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Bezpłatny Informator Samorządowy Miasta i Gminy Lądek-Zdrój

DZIEŃ OTWARTY INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
NA DWORCU KOLEJOWYM W LĄDKU-ZDROJU

W piątek 28 czerwca o godz. 13.00 odbędzie się Dzień Otwarty
Inkubatora Przedsiębiorczości na Dworcu Kolejowym w Lądku-Zdroju przy ul. Kolejowej, prowadzonego przez Urząd Miasta i
Gminy.

Program wydarzenia przewiduje m.in. uroczyste przecięcie wstęgi
z udziałem zaproszonych gości oraz tzw. drzwi otwarte dla mieszkańców i gości: zwiedzanie odremontowanego obiektu, dmuchańce dla najmłodszych itd.
Serdecznie zapraszamy
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Z biurka
BURMISTRZA KACZMARCZYKA
1 maja. Wraz ze starostą Javornika i burmistrzem Paczkowa dokonaliśmy otwarcia sezonu turystycznego na Borówkowej.
2 maja. Otworzyliśmy oficjalnie trasę rowerową typu singletrack
„Pętla Zdrój”.
4 maja. Byłem z wizytą w Bardzie, gdzie odbyło się oficjalne, rzec
można zbiorcze, otwarcie wszystkich tras rowerowych singletrack
na Ziemi Kłodzkiej.
4 maja. Uczestniczyłem we Mszy św. z okazji święta Patrona
Straży Pożarnej św. Floriana. Msza odbyła się w naszym Kościele
Parafialnym przy asyście druhów z Jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Lądku-Zdroju.
7-8 maja. Na zaproszenie Ambasady Norwegii odbyłem wizytę
na Targach Poznańskich w ramach Norweskiego Dnia Innowa-
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cji „Czysta Energia” oraz targów Expopower i Greenpower. Zakres tematyczny wydarzeń obejmował szeroką gamę zagadnień
związanych z energetyką przemysłową, ale również systemami
automatyki, sterowania oraz instalacji niskiego napięcia, jak i zagadnieniami z energią odnawialną prezentującą produkty, usługi
i rozwiązania z zakresu energii słonecznej, wiatrowej, wodnej,
geotermii, biomasy, biopaliw, elektromobilności oraz technologii
energooszczędnych.
10 maja. Odbyłem spotkanie z mieszkańcami Konradowa i Radochowa na temat – miejmy nadzieję, że już zupełnie zdezaktualizowanego – projektu RZGW i PGW Wody Polskie, którego celem
była budowa suchych zbiorników na terenie Gminy Ladek-Zdrój.
W chwili obecnej PGW Wody Polskie w oficjalnych wypowiedziach
zrezygnowały z inwestycji.
17 maja. Uczestniczyłem w spotkaniu z przedstawicielami PGW
Wody Polskie, Banku Światowego oraz minister Anną Zalewską
ws. suchych zbiorników przeciwpowodziowych. Spotkanie odbyło
się w Międzylesiu przy protestach mieszkańców Ziemi Kłodzkiej.
21 maja. Wziąłem udział w spotkaniu samorządowców Ziemi
Kłodzkiej z dyrektorem PKP Nieruchomości i wicedyrektorem Polskich Linii Kolejowych na temat współpracy w zakresie przejmowania od spółek nieruchomości, dróg oraz współpracy spółek z
Ziemią Kłodzką.
23 maja. Wziąłem udział w obchodach 80 rocznicy urodzin znanego dobrze w Lądku-Zdroju poety, Henryka Wolniaka-Zbożydarzyca. W uwagi na jego wieloletnią promocję Lądka-Zdroju poza
granicami naszej gminy przyznałem mu i uhonorowałem jubilata
tytułem „Ambasadora Lądka-Zdroju”.
j Burmistrz Lądka-Zdroju, Roman Kaczmarczyk
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CIK-CzyśCIK 2018/2019
rozstrzygnięty
Rozstrzygnięto coroczny konkurs CIK-CzyśCIK 2018/2019 dla
gminnych jednostek oświatowych. W ramach konkursu udało się
zebrać 4 736 kg makulatury i baterii.
W zbiórce surowców tj. baterii i makulatury najlepsze wyniki uzyskały:
∙∙ Szkoła Podstawowa w Trzebieszowicach - 10,6 kg/ucznia
∙∙ Szkoła Podstawowa nr 1 w Lądku-Zdroju - 8,6 kg/ucznia
∙∙ Liceum Ogólnokształcące w Lądku-Zdroju - 7,5 kg/ucznia
∙∙ Gminne Przedszkole w Lądku-Zdroju - 0,933 kg/przedszkolaka
Średnio każdy „uczeń” (przedszkolak też) w gminie Lądek-Zdrój
zebrał 5,98 kg makulatury/ baterii.
Przyznano następująco nagrody finansowe:
∙∙ 2 x I miejsce - w wysokości po 800,00 zł brutto - Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Trzebieszowicach oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju,
∙∙ II miejsce - 500,00 zł brutto - Liceum Ogólnokształcące im.
Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju,
∙∙ III miejsce - nie przyznano nagrody,
∙∙ Wyróżnienie – w wysokości 200,00 zł brutto dla Przedszkola
z Oddziałami Integracyjnymi w Lądku-Zdroju .
Powyższe kwoty placówki oświatowe przekażą na działania proekologiczne tj. zakup środków audiowizualnych, materiałów dydaktycznych, programy komputerowe, pomoce naukowe do prowadzenia lekcji przedmiotów przyrodniczych, itp.
Dziękujemy nauczycielom i uczniom za coroczne zaangażowanie
w zbiórkę surowców. Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji
konkursu cik-czyścik 2019/2020.

Bezpieczny Przedszkolak
Już trzeci rok Ochotnicza Straż Pożarna w Lądku-Zdroju i Centrum
Kultury i Rekreacji przeprowadza zajęcia z pierwszej pomocy w lądeckim przedszkolu dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy.
Na zajęciach grupy 5-6 latków poznały numery alarmowe i sytuacje w jakich mogą dzwonić do służb ratowniczych. Każdy z przedszkolaków chciał sprawdzić jak podłącza się wąż strażacki i czy
hełm strażacki jest wygodny i lekki. Dzieci uczyły się zgłaszać zagrożenia, stosować pozycję bezpieczną a także bandażować osobę
poszkodowaną. Uczyły się resuscytacji krążeniowo-oddechowej
i ćwiczyły ją na fantomie. Poznały także nowe urządzenie jakim
jest defibrylator i kompletowały apteczkę pierwszej pomocy, a przy
tym się świetnie bawiły.

PODZIĘKOWANIA
W imieniu Mieszkańców i Gości ulicy Zwycięstwa
dziękuję gościnnemu Pensjonatowi CK „Kalina”
oraz panu Zbigniewowi Pabianowi
za możliwość zorganizowania spotkania sąsiedzkiego z okazji
Święta Ulicy Zwycięstwa w dniu 11 maja 2019 r.
Dzięki temu mogliśmy spotkać się po raz kolejny,
gdyż warunki atmosferyczne nie sprzyjały biesiadowaniu
„pod chmurką”.
Z pozdrowieniami dla Czytelników Debat Lądeckich Małgorzata Bednarek, zamieszkała przy ulicy Zwycięstwa.
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Informacja Turystyczna Centrum Kultury
i Rekreacji w Lądku-Zdroju
zaprasza Mieszkańców i Turystów
do udziału w wycieczkach
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.
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Szerzawy w Lądku-Zdroju

Z przyjemnością odnotowujemy, iż podczas lądeckiej Turystycznej
Majówki odwiedzili nas podopieczni Zespołu Placówek Specjalnych w Szerzawach. Młodzi ludzie wzięli udział w wielu wydarzeniach zorganizowanych w tych dniach przez Urząd Miasta i Gminy
oraz Centrum Kultury i Rekreacji. Bardzo się cieszymy z naszych
spotkań i pozdrawiamy!
Załoga CKIR
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Wycieczka śladami przeszłości po Hrabstwie Kłodzkim
Wycieczkę zorganizowaną dla lądeckich seniorów przez Informację Turystyczną Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju
w dniu 16 maja 2019 r. rozpoczęliśmy z nieco niepewnymi oczekiwaniami co do pogody. Okazało się jednak, że cały dzień świeciło
nam słońce.
Celem było Kłodzko, dawna stolica Hrabstwa Kłodzkiego i jego
zabytki, głównie sakralne. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od kolegiaty kłodzkiej, nazywanej kościołem jezuitów. Gotycka bryła kryje
w sobie barokowe arcydzieła. A wszystko dzięki arcybiskupowi
praskiemu Arosztowi z Pardubic, który w Kłodzku spędził dzieciństwo i umierając, przekazał dar na budowę nowego kościoła. Tutaj
znajduje się jego marmurowy nagrobek oraz pomnik, wykonany
w 1864 r. dla uczczenia 500-lecia śmierci fundatora. Świadectwem
średniowiecznej sztuki są np. Madonna z dzieciątkiem w ołtarzu
głównym i Madonna z czyżykiem w kaplicy św. Jakuba, skąd pielgrzymi wyruszali na wędrówkę do Santiago de Compostella. Nas
oczywiście bardzo interesowały dzieła Michała Klahra, rzeźbiarza,
który swoje wykształcenie zawdzięczał kłodzkim jezuitom i odwdzięczył się tworząc ambonę, ołtarz Wniebowzięcia NMP, prospekt organowy, zespół konfesjonałów, figurę Michała Archanioła
oraz rzeźby aniołów i putta. Część osób brała udział w wycieczce
w 2017 r. Szlakiem rzeźb Michała Klahra, gdy odwiedziliśmy kościoły w Bolesławowie, Nowej Wsi, Roztokach. Nazywany geniuszem siły życia, był to przecież od 1724 r. rzeźbiarz zamieszkały
w Lądku-Zdroju aż do swojej śmierci w 1742 r., pełnił też funkcję
rajcy miejskiego.
Natomiast największe wrażenie podczas zwiedzania kościoła franciszkanów wywarł refektarz na terenie klasztoru, na sklepieniu
którego znajdują się wspaniałe iluzjonistyczne polichromie Felixa
Antona Schefflera. Szczególnie chętnie oglądaliśmy anioła w niebieskiej szacie, który – w zależności z której strony sali się patrzy
– raz leży na plecach albo jakby płynie pośród chmur z wyciągniętą
do przodu ręką.
Współczesnym akcentem stała się wizyta w Galerii Sztuki pARTer
w Kłodzkim Ośrodku Kultury, gdzie obejrzeliśmy wystawę „Inne
światło” poświęconą Kłodzczance Marii Dzierżyńskiej. Pośród eksponowanych fotografii znaleźliśmy też prace lądeckich twórców:
pani Anny Toch i pana Bogdana Paszkiewicza. Bardzo jesteśmy
dumni, że prace artystyczne Lądczan istnieją w kulturalnej przestrzeni regionu. Oprowadził nas po wystawie pan Bogdan Wieczorek wraz z panią Jolantą Ubik – jedną z autorek – którym obojgu
bardzo dziękujemy.
Bardzo ważnym miejscem na naszej trasie było otwarte do zwiedzania od ubiegłego roku Mauzoleum rodu von Magnis w Ołdrzychowicach. Powstało ono w 1889 r. z inicjatywy ówczesnego
właściciela Ołdrzychowic Kłodzkich, hrabiego Antona Franza von
Magnis. O historii budowli i cennym wyposażeniu – jak np. zachwycające, wielobarwne marmury użyte jako mozaiki na ścianach
kaplicy, budujące nastawę ołtarza - opowiedziała nam pani Ewa.
Zaprowadziła nas też do krypty w której stoją granitowe sarkofagi
członków rodu von Magnis. Każdy uczestnik otrzymał nowowydany folder. Dzięki uprzejmości pani Uli - też Lądczance - mogliśmy
obejrzeć wspaniałe wnętrza kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela.
Nasz region jest bogaty w zabytki kultury materialnej i kryje w swojej przeszłości wiele ciekawych postaci, wydarzeń, które nadal są
odkrywane. Zapraszamy do udziału w kolejnych wycieczkach organizowanych przez Centrum Kultury i Rekreacji, terminy i miejsca
podajemy w tym numerze Debat. Dziękujemy wszystkim za udział!
Małgorzata Bednarek, przewodniczka sudecka
Informacja Turystyczna Centrum Kultury i Rekreacji
w Lądku-Zdroju

Rajd Samochodów Zabytkowych
W piątek 21czerwca 2019 zawita w Lądku-Zdroju VIII „Rajd Królewski Samochodów Zabytkowych”.
W godzinach 15.00 - 17.00 na terenie lądeckiego Rynku będziemy
mieli możliwość podziwiania samochodów zabytkowych. W wizycie w Lądku-Zdroju weźmie udział ok. 30 pojazdów, w dużej mierze
angielskich (Jaguar, Aston Martin, MG itp.), produkowanych do lat
60 ubiegłego wieku.
Organizatorzy zaplanowali krótką próbę sportowo - pokazową (slalom) na Rynku.
Ireneusz Pieczarka
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TENIS STOŁOWY

Paula Krysińska medalistką
Mistrzostw Polski Kadetów
Rewelacyjnie zagrała Paula Krysińska (Śnieżnik Stronie Śl.-Lądek Zdr.) w Mistrzostwach Polski Kadetów, będących równocześnie Ogólnopolską Olimpiadą Młodzieży, które były rozgrywane
w dniach 2-5 maja w Bilczy. Podopieczna trenera Leszka Kawy
wywalczyła brązowy medal w grze pojedynczej kadetek. Jest to
największy sukces Pauli i jedyny medal zdobyty przez Dolnoślązaków. Wielkie gratulacje dla zawodniczki i jej trenera ! Bardzo dobrze zaprezentował się Stanisław Wnęk (AZS UE Wrocław), który
w grze pojedynczej uplasował się na pozycjach 5-8. Na wyróżnienie zasługują jeszcze miejsca w ósemce (pozycje 5-8) miksta
z udziałem Aleksandry Wiśniewskiej (Rokita Brzeg Dolny) oraz
drużyn dziewcząt Śnieżnika i Orląt Krosnowice.
Drużyna ŚNIEŻNIKA w składzie: Karolina Podyma,Paula Krysińska, Katarzyna Ożga piąte miejsce.
Był to jedyny medal reprezentacji Dolnego Śląska, której kierownikiem była pani radna i sołtys Trzebieszowic Magdalena Podyma.
W imieniu zarządu DOSTS we Wrocławiu serdecznie dziękujemy.
Leszek Kawa, wiceprezes DOZTS

Dwa srebra Kasi Węgrzyn
Duży sukces odniosła Katarzyna Węgrzyn (AZS UE Wrocław)
w 2019 ITTF Junior Circuit Premium, Polish Junior & Cadet Open,
który jest rozgrano we Władysławowie. Kasia wywalczyła dwa
srebrne medale, najpierw wraz siostrą Anią w deblu, a później
w singlu. Gratulacje dla Kasi i jej siostry!
W turnieju singlowym Kasia kolejno pokonała następujące zawodniczki: 4:3 Shirayama (JPN), 4:1 Klee (GER), 4:3 Blaskova (CZE),
4:1 Okubo (JPN), by w finale ulec 0:4 Yukoi z Japonii. Finałowa
przeciwniczka Kasi w ćwierćfinale wygrała 4:3 z Anią, chociaż Ania
była bliska pokonania Japonki. W deblu siostry kolejno wygrywały z parami: 3:0 Caragea (ROU)/Okubo (JPN), 3:0 Harac/Yilaz
(TUR), 3:0 Stepanva/Zaderova (CZE), 3:0 Plaian/Zaharia (ROU),
a w finale, po wyrównanej grze, uległy 2:3 parze Blaskova (CZE)/
Schreiner (GER).
W turnieju drużynowym siostry Węgrzyn oraz Aleksandra Michalak zdobyły brązowy medal, po półfinałowej porażce 1:3 z reprezentacją Rumunii.
Notatka prasowa DOZTS

Nasza Julia Maskiewicz zagra
w finale Pucharu Polski Kobiet
w piłce nożnej

Lądczanka Julia Maskiewicz w sezonie 2018/2019 reprezentuje
barwy Medyka Konin, a swoją przygodę z piłką nożną rozpoczęła w
Trojanie Lądek-Zdrój (trener Paweł Skowron w 2011 r.). Od 2012
do 2014 r. reprezentowała barwy Nysy Kłodzko (pod okiem trenera Pawła Adamczyka), grając w terenowej i okręgowej lidze młodzików z chłopakami. W tym okresie regularnie była powoływana
do kadry dolnośląskiej U-13, prowadzonej przez trenerów Rafała Sarnickiego i Grzrzegorza Michalczyka. W sezonie 2014/2015
zmieniła barwy klubowe na Miedź Legnica. Z tym klubem już
w rozgrywkach kobiecych wywalczyła awans z III do II ligi kobiet
i finału wojewódzkiego Pucharu Polski.
W 2015 r. razem z kadrą dolnośląską U-16 pod pieczą trenera
Adama Ciupińskiego zdobyła złoty medal na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży im. Ireny Półtorak w Nowym Sączu. W 2015
otrzymała pierwsze powołanie do Reprezentacji Polski Kobiet
U-15, trenowanej przez Annę Gawrońską, by debiutować 27 października 2015 r. w meczu przeciwko Norwegii. W 2016 r. wywalczyła srebrny medal na OOM w Dzierżoniowie pod okiem trenera
Adama Ciupińskiego. W przerwie zimowej sezonu 2016/2017 Julia
przeszła z Miedzi Legnica do ekstraligowego AZS Wrocław. W ekstralidze zadebiutowała 11.03.2017.
Od lipca 2018 r Julia jest zawodniczką KKPK Medyk Konin, z którym walczy o tytuł Mistrza Polski Kobiet i zagra w Finale Pucharu
Polski. Przez cały czas była i jest powoływana do Reprezentacji
Polski Kobiet U-15 (trener Anna Gawrońska), U-17 (trener Nina
Patalon), U-19 (trener Marcin Kasprowicz).
W tym roku Finał Polski Kobiet odbędzie się na stadionie ŁKS-u
w Łodzi w dniu 19.06.
[Red.]
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Odkrywanie historii
Kiedy jesienią zeszłego roku wraz z grupą znajomych zakładaliśmy Lądeckie Towarzystwo Historyczno-Eksploracyjne, nie przypuszczaliśmy, że tak szybko przyjdzie się nam zmierzyć z dużym
zadaniem. Wkrótce po powołaniu stowarzyszenia i umieszczeniu
o tym informacji na portalu społecznościowym, odezwał się do
nas mieszkający w Trzebieszowicach Grzegorz Kopeć. Opowiedział ciekawą historię o poniemieckich nagrobkach wywiezionych
na przełomie lat 60/70 z pobliskiego cmentarza w ramach prac
porządkowych i przygotowywania miejsc pod nowe pochówki.
Z bliżej nieznanych nam powodów podjęto wówczas decyzję o wywiezieniu tych nagrobków i wyrzuceniu w pobliskim jarze. Historia
była tak nieprawdopodobna, że początkowo nie mogliśmy w nią
uwierzyć. Nadesłana wkrótce drogą mailową dokumentacja fotograficzna utwierdziła nas w przekonaniu, że opowieść jest prawdziwa. W listopadzie zeszłego roku wyruszyliśmy więc w teren
dokonać wstępnego rekonesansu.

Po przedarciu się przez zarośla, w głębokim jarze, odnaleźliśmy
pierwsze, pojedyncze nagrobki. Część z nich była rozbita, zapewne w czasie zrzucania z przyczepy lub wywrotki, niektóre jednak
przetrwały i były całe. Jako pierwsze odnalezione zostały nagrobki
Franza Wolfa, chłopa dożywotnika (Bauerauszüglera), który dożył
sędziwego wieku 87 lat oraz emerytowanego nauczyciela z Dreißighuben (ob. Włóki, wieś w powiecie dzierżoniowskim) Paula Gustava Rauera, który zmarł w wieku 63 lat.
W pierwszej kolejności uzyskaliśmy zgody Nadleśnictwa Lądek-Zdrój na pracę na ich terenie (w szczególności dziękuję Nadleśniczemu, p. Janowi Chilarskiemu) oraz ks. proboszcza Ryszarda
Pasieki na umieszczenie odnalezionych nagrobków w lapidarium.
Wreszcie przyszedł czas na pracę w terenie. Niestety pogoda dość
długo nam nie dopisywała. Najpierw długa zima, potem roztopy,
które zamieniły ziemię w błoto, aż wreszcie przyszła wyjątkowo
słoneczna sobota 11 maja. Uzbrojeni w narzędzia i mocne postanowienia dotarliśmy na miejsce. Naszym przewodnikiem został
p. Marek Pijanowski, który wskazał nam jeszcze jeden nagrobek
niespełna rocznej Jadwigi, który ktoś (chyba dla zabawy) wyniósł
kilkaset metrów dalej. Po blisko dwugodzinnej pracy udało się
nam wydobyć nagrobek Franza Wolfa oraz Jadwigi. W czasie prac
odnaleźliśmy jeszcze dwa, w pełni zachowane nagrobki. Zapewne
już wkrótce przyjdzie czas na wydobycie ich obu wraz z nagrobkiem Paula Gustava Rauera. Niestety, gabaryty tych nagrobków
nie pozwoliły nam na ręczne wydobycie ich z głębokiego jaru.
Dziękuję za pomoc i wsparcie przy majowej akcji: Pawłowi Latosowi, Ewie Zadorze, Romanowi Magierło, Pawłowi Fussowi oraz
Adrianowi Gorajewskiemu.
Krystian Takuridis
Prezes Lądeckiego Towarzystwa Historyczno-Eksploracyjnego

7

Kapsuła
czasu w kaplicy

Dnia 20 maja 2019 strażacy z OSP Lądek-Zdrój, chcąc zamontować nowy krzyż na szczycie Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia
Chorych natrafili na kapsułę czasu. Po jej otwarciu okazało się, że
w środku znajdują się przedmioty z 1983 roku:
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Gazeta „Tygodnik Powszechny” - 29 maja 1983
4 gazetki „Pismo organizacji Solidarność walcząca”
monety z tego okresu
znaczki pocztowe
przypinki z logiem solidarności i Janem Pawłem II

Znajdował się także list napisany przez ówczesnego proboszcza ks. Zdzisława Seremka nawiązujący do sytuacji Polski-stanu
wojennego, władz kościoła i kraju. Informuje także o znalezionej
w tym czasie w kopule kaplicy metalowej skrzynki i jej zawartości
z 1822 roku, która została złożona w archiwum parafialnym.
Obecna kapsuła zostanie wzbogacona o przedmioty z tego roku
i zamieszczona w kopule dla następnych pokoleń.
							
Gracjana Pazdyk
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Nowinki z Przedszkola

WIEŚCI Z GIMNAZJUM

l

l

Poznajemy zawody
W ramach realizacji założeń podstawy programowej - doradztwo zawodowe - zostały zorganizowane spotkania mające na
celu wzbudzenie zainteresowań różnego rodzaju zajęciami osób
dorosłych, jak również przybliżenie tematyki bezpieczeństwa
w niecodziennych sytuacjach. Przedszkolaki z najstarszych grup
uczestniczyły w warsztatach prowadzonych przez Pana Marcina
Tomczyka - pracownika GOPR-u, poznały warunki pracy ratowników górskich i zagrożenia wynikające z nieostrożności turystów
oraz sposoby wzywania pomocy. Dziękujemy Panu Marcinowi za
chęć współpracy, przygotowanie oraz zaangażowanie i przeprowadzenie ciekawych opowieści. Każda grupa w prezencie otrzymała
Misia Ratownika, który będzie przypominał dzieciom o specyfice
i trudach pracy w ratownictwie.

l

Dzień Strażaka
Dzięki cyklicznym spotkaniom o bezpieczeństwie, udzielaniu
pierwszej pomocy każde dziecko wie czym zajmują się strażacy
i właśnie tą wiedzą miały okazję pochwalić się podczas spotkania z zaproszonymi gośćmi - Strażakami z OSP w Lądku-Zdroju
- z okazji ich święta. W podziękowaniu za trudy w pracy, dzielenie się swoją wiedzą z najmłodszymi oraz chęć niesienia pomocy
starszaki przedstawiły krótki montaż słowno - muzyczny pt. „Nasi
dzielni strażacy” i wręczyli przygotowane obrazki na temat „Czym
zajmują się strażacy ?” oraz okolicznościową laurkę. Nasi goście
zaprezentowali sprzęt, w który jest wyposażony wóz strażacki.
Dzieci z zainteresowaniem oglądały i słuchały objaśnień korzystania ze sprzętu podczas akcji. Największą atrakcją była przejażdżka
wozem strażackim ulicami miasta, która dostarczyła im niezapomnianych wrażeń. „A jeśli jesteś dzielnym chłopakiem, kiedy dorośniesz może też będziesz strażakiem” - to marzenie niejednego
chłopca i nie tylko.

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA
3 maja 2019 r. Poczet Sztandarowy Gimnazjum Publicznego im.
gen. St. Maczka wraz z Pocztem Sztandarowym Ochotniczej Straży Pożarnej uświetnił obchody rocznicy Uchwalenia Konstytucji
3 Maja na mszy w Kościele Parafialnym w Lądku-Zdroju. Ponadto
w poniedziałek w szkole wszystkim uczniom oraz zaproszonym
Seniorom z DDSenior+ została przedstawiona prezentacja – scenka sytuacyjna nawiązująca do tego historycznego wydarzenia.

l

KOLEJNA NAGRODA DLA UCZNIA GIMNAZJUM
W dniu 15 maja 2019 roku odbyło się uroczyste wręczenie nagród w XVIII edycji konkursu literackiego i artystycznego „Okolica
w literę ujęta” organizowanego przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej dla młodzieży z czterech Gmin
Masywu Śnieżnika (Bystrzyca Kłodzka, Międzylesie, Lądek-Zdrój,
Stronie Śląskie) o motywie przewodnim: „700 lat miasta Bystrzyca
Kłodzka”. Nasz uczeń Miłosz Krzonkalla zdobył III miejsce w kategorii uczniów gimnazjum i klasy VII i VIII szkoły podstawowej za
wiersz:
„Kraina co w kącie znajduje się”
Istnieje takie miejsce, taka kraina piękna
Na kąt kraju jakby wypchnięta
Na sudeckim szlaku znajduje się
Kotlina wcięta w morza drzew
Leśne pagórki, graniczne szczyty
Patrzące na nas za kompanii chmur
Widzące w dole pola i łąki
Pełne złocistych kwiatów – kłodzkich róż
Trzy pewne narody tą ziemię dzierżyły
Czeska, niemiecka i polska tu krew
Wszystkie z dumą ją prowadziły
I swoje ślady tu zostawiły
To Czesi swojego białego lwa
Co koronę i dwa ogony ma
Niemcy swe domy ze skośnymi dachami
Z drewnianymi wykończeniami
A Polacy obecnie swą kulturę
Przywiezioną z Kresów niczym tradycji broszurę
W głębi tego kraju, w pewnym zdrojowym raju
W Gór Złotych paśmie
Dzięki zdrowotnym źródłom
Pragnienie gaśnie
I tu z wiekowego uzdrowiska
Wciąż wielka energia światu wytryska

l

Maluch w Bibliotece
Kolejny rok współpracy z panią Pauliną i panią Gabrysią za nami.
Cykliczne spotkania w Bibliotece poruszają dziecięce umysły do
chęci zdobywania wiedzy i poszukiwania rozwiązań w różnych
formach. Każde zajęcie miało inną tematykę - dla każdego coś
miłego, więc przedszkolaki na te spotkania czekały z niepokojem aktywności - o czym dzisiaj będzie? jaką bajkę posłuchamy?
w co się pobawimy ? co ciekawego zrobimy? Dziękujemy paniom
z Biblioteki za zaangażowanie i współpracę. Życzymy wspaniałego
odpoczynku i jeszcze wspanialszych pomysłów na dalsze zajęcia
z przedszkolakami.

l

Quiz Ekologiczny
W Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Lądku-Zdroju odbył się Quiz Ekologiczny. Miał on na celu uwrażliwienie dzieci na
potrzeby najbliższego środowiska naturalnego oraz nauka współpracy w zespole. Do udziału w zabawie zaproszone zostały dzieci
z wszystkich grup przedszkolnych, jednak na pytania konkursowe
odpowiadały tylko „Starszaki”.
Konkurs przeprowadzono w sali gimnastycznej przedszkola. Na
początek omówiono główne zagadnienia dotyczące ekologii. Następnie Pajacyki, Muchomorki i Tygrysy stanęły do rywalizacji
podejmując pytania godne prawdziwych specjalistów w tej dziedzinie. Dzieci grup młodszych również miały pełne rączki pracy
- przygotowanie i zaprezentowanie Grupowego Plakatu Ekologicznego. Wszyscy uczestnicy zabawy zostali zwycięzcami i w ramach
nagrody dostali materiały potrzebne do stworzenia swojego „grupowego ogródka”. Quiz Ekologiczny był przedwstępem do rozpoczęcia realizacji projektu „Mały Ogrodnik”. W trakcie jego trwania
dzieci będą mogły same przygotować miejsce, zasiać i dbać o zioła
znajdujące się na ich grupowej grządce.

l

NAGRODY W KONKURSIE „PORY ROKU W LESIE”
24 maja 2019 w auli CETiK-u w Stroniu Śląskim odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom Konkursu Plastycznego „Pory
roku w lesie”, zorganizowanego przez Nadleśnictwo Lądek-Zdrój
i Lasy Państwowe. Uroczystości towarzyszyła wystawa nagrodzonych prac, poczęstunek i ekologiczny spektakl teatralny, przedstawiony przez uczniów Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim. Trzy
uczennice naszego gimnazjum zdobyły czołowe miejsca: Zuzanna
Chyła, Wiktoria Ulan i Karolina Jurak. Już sam sukces i nagrody
stanowią niewątpliwie powód do zadowolenia i satysfakcji, dodatkowo jednak serdecznie gratulujemy!

l

WYCIECZKA ZAWODOZNAWCZA
W ramach działalności tzw. Klastra Edukacyjnego i z inicjatywy
kierownictwa ZSP i zakładów prowadzących działalność gospodarczą w Bystrzycy Kłodzkiej odbyła się pod koniec maja wycieczka zawodoznawcza do Bystrzycy Kłodzkiej, do zakładów poligraficznych, tapicerskich i produkcji opakowań. Celem wycieczki było
zainteresowanie uczniów lokalnym rynkiem pracy i przybliżenie im
wiedzy na temat możliwości wyboru przyszłego zawodu.
Zespół ds. Promocji, więcej informacji: www.gpladek.pl
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Dzień Mamy w lądeckim CKiR

Gimnazjaliści w Bystrzycy Kłodzkiej

Liceanarium
l

POŻEGNANIE MATURZYSTÓW
26. kwietnia uczniowie klasy III LO w Lądku-Zdroju odebrali świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Stali się tym samym
absolwentami LO. Uroczystość odbyła się w reprezentacyjnych
okolicznościach sali widowiskowej lądeckiego CKiR. Serdecznie
przywitaliśmy przybyłych gości: Burmistrza Lądka-Zdroju pana
Romana Kaczmarczyka, Wice Burmistrz Lądka-Zdroju panią Alicję
Piwowar, Burmistrza Stronia Śląskiego pana Dariusza Chromca
oraz rodziców, nauczycieli i uczniów młodszych klas. Pani dyrektor Eleonora Puzio przypomniała wszystkim wspólnie spędzony
czas - była nie tylko nauka, osiągnięcia w konkursach, zawodach
sportowych, ale też mnóstwo wspólnej zabawy i godnych zapamiętania chwil. Wychowawczyni pani Iwona Szpala wręczyła
najlepszym uczniom (a każdy wyróżniał się w jakiejś dziedzinie)
nagrody książkowe. Najlepsza uczennica, z najwyższymi wynikami nauczania z Lądka-Zdroju Natalia Rzeźnik otrzymała nagrodę
specjalną od „swojego” Burmistrza, a najlepsza wśród uczniów
ze Stronia Śl. Marzena Kołaczyk otrzymała nagrodę od „swojego”
strońskiego Burmistrza. Wszystkim naszym absolwentom gratulujemy wyników, trzymamy kciuki za sukces na maturze i obiecujemy, że będziemy Wam kibicować na dorosłej już drodze życia.

l

KAWIARENKA
Tradycją lądeckiego LO są wspólne spotkania dyskusyjno-kulturalne w bibliotece szkolnej. 14. maja po raz kolejny ruszyła
Kawiarenka Literacka, w której gościliśmy przemiłe uczennice
z Gimnazjum w Lądku-Zdroju. Przy słodkim poczęstunku podejmowałyśmy różne tematy: pasje literackie (książki fantazy,
podróżnicze, biograficzne), zainteresowania (niesamowity świat
zwierząt!), plany wakacyjne... Mamy nadzieję na jeszcze jedno, już
zupełnie przedwakacyjne spotkanie, gdzie poopowiadamy sobie co
przeczytać np. na plaży.
opracowanie: Adrianna Szymańska

25 i 27 maja dzieci uczestniczące w zajęciach muzycznych organizowanych przez Społeczne Ognisko Muzyczne oraz Fundację
Muzyczną przy PSM w Bystrzycy Kł. zaprosiły swoje mamy na
koncerty muzyczne w ich wykonaniu. W Sali Widowiskowej Centrum Kultury i Rekreacji usłyszeliśmy zarówno wprawki muzyczne
w wykonaniu najmłodszych uczniów jak i utwory znanych kompozytorów muzyki zaprezentowane przez starszych uczniów. Młodzi
artyści przygotowani przez swoich nauczycieli: p. Celestynę Schabowicz oraz p. Lesława Błażeja muzyką dziękowali mamom za ich
trud, poświęcenie i miłość.
„Mamo, tak bardzo Cię kocham i dziękuję za wszystko.
Za Twój uśmiech, który ogrzewa mnie w różnych chwilach życia,
A najbardziej dziękuję Ci za to, że jesteś.”
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Dyżury aptek
w czerwcu 2019
w Lądku-Zdroju i Stroniu Śląskim

1.06.2019, 21.00-7.00, „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
2.06.2019, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
3.06.2019, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
4.06.2019, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
5.06.2019, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
6.06.2019, 21.00-7.00, „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
7.06.2019, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
8.06.2019, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
9.06.2019, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
10.06.2019, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
11.06.2019, 21.00-7.00, „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
12.06.2019, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
13.06.2019, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
14.06.2019, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
15.06.2019, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
16.06.2019, 21.00-7.00, „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
17.06.2019, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
18.06.2019, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
19.06.2019, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
20.06.2019, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
21.06.2019, 21.00-7.00, „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
22.06.2019, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
23.06.2019, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
24.06.2019, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
25.06.2019, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
26.06.2019, 21.00-7.00, „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
27.06.2019, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
28.06.2019, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
29.06.2019, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
30.06.2019, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
(Harmonogram pracy aptek podajemy na podstawie Uchwały XII/127/2018 Rady Powiatu Kłodzkiego)

PRACA SZUKA CZŁOWIEKA
Sprzedawca - Sklep „Żabka”, ul. Ogrodowa
Stanowisko pizzera/pomoc kuchenna - Restauracja „Abakus”,
Rynek 18, tel. 74 814 84 19
Sprzedawca - Sklep „Dino”, ul. Powstańców Wlkp. 30
Specjalista w punkcie informacyjnym - Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A., tel. 74 814 62 27, w. 233
Specjalista do zamówień publicznych - Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A., tel. 74 814 62 27, w. 233
Masażysta - Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A., tel. 748146227,
w. 233
Kelner/kelnerka - Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.,
tel. 74 814 62 27, w. 233
Fizjoterapeuta - Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.,
tel. 74 814 62 27, w. 233
Pomoc kuchenna/kierowca - Pizzeria Kardamon,
tel. 663 684 655
Sprzedawca - Sklep „Biedronka”, ul. Śnieżna, tel. 600 448 040
Sprzedawca - Market „Rema”, ul. Ogrodowa
Kucharz - CKR „Złoty Łan, tel.74 814 60 04
Konserwator - Hotel „Zamek Na Skale” Trzebieszowice, t
el. 608 066 030
Pokojowa - „Zamek na Skale” Trzebieszowice, tel. 608 066 030

Okrągły Jubileusz 750- lecie
Trzebieszowic (1269-2019)
Przyczynek do historii

Trzebieszowice to największa wieś sołecka w gminie Lądek-Zdrój i jedna z najstarszych w regionie kłodzkim.
Nie da się dokładnie określić czasu, w którym przybył w te góry po
raz pierwszy człowiek, ale na podstawie dostępnych opracowań
postaram się to przybliżyć. Znaleziska z ostatnich lat wskazują, że
w cieplejszych okresach zlodowaceń z południa przez góry pierwsze ścieżki wydeptywała ludność bliżej nieznanego pochodzenia,
być może gromadki myśliwych rasy neandertalskiej. Regularne
wędrówki ówczesnych myśliwych przez Sudety rozpoczęły się we
wczesnym paleolicie ok. 140 - 130 tys. lat temu, w tym przez tak
dogodne obniżenie, jakim jest Rów Górnej Nysy i Kotlina Kłodzka. Jednak w świetle współczesnych badań, dzisiaj wykluczyć
można, że lokum jakichś ich grup znalazło się w obecnej „Jaskini
Radochowskiej”, czy zniszczonej „Jaskini Na ścianie” w dawnej
Rogóżce. Wędrówki nasiliły się w czasie cieplejszych okresów

Litografia na starej pocztówce. Ze zbiorów L. Siarkiewicza.
j Czytaj dalej
stan na dzień 28.05.2019
Kelnerka - Hotel „Zamek na skale” Trzebieszowice,
tel. 608 066 030
Praca w budowlance (wykończeniówka, elewacje),
tel.607 524 551
Kelnerka - Pizzeria „Marianna”, ul. Ostrowicza, tel. 501 144 704
Kucharz - „Geovita”, ul. Graniczna, tel.605 300 963
Pokojowa - (może być emerytka lub rencistka) OW „Bankowy,
ul. Kościuszki, tel. 748148543
Praca w Restauracji „Polska Chata”, ul. Kościuszki,
tel. 664 428 705
Fizjoterapeuta - 23 WSZUR, tel. 74 811 72 00, 609 401 691
Kelnerka/Kelner - Kawiarnia „Kaprys”, tel. 604 433 771
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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zlodowacenia bałtyckiego około 60 - 10 tys. lat temu. Tędy ludy
wędrowały na północne przedpole gór, gdzie tworzyły lokalne
społeczności. Na początku neolitu a więc około 4200 - 1700 lat
temu poprzez dogodne przejścia przez góry, utrzymywały dość
ożywione kontakty z południowym przedpolem. Wraz z ocieplaniem klimatu, wzdłuż trasy wędrówkowej doliny Nysy Kłodzkiej
zaczęły powstawać pierwsze stałe osady. Aby przybliżyć te dzieje,
nadmieniam, że pierwsze wzmianki o naszych górach – obecnie
Sudetach - pojawiały się sporadyczne już w starożytności, aczkolwiek występowały one pod rozmaitymi innymi nazwami. Przechodziły tędy ważne szlaki tranzytowe między krainami południowoeuropejskimi a ziemiami położonymi w dorzeczu Odry. Jedna z
takich arterii komunikacyjnych biegła wzdłuż rzeki Nysy Kłodzkiej
od Przełęczy Międzyleskiej poprzez późniejszą Bystrzycę Kłodzką
do Kłodzka i Przełomu Bardzkiego. Dochodziła do niej doliną Białej Lądeckiej droga z Nysy przez Otmuchów i Lądek-Zdrój, zwana
Główną Drogą, później w polskim piśmiennictwie Solną Drogą. W
rejonie Kłodzka łączyły się one ze szlakiem wiodącym od strony
Nachodu przez Duszniki-Zdrój i Polanicę-Zdrój w kierunku Barda Śląskiego. O bardzo wczesnym osadnictwie, sięgającym ponad 3000 lat przed naszą erą, świadczą najnowsze wykopaliska
prowadzone w czasie budowy kłodzkiej obwodnicy. Dokładne ich
wyniki poznamy po szczegółowych badaniach.
Dolinę rzeki Białej Lądeckiej dość wcześniej zasiedlono, ponieważ jej zachodnia część od Krosnowic do Lądka-Zdroju sprzyjała osadnictwu i rozwojowi gospodarki rolnej. Powstawały tu
zamożniejsze wsie z licznymi dobrami rycerskimi m. in. Żelazno,
Ołdrzychowice, Trzebieszowice, Radochów oraz Lądek, które
praktycznie tworzyły jeden duży zespół osadniczy. Największa,
Trzebieszowice, wieś łanów leśnych powstała przed XIII w., w tak
zwanych czasach przedlokacyjnych i od rzeki pierwotnie nazywała
się Biela (Bela 1264), a położenie przy szlaku handlowym na pewno pomagało w jej rozwoju. Pierwsza wzmianka o wsi, miejscowym kościele i proboszczu pochodzi z 1269 r., wówczas łacińska
nazwa osady brzmiała Chunchonis villa. Oznaczało to, że założona
została przez lokatora - rycerza Kunza (Konrada) na terenie starszej osady. W opracowaniach historyczno-krajoznawczych datę
tę przyjmuje się za oficjalną informację o wsi. Ówczesna nazwa
tej osady znalazła swój wyraz w historycznej nazwie używanej do
1945 r., między innymi: Cunczendorf - 1332, Kunzendorf bei Landeck - 1476, villae Conzendorf - 1560, Kunzendorf 1789 - 1945.
Była też w użyciu nazwa czeska Konradovice jak i Trebesovice.
Uchrońmy zatem od zapomnienia wielokulturowe dziedzictwo tej
miejscowości, jako świadectwo minionych jej dziejów.
Lechosław Siarkiewicz
– przewodnik sudecki PTTK
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1 czerwca, godz.11.00-17.00, Dzień Dziecka oraz Lądecka Scena Talentów. W programie: Pchli Targ dla dzieci, dmuchańce,
animacje plastyczne, przedstawienie pacynkowe „O Stachu i strachu”, prezentacje sceniczne sekcji i kół działających przy Centrum
Kultury i Rekreacji oraz koncert duetu Azzja i Hubert. Park Zdrojowy- Amfiteatr, ul. Orla 7
1 czerwca, godz.14.00, Piknik Max Country i Wyścig Rowerowy Speedy Gonzales, Trzebieszowice, Park przy Zamku na Skale
(zapisy od godz. 13.00)
1 czerwca, 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)
2 czerwca, 10.00 -17.00, Dzień Dziecka na Stawach przy ul.
Mickiewicza
2 czerwca, godz. 20.00, Klasyka na niedziele - walce, czardasze, tanga, suity i inne przeboje muzyki klasycznej na akordeon
i skrzypce w wykonaniu Składu Nietradycyjnego, Piwnica Pod
Adamem Kawiarnia Twórczości, ul. Wolności 2, wstęp 15 zł
3 czerwca, godz. 19.00, Poniedziałkowe biesiady w Piwnicy
Pod Adamem - wieczory z muzyką na żywo i wspólne śpiewanie, Piwnica Pod Adamem Kawiarnia Twórczości, ul. Wolności 2,
wstęp 10 zł
4 czerwca, godz. 19.30, Teatr Tylko Dla Dorosłych, „O Jasiu
i Małgosi”, Teatr „Akademia Wyobraźni” Rynek 7, bilety 20 zł
(rezerwacja 663 781 550)
5 czerwca, godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej,
Kawiarnia Wiedeńska Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 8 zł
5 czerwca, godz.19.00, Spotkania z muzyką latino-gitara
i śpiew Moises Bethencourt oraz akompaniament instrumentów
perkusyjnych, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna Rynek 1, wstęp
20 zł
6 czerwca, godz. 19.00, Muzyczne Czwartki w Piwnicy Pod Adamem - Koncert poezji śpiewnej w wykonaniu duetu Ponad Chmurami, Piwnica Pod Adamem, ul. Wolności 2, wstęp 20 zł
7-8 czerwca, Rajd Terenowy Geotermia Lądek-Zdrój, Start i
Meta: Rynek Lądek-Zdrój
8 czerwca, godz.13.00, Lądecki pokaz psów nierasowych oraz
adoptowanych ze schroniska, Rynek
8 czerwca, godz. 17.00, Familijny Spektakl Lalkowy „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)
8 czerwca, godz. 19.30, Koncert zespołu Grupa Experymentalna, rock/blues i eksperymenty muzyczne, Dom Klahra Kawiarnia
Artystyczna, Rynek 1, wstęp 20 zł
9 czerwca, godz. 20.00, Klasyka na niedziele - walce, czardasze, tanga, suity i inne przeboje muzyki klasycznej na akordeon
i skrzypce w wykonaniu Składu Nietradycyjnego, Piwnica Pod
Adamem Kawiarnia Twórczości ul. Wolności 2, wstęp 15 zł
10 czerwca, godz. 19.00, Poniedziałkowe biesiady w Piwnicy
Pod Adamem - wieczory z muzyką na żywo i wspólne śpiewanie, Piwnica Pod Adamem Kawiarnia Twórczości, ul. Wolności 2,
wstęp 10 zł
11 czerwca, godz. 19.30, Teatr Tylko Dla Dorosłych „O Czerwonym Kapturku”- Teatr „Akademia Wyobraźni” Rynek 7, bilety 20
zł (rezerwacja 663 781 550)
12 czerwca, godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej,
Kawiarnia Wiedeńska Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 8 zł
12 czerwca, godz.19.00, Spotkania z muzyką latino - gitara
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i śpiew Moises Bethencourt oraz akompaniament instrumentów
perkusyjnych, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna Rynek 1, wstęp
20 zł
13 czerwca, 16.30, Koncert uczniów i absolwentów Państwowej
Szkoły Muzycznej I stopnia w Kłodzku, Sala Widowiskowa CKiR,
wstęp wolny
15 czerwca, godz. 17.00, Familijny Spektakl Lalkowy „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)
15 czerwca, godz.19.30, Koncert grupy KSW 4 blues - laureaci
I miejsca na Rawa Blues Festiwal 2018, Dom Klahra Kawiarnia
Artystyczna Rynek 1, wstęp 20 zł
16 czerwca, godz. 12.00, Festiwal Pstrąga. W programie: wspólne gotowanie i degustacja potraw, występy artystyczne, konkursy
dla dzieci i dorosłych, Park Zdrojowy im. Jana Pawła II
16 czerwca, godz. 20.00, Klasyka na niedziele - walce, czardasze, tanga, suity i inne przeboje muzyki klasycznej na akordeon i
skrzypce w wykonaniu Składu Nietradycyjnego, Piwnica Pod Adamem Kawiarnia Twórczości ul. Wolności 2, wstęp 15 zł
17 czerwca, godz. 19.00, Poniedziałkowe biesiady w Piwnicy
Pod Adamem - wieczory z muzyką na żywo i wspólne śpiewanie, Piwnica Pod Adamem Kawiarnia Twórczości, ul. Wolności 2,
wstęp 10 zł
18 czerwca, godz. 19.00, Teatr Tylko Dla Dorosłych - „Czytanie
w Adamie”-„Pan Tadeusz” cz.I. „Piwnica pod Adamem” - bilety 15
zł (karnet na trzy części-30 zł), rezerwacja biletów w kawiarni
19 czerwca, godz.19.00, Spotkania z muzyką latino – gitara
i śpiew Moises Bethencourt oraz akompaniament instrumentów
perkusyjnych, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna Rynek 1, wstęp
20 zł
20 czerwca, godz. 15.00-22.00, Piknik Rodzinny pod Wyciągiem, Stacja Narciarska, ul. Kopernika
20 czerwca, godz. 17.00, Familijny Spektakl Lalkowy „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)
20 czerwca, godz. 19.00, Teatr Tylko Dla Dorosłych „Czytanie
w Adamie” - „Pan Tadeusz” cz.II. „Piwnica pod Adamem”-bilety
15 zł (karnet na trzy części-30 zł), rezerwacja biletów w kawiarni
21-23 czerwca, Lądecka Giełda Staroci, Rynek
21 czerwca, 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)
21 czerwca, godz. 19.00, Teatr Tylko Dla Dorosłych „Czytanie
w Adamie”-„Pan Tadeusz” cz.III. „Piwnica pod Adamem”-bilety
15 zł (karnet na trzy części-30 zł), rezerwacja biletów w kawiarni
22 czerwca, godz. 15.00, Lądecka Noc Świętojańska - impreza plenerowa na lądeckim Rynku, koncerty folkowe i sięgające do
muzycznych tradycji różnych kultur, tradycyjne wicie wianków
i inne zwyczaje świętojańskie, jarmark lokalnego produktu, konkurs kulinarny Niezłe Ziółko, widowisko teatralne, warsztaty twórcze dla dzieci i rodzin, Rynek
22 czerwca, godz. 17.00, Familijny Spektakl Lalkowy „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)
23 czerwca, godz. 17.00, Familijny Spektakl Lalkowy „Czerwony Kapturek”, Teatr „Akademia Wyobraźni”, Rynek 7, bilety 18
zł, bilety rodzinne 3 os.-40 zł, 4 os.-50 zł itd. (rezerwacja 663 781
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550)
23 czerwca, godz. 20.00, Klasyka na niedziele - walce, czardasze, tanga, suity i inne przeboje muzyki klasycznej na akordeon
i skrzypce w wykonaniu Składu Nietradycyjnego, Piwnica Pod
Adamem Kawiarnia Twórczości ul. Wolności 2, wstęp 15 zł
24 czerwca, godz. 17.00, Familijny Spektakl Lalkowy „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)
24 czerwca, godz. 19.00, Poniedziałkowe biesiady w Piwnicy
Pod Adamem - wieczory z muzyką na żywo i wspólne śpiewanie, Piwnica Pod Adamem Kawiarnia Twórczości, ul. Wolności 2,
wstęp 10 zł
25 czerwca, 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 czerwca, godz. 19.30, Teatr Tylko Dla Dorosłych - „O Jasiu
i Małgosi”, Teatr „Akademia Wyobraźni” Rynek 7, bilety 20 zł (rezerwacja 663 781 550)
26 czerwca, godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej,
Kawiarnia Wiedeńska Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 8 zł
26 czerwca, godz. 17.00, Familijny Spektakl Lalkowy „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)
26 czerwca, godz.19.00, Spotkania z muzyką latino-gitara
i śpiew Moises Bethencourt oraz akompaniament instrumentów
perkusyjnych, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna Rynek 1, wstęp
20 zł
27 czerwca, godz. 17.00, Familijny Spektakl Lalkowy „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)
27 czerwca, godz. 19.00, Muzyczne Czwartki w Piwnicy Pod
Adamem - wieczór z poezją śpiewaną w wykonaniu duetu Ponad
Chmurami, Piwnica Pod Adamem ul. Wolności 2, wstęp 20 zł
28 czerwca, 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)
28 czerwca, godz.19.30, Duet Abi i Roho Konar - jazz inspirowany filmem, autorskie kompozycje i interpretacje standardów, Dom
Klahra Kawiarnia Artystyczna Rynek 1, wstęp 20 zł
29 czerwca, godz. 17.00, Familijny Spektakl Lalkowy „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)
29 czerwca, godz.19.30, Koncert duetu Paraluzja – niezwykły
autorskie kompozycje z pogranicza piosenki aktorskiej, literackiej
i ilustracyjnej, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna Rynek 1, wstęp
20 zł
30 czerwca, godz. 17.00, Familijny Spektakl Lalkowy „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)
30 czerwca, godz. 20.00, Klasyka na niedziele - walce, czardasze, tanga, suity i inne przeboje muzyki klasycznej na akordeon i
skrzypce w wykonaniu Składu Nietradycyjnego, Piwnica Pod Adamem Kawiarnia Twórczości ul. Wolności 2, wstęp 15 zł
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