im. Olgi Sawickiej
w Lądku-Zdroju; po pasażu Pijalni spacerowały damy i dżentelmeni w garderobach z epok dawnych promujący działania Studia Fotografii „Retro” i wreszcie ciekawi historii Zdroju „Wojciech” mogli
wziąć udział w wycieczkach z przewodnikiem po tym niezwykłym,
zabytkowym obiekcie. Odnotujmy jeszcze, że w Parku Zdrojowym
w tym samym czasie Piotr Bryja namawiał sanatoryjnych gości do
ćwiczeń z jogi i prezentował też „jogę w chustach”.
Po południu Stawy Biskupie stały się centrum wydarzeń – najpierw
odbył się przejazd singletrackiem Pętla Lądek-Zdrój, później biesiadowaliśmy, kosztując smakołyki z tutejszego łowiska i smażalni
pstrągów. Wieczorem natomiast, gdy na zewnątrz padał śnieg,
w „Piwnicy pod Adamem” odbyły się dwie prezentacje. W pierwszej o „Św. Jerzym – opiekunie lądeckich wód” opowiadała
przewodnicząca lądeckiej Rady Miejskiej, Małgorzata Bednarek.

Przed wyjściem na Borówkową
Nazajutrz głównym wydarzeniem dnia było oficjalne otwarcie rowerowych singletracków, które odbyło się na starcie Pętli Orłowiec
– Lądek-Zdrój. Było chłodno, rześko, ale i słonecznie, więc humory
dopisywały naszym kolarzom MTB znakomicie. Po południu majówkowicze mogli się wybrać do Jaskini Radochowskiej, zobaczyć
spektakl pacynkowy „O Stachu i strachu” w „Akademii Wyobraźni”
na Rynku i pobiesiadować w zdrojowej „Piwnicy pod Adamem”.
Trzeci maja – Święto Konstytucji 3 Maja - miał zdecydowanie kulturalny charakter. Rozpoczęła go msza św. w intencji Ojczyzny
z udziałem pocztów sztandarowych naszych jednostek OSP
i szkół, w południe natomiast turystów i mieszkańców gościła Stara Plebania w Konradowie, której gospodarze otworzyli wystawę
znakomitych rysunków Ryszarda Natusiewicza pt. „Ziemia Kłodzka”. Wystawa potrwa do końca maja i obowiązkowo powinien odwiedzić ją każdy zainteresowany sztuką, architekturą i historią naszej małej ojczyzny – prezentowane na Plebanii prace to wspaniałe
dzieła w każdej z wymienionych dziedzin. Po wernisażu należało

Otwarcie Snigletrack Pętli Orłowiec - Lądek-Zdróh

Lądecka Akademia Tanca w murach Zdroju „Wojciech”
W drugiej mogliśmy zobaczyć przeźrocza burmistrza Lądka-Zdroju Romana Kaczmarczyka i posłuchać jego opowieści pt. „Lądek
mój”. W Rynku tymczasem mogliśmy obejrzeć „Jasia i Małgosię”
w Teatrze „Akademia Wyobraźni”, później zaś pobawić się w rytmach „Wieczoru Bałkańskiego” w Kawiarni Artystycznej „Dom
Klahra”
Niedziela zapowiadała się dżdżyście, na szczęście prognozy instytutów meteorologii zawiodły, więc do gry terenowej mogły „Lądecki Wędrownik” mogły przystąpić chętne dzieci, w godzinach
popołudniowych „Akademia Wyobraźni” zagrała „Wędrówki Stasia” a wieczór spędziliśmy przy ostatniej biesiadzie muzycznej tego
weekendu, czyli „Wieczorze z klasyką” w „Piwnicy pod Adamem”.
Jak ocenić wszystkie te wydarzenia? Cóż, czegokolwiek byśmy
nie rzekli, z pewnością było aktywnie, każdy mógł wedle własnego
uznania znaleźć coś dla siebie, a i wiosenne wędrówki po górach
były sporą atrakcją, zważywszy zmienne nastroje pogody. Tym samym sezon aktywności plenerowych uznajemy za w pełni otwarty!
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„Lądek-Zdrój i Ziemia Kłodzka w rysunkach Ryszarda Natusiewicza”
Myślę, że nie tylko w moim przekonaniu istnieją dzieła sztuki,
malarstwa i rysunku, których drukarskie reprodukcje a nawet fotograficzne kopie uszczuplają wydatnie ich wartość artystyczną.
Repliki te zatem, stosowane jako namowa do wybrania się na wystawę oryginałów, dają często mylne o autentykach wyobrażenie,
mówiąc wprost, odbitki te najzwyczajniej nas oszukują. Ja sam
z pewnością stałbym się ofiarą takiego oszustwa, gdybym - znając
jedynie kopie rysunków Natusiewicza – nie wybrał się na wernisaż
wystawy jego prac w „Starej Plebanii” w Konradowie koło Lądka-Zdroju. W pierwszych słowach, jak widać, namawiam Państwa do
obejrzenia wystawy „Lądek-Zdrój i Ziemia Kłodzka w rysunkach
Ryszarda Natusiewicza”, opatrzonej notacją „Teka 150”. Nie tylko
warto, te prace po prostu trzeba zobaczyć.

Ryszard Natusiewicz urodził się w 1927 r. w Grodnie (zmarł
w 2008) był architektem i rysownikiem, profesorem Politechniki
Wrocławskiej, pracownikiem Zakładu Rysunku, Malarstwa i Rzeźby Wydziału Architektury, autorem licznych rysunków, wystaw
i publikacji z dziedziny rysunku, w tym podręcznika akademickiego
rysunku dla architektów. W folderze reklamowym czytamy: „Już
jako student rozpoczął uprawiać swoją życiową pasję rysownika
architektury. Ze szkicownikiem przemierzył tysiące kilometrów
w kraju i za granicą „zapisując” na swoich kartkach brystolu liczne (kilkanaście tysięcy) rysunki – szkice architektury zabytkowej
i współczesnej, a także pejzaże je otaczające, bądź do nich prowadzące. […] Cechą charakterystyczną, zarówno wybranych obiektów, jak też ich przedstawienia jest to, co w języku francuskim
wyraża słowo esprit. Rysowane obiekty, choć niejednokrotnie
przetrwały w postaci szczątkowej, tchną duchem, który je stworzył – tym samym duchem zostały odebrane i przekazane oglądającym, co czyni je przydatnymi dla dalszego ich przekazywania
i utrzymania ciągłości kultury europejskiej”.
Wystawa rysunków Natusiewicza w „Starej Plebanii”, otwarta
3 maja 2019, prezentuje 70 prac znakomitego rysownika, które
wykonał na Ziemi Kłodzkiej w latach 1951 – 1986. Rysunki te nie
tworzą zwartej serii, cyklu, który oprócz tematu spojony jest ja-

kąś konkretną techniką czy podobnym formatem prac, ale i może
dlatego wartość tej ekspozycji rośnie - nie ma w niej bowiem muzealnego, sztywnego ułożenia, jest za to swoista szorstkość, która
często towarzyszy tworzenia w naturze. Jednocześnie tak szeroki
przestrzał czasowy prezentowanych dzieł daje nam większą wiedzę
o zmianach, niejednokrotnie fluktuacjach warsztatu i zamierzeń rysowniczych artysty. Dodajmy, że tej surowości wagi dodaje miejsce ich przedstawienia, czyli „Stara Plebania” Państwa Czyżów i jej
pomieszczenia.
Portrety architektury, które stworzył Ryszard Natusiewicz tchną
życiem, a są już przecież odbiciem dawniejszych czasów i tak też
można je czytać – jako bujną kartotekę dokumentów, rysunkowe
archiwum rzeczywistości, której część przepadła już bezpowrotnie.

Polecam serdecznie do obejrzenia tej pięknej i niezwykłej wystawy,
która potrwa w Konradowie zaledwie do końca maja tego roku.
Kuratorem wystawy jest Marek Natusiewicz.
Tomasz Pawlęga
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SMOCZA PARADA
W LĄDKU-ZDROJU
grodu. Mówiąc bojowo, wszak św. Jerzy był rzymskim wojownikiem, jej strategiczną częścią jest konkurs „Bądź jak św. Jerzy
– walcz ze smogiem!”, w którym chętni mieszkańcy budują z materiałów odpadowych smoki, by później zaprezentować je podczas
Smoczej Parady i pokazów konkursowych.

Tegoroczna edycja naszego święta była niezwykle miłym zaskoczeniem. Po pierwsze, pogoda rozwiała nasze obawy o nią –
w piątek 26 kwietnia było ciepło i słonecznie, było wiosennie. Po
drugie, odbywający się w tych dniach strajk nauczycieli w naszych
szkołach nie wpłynął negatywnie na frekwencję – mieliśmy 10
smoków i pokaźny pochód. Po trzecie i co może najważniejsze dla
rozwoju tej imprezy – uczestnicy bawili się znakomicie: mieliśmy
werblistów (a nawet grającego pod Domem Klahra perkusistę!),
Rynek wypełniły dzikie okrzyki i przygotowane na okazję parady
okrzyki, nie zabrakło też smoczych tańców, a w rolach Smoczycy
i św. Jerzego świetnie spisali się Genowefa Włodarczyk i Bartek
Prorok. To była wspaniała, pełna euforii i śmiechu zabawa, w której, zgodnie z planem, wystartowaliśmy spod Centrum Kultury, by
dotrzeć do Rynku, gdzie powitał nas burmistrz Roman Kaczmarczyk i jury konkursowe, i tutaj zakończyć zabawę.
Pokuszę się w tym miejscu o pewną uwagę. Tradycja związana
ze św. Jerzym należy do kanonu Kościoła Rzymskiego, miałem
jednak nieodparte wrażenie, że nasza parada w pewien międzykulturowy sposób koresponduje z tradycją chińskich smoczych
pochodów, w których smok – jedna z figur chińskiego horoskopu
- symbolizuje szczęście, siłę i optymizm. I taka była też atmosfera,
aura tego pochodu: pełna energii, spontaniczności i śmiechu.
W tym roku w konkursie udział wzięło 10 smoczych grup. Główne
nagrody pieniężne wywalczyli:
1. Wesoła Smocza Rodzinka – 1000 zł,
2. Środowiskowy Dom Samopomocy – 600 zł,
3. Dzienny Dom Seniorów – 300 zł,
Wyróżnieniami, również finansowymi, wyróżnieni zostali:
- Grupa Rodziców i Uczniów z I B – 200 zł,
- Nasze Smoki Nie Są Złe – 200 zł,
- Smocza Drużyna – 200 zł,
- Przedszkole – Żabki, Zajączki, Muchomorki – 200 zł.
Pozostali uczesnicy za udział w konkursie dostali zaproszonie do
naszych pizzerii lub restauracji. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i już dzisiaj namawiamy do zabawy w przyszłym
roku!
Tomasz Pawlęga, CKIR w Lądku-Zdroju

Wycieczki
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Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju zaprasza lądeckich
seniorów do udziału w wycieczkach z przewodnikiem po regionie:
16 maja 2019 r. (czwartek) Lądek-Zdrój – Kłodzko.
Kontynuacja wycieczki „Śladami Michała Klahra”: Kościół Wniebowzięcia NMP, rynek miasta, most św. Jana, kościół franciszkanów,
w drodze powrotnej zwiedzanie Mauzoleum hrabiów Magnisów
w Ołdrzychowicach.
Zapisy do 14 maja 2019 r. w Informacji Turystycznej CKiR – opłata
od każdego uczestnika 10 zł (w tym ubezpieczenie). Wyjazd autobusu spod CKiR, Pl. Staromłyński 5, godz. 9.00, powrót ok. 15.30.
26 czerwca 2019 r. (środa) Lądek-Zdrój – Nysa
Dawne księstwo biskupów wrocławskich – zwiedzanie Muzeum
Powiatowego w Nysie; przejście na plac Solny, fontanna Trytona,
zwiedzanie kościoła p.w. św. Jakuba i św. Agnieszki, złota studnia,
przejście pod IT w Bastionie św. Jadwigi, czas wolny.
Zapisy do 24 czerwca 2019 r. w Informacji Turystycznej CKiR –
opłata od każdego uczestnika 15 zł (w tym ubezpieczenie).
Wyjazd autobusu spod CKiR, Pl. Staromłyński 5, godz. 9.00 powrót ok. 16.30.
27 sierpnia 2019 r. (wtorek) Lądek-Zdrój – Bystrzyca Kłodzka –
Zalesie
Zwiedzanie Bystrzycy Kłodzkiej: Kryształowa Aleja Filmowców, kościół p.w. św. Michała Archanioła, rynek, Muzeum Filumenistyczne, czas wolny.
Przejazd do Starej Bystrzycy i Zalesia – unikatowe kościoły drewniane Ziemi Kłodzkiej.
Przejazd do Długopola-Zdroju, spacer po parku, wizyta w pijalni.
Zapisy do 23 sierpnia 2019 r. w Informacji Turystycznej CKiR –
opłata od każdego uczestnika 15 zł (w tym ubezpieczenie).
Wyjazd autobusu spod CKiR, Pl. Staromłyński 5, godz. 9.00 powrót ok. 16.30.

WIEŚCI Z GIMNAZJUM
Życie gimnazjalistów w kwietniu tego roku, choć targane społecznym niepokojem, zdominowały egzaminy końcowe.
W dniach 10-12 kwietnia odbyły się kolejno trzy części egzaminu:
humanistyczna, matematyczno-przyrodnicza i z języków obcych.
Uczniowie przystąpili doń w optymistycznych nastrojach i - mimo
początkowego napięcia i późniejszego zmęczenia, wynikającego
z wysiłku umysłowego, mającego ukoronować ich kilkuletnią pracę- ukończyli swe zmagania z zadaniami w 100%-owej frekwencji
i z pełną satysfakcją.
Oczywiście wyniki poznamy dopiero w czerwcu, ale pierwsze wrażenia i nadzieje pozwalają wierzyć, że przyniosą sporo zadowolenia, zarówno samym uczniom, jak i ich nauczycielom i rodzicom.
W oczekiwaniu zatem na wyniki testów pragniemy podziękować
wszystkim nauczycielom Gimnazjum mającym udział w przygotowaniu uczniów do egzaminów, pedagogom z Przedszkola
z Oddziałami Integracyjnymi w Lądku-Zdroju oraz ze szkół podstawowych w Lądku-Zdroju i Trzebieszowicach za pomoc w pracach
zespołów nadzorujących.
Dziękujemy także Panu Burmistrzowi i Pani Wiceburmistrz, których krótka wizyta w pierwszym dniu egzaminów, obfitująca
w słowa otuchy, szybkie rady i życzenia powodzenia, dodały estymy temu wydarzeniu. Równie serdeczne podziękowania należą się
mamom, które dzielnie wspierały swe dzieci, dbając także w czasie
egzaminów o ich formę psycho-fizyczną, przygotowując smakowite i pięknie wyglądające, barwne, wiosenne kanapki.
A że Święta Wielkanocne już za nami i życzenia mieliśmy okazję
złożyć tylko najbliższym osobom i instytucjom zawiązanym z Gimnazjum, pozwalamy sobie w tym miejscu życzyć wszystkim pięknej wiosny oraz optymizmu i spokoju.
Uczniowie i nauczyciele lądeckiego gimnazjum
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Liceanarium
l

WARSZTATY TERENOWE W LICEUM
22 marca odbyły się warsztaty terenowe. Uczestniczyliśmy w wycieczce do „Jaskini Niedźwiedziej” w Kletnie i do sztolni w Starej
Kopalni Uranu. Podczas warsztatów uczniowie poznali zjawiska
krasowe zachodzące podczas powstawania Jaskini, podziwiali formy skalne utworzone w jaskini, poznali historię odkrycia jaskini. W
sztolni uczniowie zapoznali się z historią kopalni, a w czasie przejścia podziemnymi korytarzami uczniowie poznali różne rodzaje
minerałów i genezę powstawania Sudetów. Wycieczka zakończyła
się podsumowaniem w formie uzupełnienia kart pracy.
Magdalena Rodowicz
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SPACER PO LĄDKU Z PRZEWODNIKIEM SUDECKIM.
Piękne zabytki Lądka-Zdroju mogli podziwiać w ostatni piątek
marca uczniowie LO im. Andrzeja Zawady. W wycieczce wzięła
udział młodzież z klasy II i III (profil humanistyczny). Wychowankom liceum towarzyszył przewodnik sudecki Pan Piotr Bidziński.
Licealiści z dużym zainteresowaniem wysłuchali krótkiej historii
Lądka-Zdroju i okolic. Spacer ulicami miasta okazał się doskonałą
lekcją historii i dostarczył uczniom wielu niezapomnianych wrażeń.
Urszula Samek

l

l

DRZWI OTWARTE I DZIEŃ TALENTÓW
28 marca w naszym LO odbył się coroczny Dzień Otwarty połączony z Dniem Talentów. Tego dnia serdecznie przywitaliśmy tzw.
„podwójny rocznik”, a więc ósmoklasistów ze Szkoły Podstawowej
Nr 1 w Lądku-Zdroju, Szkoły Podstawowej z Trzebieszowic, trzecioklasistów z lądeckiego Gimnazjum, a także uczniów ze szkół ze
Stronia Śląskiego. Rozpoczęliśmy od kilku ważnych informacji dotyczących oferty edukacyjnej i samego procesu rekrutacji, potem
zwiedzaliśmy budynek szkoły - od strychu po piwnicę (WOW!). W
trakcie zwiedzania nasi goście mogli porozmawiać z nauczycielami
uczącymi w ogólniaku i z licealistami, którzy już przygotowywali
się do drugiej części imprezy. Po krótkiej przerwie spotkaliśmy się
wszyscy w holu szkoły, aby poznać talenty naszych uczniów: kulinarne (turniej ciast), fotograficzne, malarskie, sportowe, związane
z jazdą konną, rzemiosłem, a nawet rzadko spotykaną sztuką „grania na zębach”. Zaplanowane na zakończenie ognisko, ze względu
na marcową (nie)pogodę nie odbyło się. Mamy nadzieję, że Dzień
Otwarty i wspólne przeżywanie tego, co przygotowali licealiści
spodobało się naszym gościom na tyle, aby podjęli wkrótce decyzję o dołączeniu do naszej społeczności. Dziękujemy wszystkim
za uczestnictwo, Dyrekcjom szkół za wyrozumiałość, dziękujemy
opiekunom, rodzicom, licealistom... Zapraszamy do naszej szkoły!
Adrianna Szymańska

PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW
W dniach 4-5 kwietnia 2019 r. uczniowie z klasy III wraz z opiekunami; ks. Wojciechem Zmysłowskim i Iwoną Szpalą, udali się
na coroczną pielgrzymkę maturzystów. W tym roku na trasie pielgrzymki uczniowie wyruszyli do Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej i Krakowa. Maturzyści mieli możliwość obcowania ze sztuką
i architekturą sakralną, zwiedzania miejsc związanych z życiem
św. Jana Pawła II, a także poznania dziedzictwa kulturowego naszych przodków. Dopisała nie tylko słoneczna pogoda, była przede
wszystkim przyjazna atmosfera i dobry humor. Drodzy Maturzyści,
trzymamy kciuki za powodzenie na egzaminach maturalnych!
Iwona Szpala

Arboretum zaprasza!
W długi majowy weekend wystartowało lądeckie Arboretum. Możemy już podziwiać różnokolorowe magnolie. Kwitnienie rozpoczyna również bogata kolekcja azalii i różaneczników.
Przypomnijmy lądeckie arboretum to najwyżej położony ogród
tego typu w Polsce. To również jedyny taki obiekt - podświetlany
i udostępniany w godzinach nocnych. Wstęp do ogrodu jest płatny. Arboretum jest czynne od maja do października, codziennie (z
wyjątkiem poniedziałków).
Serdecznie zapraszamy!
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Dyżury aptek
w maju 2019
w Lądku-Zdroju i Stroniu Śląskim
1.05.2019, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
2.05.2019, 21.00-7.00, „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
3.05.2019, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
4.05.2019, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
5.05.2019, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
6.05.2019, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
7.05.2019, 21.00-7.00, „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
8.05.2019, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
9.05.2019, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
10.05.2019, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
11.05.2019, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
12.05.2019, 21.00-7.00, „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
13.05.2019, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
14.05.2019, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
15.05.2019, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
16.05.2019, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
17.05.2019, 21.00-7.00, „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
18.05.2019, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
19.05.2019, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
20.05.2019, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
21.05.2019, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
22.05.2019, 21.00-7.00, „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
23.05.2019, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
24.05.2019, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
25.05.2019, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
26.05.2019, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
27.05.2019, 21.00-7.00, „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
28.05.2019, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
29.05.2019, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
30.05.2019, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
31.05.2019, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1

MAJOWA WYCIECZKA
„Grzbietem Dzielca
do Skał Kamionki”

Grzbiet Dzielca, niewielkie pasmo górskie mające ledwie ok. 2 km
długości, jest najdalej wysuniętą na płn.-wsch. częścią Krowiarek
w Masywie Śnieżnika. Nazwa Dzielec – powstała po 1945 – prawdopodobnie odnosi się do naturalnego ukształtowania: góra zdaje
się dzielić miejscowość na miasto po swojej płn. - zach. części
i Zdrój po płn. - wsch. Ten niewielki grzbiet od dawna budził zainteresowanie kuracjuszy jak i też mieszkańców, dzisiaj łatwo można
go rozpoznać po widocznej nad lasem wieży przekaźnika RTV.
Na pewno już od końca XVII w. stał się jednym z głównych celów spacerowych kuracjuszy. Na dawnych mapach niemieckich,
kulminacja tego wzgórza nazywana jest Galgen-Berg, co znaczy
Szubieniczna Góra. Jednym z najsurowszych wymiarów kary na
Śląsku od ok. XV do XVIII w. była szubienica i stąd pochodzi nazwa
góry. W jakim czasie wykonywano na niej wyroki, czy szubienica
była drewniana, czy murowana i czy chowano pod nią straceńców,
do tej pory nie wiemy, to jedna ze największych tajemnic tej góry,
którą zapewne tylko archeolodzy mogliby nam odsłonić. Nie do
końca wyjaśniona jest też lokalizacja niewielkiego cmentarza na jej
płd. - wsch. zboczu, bliżej ul. J. Bema, choć jeszcze w latach 60.XX

Skałki Kamionki przed 1945 r.

(Harmonogram pracy aptek podajemy na podstawie Uchwały XII/127/2018 Rady Powiatu Kłodzkiego)

PRACA SZUKA CZŁOWIEKA
Informatyk, Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A., tel.748146227 w.233
Dietetyk, Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A., tel.748146227 w.233
Kelner/kelnerka, Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A., tel.748146227
w.233
Salowy/salowa, Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A., tel.748146227
w.233
Fizjoterapeuta, Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A., tel.748146227
w.233
Pomoc kuchenna/kierowca, Pizzeria Kardamon, tel. 663 684 655
Pracownik bez obsługi kasowej, Sklep „Biedronka”, ul. Śnieżna, tel.
600448040
Sprzedawca, Sklep „Biedronka”, ul. Śnieżna, tel. 600448040
Sprzedawca, Market „Rema”, ul. Ogrodowa
Kucharz, CKR „Złoty Łan, tel.748146004
Pokojowa, Hotel „Zamek na skale” Trzebieszowice, tel. 608 066 030
Kelnerka, Hotel „Zamek na skale” Trzebieszowice, tel. 608 066 030
Praca w budowlance (wykończeniówka, elewacje), tel.607524551
Kelnerka, Pizzeria Marianna, ul. Ostrowicza, tel. 501 144 704
Pomoc kuchenna, „Geovita”, ul. Graniczna, tel.605300440

stan na dzień 29.04.2019

Kucharz, „Geovita”, ul. Graniczna, tel.605300440
Pokojowa, (może być emerytka lub rencistka) OW „Bankowy, ul. Kościuszki, tel. 748148543
Praca w Restauracji „Polska Chata”, ul. Kosciuszki, tel. 664 428
705
Fizjoterapeuta, 23 WSZUR, tel. 748117 200, 609401691
Kucharka, Kucharz, Pomoc kuchenna- 23 WSZUR, tel. 748117 200,
609401691
Kelnerka/Kelner, Kawiarnia „Kaprys”, tel. 604433771
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
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w. widoczne były solidne kamienne nagrobki. Dzisiaj jego teren
jest zarośnięty i zapomniany. Na kulminacji Drogi Myśliwskiej stoi
olbrzymi głaz, postawiony ręką człowieka. Kto go postawił i w jakim celu też nie jest do końca wyjaśnione. Wyżej niego wykopany obszerny dół z wyjściem w kierunku miasta, powstał zapewne
w celach wojskowych. Tajemnic, które skrywa Dzielec i jego otoczenie jest więcej, ale dzisiejszym tematem jest nasza majowa,
wiosenna wycieczka, więc do niej powracam.
Cały masyw wznosi się na wysokości 440 - 534 m n.p.m. Porośnięty jest siedliskiem piętrowego lasu górskiego o pow. 47,8
ha, pozostającym w zarządzie Gminnych Lasów Uzdrowiskowych
Lądka-Zdroju. W tym parku leśnym występuje głównie świerk pospolity, buk zwyczajny (zwany też popularnie sudeckim srebrzystym) ze znaczną domieszką sosny pospolitej, jesionu wyniosłego
i brzozy brodawkowej. Znajdziemy też tutaj mniej liczne okazy
modrzewia europejskiego jodły pospolitej, jaworu kasztanowca,
klonu pospolitego, daglezji, dębu szypułkowego (głównie starodrzewu) a także jarzębiny, olszy czarnej i leszczyny pospolitej. Las
w niższym piętrze uzupełniają bez czarny, bez koralowy i tarnina.
Z roślin podszycia i runa na śródleśnych polanach łączkach przeważnie rośnie gwiazdnica, jeżyna zwyczajna, malina właściwa, narecznica górska, orlica, pokrzywa zwyczajna, prosownica, turzyce,
żywiec cebulowy oraz chroniony śmiałek pogięty, dziewięćsił bezłodygowy. Na skraju płn. –zach. sędziwy kasztan jadalny (ponad
stuletni) oraz ukwiecone łąki, siedliska wielu ziół, m. in. rośnie
tu dziurawiec zwyczajny, wrotycz pospolity, dzięgiel leśny, skrzyp
olbrzymi.

Szubieniczna Góra przed 1945 r., Altana
Wśród tej bogatej flory kilka lat temu można było spotkać się oko
w oko z borsukiem lub lisem, bytowali tutaj wygodnie w systemie
dość rozległych nor. Dzisiaj, można napotkać stada saren i jelenia zmierzających do wodopoju, a czasem zabłąkanego odyńca.
I tu prośba: jeżeli idziemy na spacer po okolicznych lasach z ukochanymi pupilami, to tylko na smyczy.
Na grzbiecie zauroczą nas skałki gnejsowe o ciekawych kształtach
m. in. „Wysoki Okap”, „Skały Kamionki” z miejscem widokowym,
„Stary Zamek” i „Grzybki”. Aby te ciekawostki obejrzeć, na grzbiet
Dzielca możemy dojść ścieżkami lub leśnymi drogami, od ul.
J. Bema, ul. Miłej, ul. M. Konopnickiej i ul. A. Mickiewicza, zwanej
popularnie lądecką obwodnicą.
Osobiście polecam spacer trasami znakowanymi: kuracyjną niebieską nr 13 im. „Elizy Radziwiłłówny” z ul. dr A. Ostrowicza obok
ZP „Stary Jerzy” lub okólną, wędrówkową czerwoną nr 3 z ul. M.
Konopnickiej albo z drugiej strony Dzielca od ul. A. Mickiewicza.
W sumie wycieczka powinna zająć nam od około 2 godz. 30 min
do 3 godz. Mapą przydatną na wycieczce może być „Mapa turystyczna, Lądek Zdrój, plan miasta i okolice”, wyd. XI Compass
Karków 2017 r. lub „Lądek Zdrój i okolice, mapa turystyczna”,
wyd. II na zlecenie Gminy Lądek Zdrój, wyd. Compass, Kraków
2017.
L. Siarkiewicz, przewodnik sudecki PTTK
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1-5 maja, LĄDECKA TURYSTYCZNA MAJÓWKA
1 maja, godz. 8.15, Spacer z Burmistrzem Lądka-Zdroju i
otwarcie sezonu turystycznego na Borówkowej Górze - Start:
Zdrój „Wojciech”, pl. Mariański 13
1 maja, godz. 17.00, Spektakl marionetkowy „Wędrówki Stasia”, Teatr Akademia Wyobraźni, Rynek 7, bilety: 18 zł, bilety
rodzinne: 3 os. - 40 zł, 4 os. - 50 zł itd. Rezerwacja: 663 781 550
1 maja, godz. 20.00, Wieczorne zwiedzanie Arboretum z występem Oresta Vasiouty (skrzypce). Arboretum, ul. Moniuszki, bilety
promocyjne – wstęp 3 zł
1 maja, godz. 19.30, Magiczny wieczór z piosenkami Edith Piaf,
Pub „Jan”, ul. Parkowa , wstęp 20 zł
2 maja, godz. 10.00, Singletrack Orłowiec – otwarcie tras rowerowych typu singletrack Start: Zdrój „Wojciech” – Pętla Orłowiec
– Lądek-Zdrój; na trasie przejazdu turystyczny biwak z koncertem
piosenki gitarowej (w razie niepogody koncert odbędzie się w Kawiarni Twórczości „Piwnica Pod Adamem”, ul. Wolności 2, godz.
12.00)
2 maja, godz. 16.00, Wycieczka piesza do Jaskini Radochowskiej, Start: Rynek; ok. godz. 18.30 – Ognisko turystyczne pod
wiatą k. Jaskini; w międzyczasie możliwość zwiedzania Jaskini
Radochowskiej z przewodnikiem- 15 zł/os (dla uczestników wycieczki)
2 maja, godz.17.00, Spektakl pacynkowy „O Stachu i strachu”,
Teatr Akademia Wyobraźni, Rynek 7, bilety: 18 zł, bilety rodzinne:
3 os.- 40 zł, 4 os.- 50 zł itd. Rezerwacja: 663 781 550
2 maja, godz. 19.00, Jazzowa Majówka- Koncert „Two of us”,
Bartosz Domagała(gitara), Justyna Różewicz-Suszczyńska (wokal), Kawiarnia Twórczości „Piwnica Pod Adamem”, ul. Wolności
2, wstęp 15 zł
3 maja, godz. 10.00, Msza Św. w intencji Ojczyzny z udziałem pocztów sztandarowych, Kościół Parafialny p.w. Narodzenia
NMP, ul. Kościelna
3 maja, godz.12.00, Wernisaż wystawy rysunków Ryszarda Natusiewicza „Ziemia Kłodzka”, Stara Plebania, Konradów 27
3 maja, godz.15.00, Uroczysty Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej, Sala Widowiskowa Centrum Kultury i Rekreacji, pl. Staromłyński 5
3 maja, godz.17.00, Spektakl pacynkowy „Czerwony Kapturek”, Teatr Akademia Wyobraźni, Rynek 7, bilety: 18 zł, bilety
rodzinne: 3 os.- 40 zł, 4 os.- 50 zł itd. Rezerwacja: 663 781 550
4 maja, godz. 9.00 – 21.00, Dzień Otwarty w Uzdrowisku „Zdrój Wojciech”
W programie:
9.00 – 21.00 - kąpiele termalne na bazie wody siarczkowo-fluorkowej (ceny wg obowiązującego cennika)
11.30 oraz 15.30 - zwiedzanie bazy zabiegowej w „Zdroju Wojciech” z prezentacją zabiegów
12.00 – 20.30 - wyjątkowe menu slow food w restauracji „Zdrój
Wojciech” (ceny wg obowiązującego cennika)
9.00 – 21.00 - krenoterapia w Pijalni Uzdrowiskowej „Zdrój Wojciech”
4 maja, godz.11.00 - AKTYWNA MAJÓWKA, Park Zdrojowy im.
Jana Pawła II
Aktywności: joga w chustach -Piotr Bryja, masaże relaksacyjne
twarzy – Jacek Adamczyk, slow jogging – Jagoda Szalaj, taniec w
plenerze – Michał Kostempski, hulajnogi – Przemysław Rydzewski, taniec nowoczesny – Lądecka Akademia Tańca
Inne: stoisko Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A., plenerowe
warsztaty teatru lalkowego „Akademia Wyobraźni”, ATELIER Stu-
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dio Fotografii „Retro” - Marzena Zawal,
wata cukrowa, popcorn, dmuchaniec dla dzieci – wstęp wolny
4 maja, godz. 16.00, Singletrack Zdrój - przejazd trasą rowerową
typu singletrack Start/meta: Stawy Biskupie, ul. Moniuszki (możliwość wypożyczenia rowerów elektrycznych na miejscu)
4 maja, godz. 17.00, Spektakl marionetkowy „Jaś i Małgosia”,
Teatr Akademia Wyobraźni, Rynek 7, bilety: 18 zł, bilety rodzinne:
3 os.- 40 zł, 4 os.- 50 zł itd. Rezerwacja: 663 781 550
4 maja, godz. 19.00, „Św. Jerzy - opiekun lądeckich źródeł”
- Wykład Małgorzaty Bednarek, przewodniczącej Rady Miejskiej
oraz „Lądek mój”-Pokaz przeźroczy Romana Kaczmarczyka, burmistrza Lądka-Zdroju, Kawiarnia „Piwnica Pod Adamem”, ul.Wolności 2
4 maja, godz. 20.00, Wieczór bałkański - koncert Tradycyjnej
muzyki bułgarskiej, serbskiej i macedońskiej w wyk. Balakan Trio
Kawiarnia „Dom Klahra”, Rynek 1, wstęp 20 zł
5 maja, godz. 11.00, Gra terenowa dla dzieci, Stoisko startowe:
Park Zdrojowy im. Jana Pawła II (koniec o godz. 13.00)
5 maja, godz.13.00, Spektakl marionetkowy „Wędrówki Stasia”, Teatr Akademia Wyobraźni, Rynek 7, bilety: 18 zł, bilety rodzinne: 3 os.- 40 zł, 4 os.- 50 zł itd. Rezerwacja: 663 781 550
5 maja, godz. 20.00, Wieczór z klasyką w „Piwnicy Pod Adamem” – „Skład Nietradycyjny”, Przeboje muzyki klasycznej na
skrzypce akordeon i pianino, Kawiarnia „Piwnica Pod Adamem”,
ul. Wolności 2, wstęp 20 zł
6 maja, godz.19.00, Biesiada w Piwnicy pod Adamem, wspólne
śpiewanie i granie w wykonaniu Składu Nietradycyjnego, Kawiarnia „Piwnica pod Adamem”, ul. Wolności 2, wstęp 10 zł
7 maja, godz. 19.30, Teatr Tylko Dla Dorosłych – „O Jasiu i
Małgosi” – teatr „Akademia Wyobraźni” Rynek 7, bilety 20 zł (rezerwacja 663 781 550)
8 maja, godz.19.00, Koncert muzyki LATINO – Moises Bethencourt, Kawiarnia Dom Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 20 zł
10 maja, godz.16.00, „Pieśni Moniuszki” koncert w wyk.
uczniów Społecznego Ogniska Muzycznego, Sala Widowiskowa
CKiR, pl. Staromłyński 5, wstęp wolny
11 maja, godz. 17.00, Familijny Spektakl Lalkowy „O Czerwonym Kapturku” - Teatr „Akademia Wyobraźni”, Rynek 7, bilety 18
zł, bilety rodzinne 3 os. = 40 zł, 4 os. = 50 zł itd. (rezerwacja 663
781 550)
12 maja, godz. 20.00, Wieczór z klasyką w „Piwnicy Pod Adamem” – „Skład Nietradycyjny”, Przeboje muzyki klasycznej na
skrzypce akordeon i pianino, Kawiarnia „Piwnica Pod Adamem”,
ul. Wolności 2, wstęp 20 zł
13 maja, godz.19.00, Biesiada w Piwnicy pod Adamem w wykonaniu Składu Nietradycyjnego, Kawiarnia „Piwnica pod Adamem”,
ul. Wolności 2, wstęp 10 zł
14 maja, godz. 19.00, Teatr Tylko Dla Dorosłych - „Czytanie w
Adamie”- „Pan Tadeusz” cz.I. „Piwnica pod Adamem”- bilety 10
zł (rezerwacja 663 781 550)
15 maja, godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej, Kawiarnia Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 8 zł
15 maja, godz.19.00, Koncert muzyki LATINO – Moises Bethencourt, Kawiarnia Dom Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 20 zł
16 maja, Wycieczka dla lądeckich seniorów organizowana przez
IT CKiR Lądek-Zdrój, trasa Lądek-Kłodzko, w programie m.in. Fara
kłodzka – rzeźby Michała Klahra, kościół Franciszkanów, Rynek,
Mauzoleum Magnisów w Ołdrzychowicach. Odpłatność 10 zł/osoby.

nr 5 (227/2019)

17 maja, godz.19.30, Koncert poezji śpiewanej i piosenki literackiej Grzegorz Paczkowski Solo, Kawiarnia Dom Klahra, ul.
Rynek 1, wstęp 15 zł
18 maja, godz. 17.00, Familijny Spektakl Lalkowy „O Czerwonym Kapturku” – teatr „Akademia Wyobraźni”, Rynek 7, bilety 18
zł, bilety rodzinne 3 os. = 40 zł, 4 os. = 50 zł itd. (rezerwacja 663
781 550)
18 maja, godz.19.30, Koncert piosenki autorskiej w wyk. grupy
Koszau, Kawiarnia Dom Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 15 zł
19 maja, godz. 20.00, Wieczór z klasyką w „Piwnicy Pod Adamem” – „Skład Nietradycyjny”, Przeboje muzyki klasycznej na
skrzypce akordeon i pianino, Kawiarnia „Piwnica Pod Adamem”,
ul. Wolności 2, wstęp 20 zł
20 maja, godz.19.00, Biesiada w Piwnicy pod Adamem, wspólne śpiewanie i granie w wykonaniu Składu Nietradycyjnego, Kawiarnia Piwnica pod Adamem, ul. Wolności 2, wstęp 10 zł
21 maja, godz. 19.00, Teatr Tylko Dla dorosłych - „Czytanie w
Adamie” -„Pan Tadeusz”, cz.II. „Piwnica pod Adamem”- bilety
10 zł (rezerwacja 663 781 550)
22 maja, godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej, Kawiarnia Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 8 zł
22 maja, godz.19.00, Koncert muzyki LATINO – Moises Bethencourt, Kawiarnia Dom Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 20 zł
25 maja, godz. 17.00, Familijny Spektakl Lalkowy „Jaś i Małgosia” - teatr „Akademia Wyobraźni”, Rynek 7, bilety 18 zł, bilety
rodzinne 3 os. = 40 zł, 4 os. = 50 zł itd. (rezerwacja 663 781 550)
25 maja, godz.19.30, Koncert duetu jazzowego Anna Rejda i
Kamil Abt, Kawiarnia Dom Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 20 zł
26 maja, godz. 20.00, Wieczór z klasyką w „Piwnicy Pod Adamem” – „Skład Nietradycyjny”, Przeboje muzyki klasycznej na
skrzypce akordeon i pianino, Kawiarnia „Piwnica Pod Adamem”,
ul. Wolności 2, wstęp 20 zł
27 maja, godz.19.00, Biesiada w Piwnicy pod Adamem w wykonaniu Składu Nietradycyjnego, Kawiarnia „Piwnica pod Adamem”, ul. Wolności 2, wstęp 10 zł
28 maja, godz. 19.30, Teatr Tylko Dla Dorosłych -„O Czerwonym Kapturku” - teatr „Akademia Wyobraźni” Rynek 7, bilety 20 zł
(rezerwacja 663 781 550)
29 maja, godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej, Kawiarnia Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 8 zł
29 maja, godz.19.00, Koncert muzyki LATINO – Moises Bethencourt, Kawiarnia Dom Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 20 zł
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