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Konferencja podsumowująca I ETAP
odwiertu geotermalnego LZT-1 w Lądku-Zdroju

W czwartek, 7 listopada, w lądeckim Inkubatorze Przedsiębiorczo-
ści miała miejsce „Konferencja podsumowująca I ETAP odwier-
tu geotermalnego LZT-1 w Lądku-Zdroju”. Podczas konferencji, 
przy sali licznie wypełnionej publicznością, wypowiadali się przede 
wszystkim przedstawiciele instytucji zaangażowanych w przedsię-
wzięcie, czyli prof. Wojciech Ciężkowski, dr Mirosław Wąsik, Bar-
bara Kiełczawa i Marek Rasała, prezes Uzdrowiska Lądek-Długo-
pole Zdrój, Joanna Walaszczyk i burmistrz Lądka-Zdroju, Roman 
Kaczmarczyk.
Konferencja emitowana była online w internecie, najpełniejszą na-
tomiast wersję prasową z tego wydarzenia przedstawiła Joanna 
Żabska z 24klodzko.pl, której fragmenty publikujemy:

Założenia odwiertu wykonane
Jest to najgłębszy odwiert w Sudetach i został przeprowadzony 
jako odwiert badawczy. Umożliwił po raz pierwszy pobranie pró-
bek i skał występujących w Sudetach na głębokości ponad 2 km. 
Pokazał także, że już na głębokości 1700 metrów występują duże 
pokłady wody, z których można uzyskać 60 m3/h, z temperaturą na 
wypływie 43 st. C, a na dnie 58,9 st. C, i że jest ona słabo zminera-
lizowana. I gdyby na tym zakończyć konferencję, to odwiert można 
uznać za ogromny sukces i wielką szansę, która otwiera się przed 
gminą, a władze Lądka już mogą zacząć liczyć strumień pieniędzy, 
bowiem założeniem przeprowadzenia odwiertu było m.in. urucho-

Ciąg dalszy na str 4
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Z biurka 
BURMISTRZA KACZMARCZYKA

j Burmistrz Lądka-Zdroju, Roman Kaczmarczyk

30 października. Tego dnia w Przedszkolu Gminnym odebrali-
śmy nagrodę Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO He-
stia S. A., wysokości 100 000 zł, która została nam przyznana 
za działania proekologiczne. Planujemy, że pieniądze przezna-
czymy na ekologiczny park zabaw dla dzieci, który powstanie 
obok naszego przedszkola.

1 listopada. Przy okazji uroczystości Wszystkich Świętych, 
zgłosiłem się do Lądeckiego Towarzystwa Historyczno-Eksplo-
racyjnego, by wziąć udział w kweście na rzecz renowacji gro-
bu dr Aleksandra Ostrowicza. Bardzo dziękuję Towarzystwu za 
inicjatywę i wszystkim, którzy dołączyli się do wsparcia tego 
ważnego zadania.

7 listopada. W lądeckim Inkubatorze Przedsiębiorczości od-
była się „Konferencja podsumowująca I ETAP odwiertu geo-
termalnego LZT-1 w Lądku-Zdroju”, zorganizowana przez nasz 
Urząd Miejski. Konferencja miała na celu przedstawienie opinii 
publicznej obecnego stanu i różnych wariantów przyszłości 
związanej z lądeckim odwiertem geotermalnym.

8 listopada. W trzebieszowickim „Zamku Na Skale” odbyła się 
gala wręczenia nagród „Sudeckie Kryształy”, które przyznaje 
TV Sudecka. Z przyjemnością informuję, że w kategorii „Naj-
lepsza Inwestycja”, Kapituła konkursu „Sudeckie Kryształy”  
2 miejsce przyznała inwestycji Inkubator Przedsiębiorczości  
w Lądku-Zdroju.

9 listopada. Wziąłem udział w wyjątkowej uroczystości: benefi-
sie pięćdziesięciolecia pracy twórczej Sławomira Pietrasa, który 
odbył się w Rezydencji ProHarmonia w Lądku-Zdroju. Wieczór 
Specjalny „Sławomir Pietras – 50-lecie w służbie śpiewu, tań-
ca i muzyki”, zorganizowało nasze Centrum Kultury i Rekreacji 
we współpracy z Justyną Rekść-Raubo i Cezarym Łasiczką.  
W przyjemnością wygłosiłem laudację na temat działalności ju-
bilata, zarówno na niwie ogólnokrajowej, jak i naszej – lokalnej.

11 listopada. W naszym Kościele Parafialnym odbyła się Msza 
Święta za Ojczyznę, w której wzięły udział poczty sztandarowej 
lądeckich instytucji i organizacji. Dzięki uprzejmości naszego 
proboszcza miałem okazję wygłosić mowę z okazji tego bodaj 
najważniejszego dla wszystkich Polaków święta.

20 – 21 listopada. W uzdrowisku Priessnitzovy léčebné lázně 
a.s. w Jeseniku odbyła się konferencja „Lecznictwo uzdrowi-
skowe na pograniczu czesko-polskim i jego wkład w rozwój 
regionalny – Spa 4 Development”. Jednym z elementów tego 
przedsięwzięcia jest tworzenie polsko – czeskiej sieci współpra-
cy, koncentrującej się na wypracowaniu bardziej efektywnego 
wykorzystania istniejącego potencjału uzdrowisk po obu stro-
nach granicy. W czasie konferencji wygłosiłem dwa wykłady na 
temat funkcjonowania naszego zdroju.

26 listopada. Uczestniczyłem w „Szkoleniu wnioskodawców 
Program Kultura Mechanizmu Finansowego Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego 2014 – 2021”, które odbyło się w Zamku 
Ujazdowskich w Warszawie. Program ten, popularnie zwany 
„funduszami norweskimi”, już wkrótce rozpatrzy wnioski na 
dofinansowanie. W konkursie udział weźmie również nasza 
Gmina, a przedmiotem projektu będzie rewitalizacja lądeckiego 
Domu Zdrojowego.

Korzystając z okazji, życzę Wszystkim Mieszkańcom naszej 
pięknej Gminy wszystkiego najlepszego z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2020 Roku. I z myślą o nim 
zapraszam już na Orszak Trzech Króli, który rozpocznie się na 
lądeckim Rynku 6 stycznia i podąży do Kościoła Parafialnego 
pw. Narodzenia NMP w Ldku-Zdroju.

W sobotnie jesienne popołudnie 2.11. 2019 r. członkowie Klubu 
Przewodników Sudeckich przy Oddziale Bialskim Polskiego Towa-
rzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Lądku Zdroju Małgorzata 
Bednarek, Ewa Zadora, Lechosław Siarkiewicz i Stanisław Zieliński 
uczcili pamięć kolegów, którzy odeszli na „wieczną wycieczkę”. Na 
mogiłach Zygmunta Adamczyka, Tadeusza Bajka, Mariana Cięż-
kowskiego, Andrzeja Garbacza, Zdzisława Hutarza, Józefa Ineksia-
ka, Zbigniewa Jankowskiego, Bolesława Januszkiewicza, Wandy 
Juraszko, Włodzimierza Kałuży, Stefana Kolendy, Kazimierza  
Królikowskiego, Andrzeja Kułakowskiego, Władysława Łabuza, 
Zbigniewa Martynowskiego, Wiesława Mikity,  Waldemara Nakra-
szewicza, Tadeusza Słabickiego, Zbigniewa Załuskiego i  Henryka 
Zarównego zapłonęły znicze opatrzone emblematem PTTK. 

Nich pozostaną w naszej pamięci na zawsze.

Przewodnickie Zaduszki 2019
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W roku 2020 minie 75 lat od czasu gdy na skutek powojen-
nych ustaleń granic Lądek-Zdrój znalazł się w granicach Polski. 
Na początku października br. odbyło się w tej sprawie spotkanie  
w Urzędzie Miasta i Gminy. Pismo w sprawie spotkania, sygnowa-
ne przez Burmistrza Lądka-Zdroju Romana Kaczmarczyka i Prze-
wodniczącą Rady Miejskiej Lądka-Zdroju Małgorzatę Bednarek 
zostało rozesłane do lądeckich szkół, instytucji, stowarzyszeń spo-
łeczno-kulturalnych, liderów społecznych i sołtysów wsi lądeckiej 
Gminy. Na liście obecności wpisali się:
1. Alicja Piwowar – Wiceburmistrz Lądka-Zdroju
2. Paulina Bagińska – Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lądeckiej
3. Robert Król - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lądeckiej
4. Lechosław Siarkiewicz – przewodnik sudecki, popularyzator 
turystyki
5. Krystian Takuridis – Lądeckie Towarzystwo Historyczno-Eks-
ploracyjne
6. Urszula Samek – Liceum Ogólnokształcące w Lądku-Zdroju
7. Bolesław Bomba – Oddział Rejonowy Polskiego Związku Eme-
rytów Rencistów i Inwalidów
8. Małgorzata Bednarek – Przewodnicząca Rady Miejskiej Lądka-
-Zdroju
Skontaktowali się w innym terminie deklarując współpracę: Syl-
wana Brzank-Kawa – Szkoła Podstawowa w Trzebieszowicach, 
Joanna Walaszczyk – Prezes Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A.  
i Lesław Błażej – Lądecka Orkiestra Zdrojowa.
Celem spotkania było zainicjowanie pomysłów, które przeobrażą 
się w projekty upamiętniające pierwszych polskich mieszkańców, 
ale i zmiany, jakie zachodziły w naszym mieście i wsiach przez 
minione dziesięciolecia. Warto przypomnieć o wspaniałych pro-
jektach wydawniczych już zrealizowanych, które podejmowały te-
mat polskiego osadnictwa. Pod redakcją Zbigniewa Piotrowicza 
ukazała się w 2003 roku książka „Czas ocalony”, której wydawcą 
było Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju. Nakład wyniósł 
800 egzemplarzy. Kontynuacja wydana rok później, pozycja pt. 
„Wieża Babel”, była próbą opisania wzajemnych relacji Polaków  
i Niemców, których losy splotły się – na chwilę bądź na dłużej –  
w wyniku wielkich powojennych migracji. 
Podczas drugiego spotkania, w dniu 17 listopada br. do grona 
dołączyli Jacek Urzędowski z LTH-E i Marzena Zawal, fotografka, 

animatorka projektów społecznych. Zespół jako Komitet Organi-
zacyjny jest w trakcie wypracowywania m.in. następujących pro-
pozycji: przedstawienie międzypokoleniowe, którego scenariusz 
będzie oparty na wyżej wspomnianych wydawnictwach; mural na 
jednej z gminnych kamienic; konkurs literacki dla młodzieży lądec-
kich szkół; założenie i rozbudowa Cyfrowego Archiwum Lądczan; 
rozpoczęcie prac nad monografią powojennego Lądka-Zdroju; wy-
stawa zewnętrzna. 
Z pewnością ważnym wydarzeniem byłoby ukazanie się w 2020 
roku albumu fotograficznego Ludwika Pikuły (trwają prace), foto-
grafa, który na przestrzeni dziesięcioleci dokumentował zmieniają-
cy się Lądek-Zdrój i okolice. Autorka książki „Lądeckie opowieści. 
Ulica Kościelna” Ewa Zadora już zapowiedziała, że przygotowuje 
kolejną pozycję z serii i chciałaby zostać umieszczona w programie 
obchodów. 
Został przygotowany projekt uchwały intencyjnej w sprawie usta-
nowienia roku 2020 rokiem obchodów 75-lecia zamieszkania Po-
laków w Lądku-Zdroju, która będzie procedowana podczas sesji 
Rady Miejskiej w dniu 28 listopada 2019 r. i mam nadzieję, że 
radni przychylą się do tej inicjatywy.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego zwracam się z prośbą do 
Mieszkańców Miasta i Gminy Lądek-Zdrój o przejrzenie swoich 
domowych archiwów pod kątem dokumentów i fotografii, które 
związane są z powojennymi dziejami naszej gminy. Przyjęcie do 
realizacji Cyfrowego Archiwum Lądczan będzie hołdem oddanym 
ludziom, którzy po wojennych doświadczeniach znaleźli tu nowe 
miejsce do życia, jak i tym, dla których ten region stał się domem 
z racji urodzenia i spędzili tutaj całe swoje życie. Przez te 75 lat go-
spodarowania otrzymanym dobrem – miastem i wsiami – kształ-
towaliśmy otoczenie zmieniając je pod względem gospodarczym 
i kulturowym. Warto te dzieje upamiętnić. W kolejnym numerze 
„Debat Lądeckich” poinformuję, gdzie będzie można przynieść 
materiały, kto będzie odpowiedzialny za powierzone dokumenty. 
A wszystkich zainteresowanych zapraszam do kontaktu poprzez 
Biuro Rady Miejskiej, gdzie w w każdy wtorek w godz. 15-16.00 
pełnie dyżury.

Małgorzata Bednarek
 

Rocznica 75-lecia zamieszkania Polaków w Lądku-Zdroju
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mienie nowych źródeł energii geotermalnej i co za tym idzie, budo-
wa nowej elektrociepłowni geotermalnej, możliwość kaskadowego 
wykorzystania geotermii do zasilania poszczególnych odbiorców, 
wykorzystanie ciepła do celów rekreacyjnych, leczniczych, w rol-
nictwie i przemyśle. Zakładano, że wielkość zasobów eksploata-
cyjnych to 50 m3/h, wody będą słabo zmineralizowane, a ich tem-
peratura osiągnie ok. 70 st. C. Tak więc oprócz temperatury, która 
okazała się o 10 st. C niższa, to wszystkie początkowe założenia 
ten odwiert spełnił. Dlaczego więc na konferencji nie otwierano 
szampana?
Dużo wody w nowym odwiercie, ale będzie problem z jej wydo-
bywaniem
Okazało się, że eksploatacja wód w odwiercie LZT-1 będzie dużym 
problemem z jednej głównej przyczyny: nie dokopano się do po-
kładów zupełnie nowego źródła wody, ale lądeckie wody lecznicze, 
wypływające z sześciu źródeł, jednego odwiertu L-2 przeprowa-
dzonego w 1973 roku i najnowszego LZT-1 czerpią z jednego, tego 
samego, ogromnego złoża wody płynącej pod Lądkiem. Skład che-
miczny wody z nowego odwiertu jest niemal identyczny jak termal-
ne wody lecznicze eksploatowane przez Uzdrowisko. A to oznacza, 
że wody te tworzą jeden system naczyń połączonych. Podczas 
odwiertu, a zwłaszcza podczas pompowania wody w nowym 
otworze, zauważono negatywny wpływ na te, z których korzysta 
Uzdrowisko Lądek-Długopole Zdrój, to znaczy, że im więcej wody 
pompowano w nowym odwiercie, tym mniej było jej w innych 
ujęciach. Dlatego też ostatecznie podjęto decyzję o odstąpieniu o 
zatwierdzenie eksploatowania i odwiert zakończył się nie udoku-
mentowaniem zasobów. Jednym słowem gmina, do której należy 
odwiert, nie może wydobywać z niego wód termalnych, chociaż 
ich jest tam dużo, bo ich eksploatacja zagraża ujęciom wód uzdro-
wiskowych. A warto wiedzieć, że koncesję na wydobywanie wody 
w tym rejonie mają właśnie Uzdrowisko Lądek- Długopole Zdrój 
i to spółka dysponuje tym zasobem wody. Bez jej zgody gmina 
więc nie może jej wydobywać. A zgody jak na razie nie otrzyma, 
bo eksploatacja wód z nowego otworu powoduje jej zmniejszenie 
w ujęciach, z których korzysta Uzdrowisko do swojej działalności 
leczniczej.
Jest kilka możliwości wykorzystania odwiertu
Prof. Wojciech Ciężkowski pokusił się, żeby przedstawić kilka 
wariantów dalszych możliwości, bo tak naprawdę nie zbadano 
dokładnie, w jakim stopniu te ujęcia – z nowego otworu i eks-
ploatowane do tej pory w Uzdrowisku, współoddziałują na siebie. 
Nie wiadomo więc jeszcze, w jakich ilościach można wykorzystać 
wody z nowego odwiertu, a z drugiej strony, jakie ilości wody po-
trzebne są generalnie w Uzdrowisku do jego działalności leczni-
czej. To mogłyby pokazać dopiero szczegółowe badania. Można 
według profesora nie korzystać z wód termalnych z nowego od-
wiertu, ale wykorzystać jego zasoby jako źródło ciepła w instalacji 
geotermalnej. I tutaj sprawa jest najmniej skomplikowana, bo jak 

Konferencja podsumowująca I ETAP odwiertu geotermalnego LZT-1 w Lądku-Zdroju
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mówi burmistrz Lądka R. Kaczmarczyk, gmina nie potrzebuje do 
tego zgody Uzdrowiska, bo nie będzie korzystała z wód, tylko z 
ich ciepła. Tutaj wchodzą w grę po prostu rozwiązania techniczne.
Drugą możliwość, którą wskazał profesor Ciężkowski, to wykorzy-
stać zasoby termalne jako źródło ciepła, ale także eksploatować 
wody termalne. Ale w tym rozwiązaniu trzeba opracować długo-
trwały plan wspólnie z Uzdrowiskiem, żeby określić maksymalną 
wydajność otworu, który nie wpłynie na istniejące źródła w Uzdro-
wisku albo obniży wydajność istniejących ujęć termalnych, ale 
nowy odwiert będzie w stanie to zrekompensować. Jednym sło-
wem i gmina i Uzdrowisko muszą usiąść do wspólnych rozmów i 
wypracować kompromis.
Uzdrowisko gotowe do współpracy
Rozmów nie wyklucza prezes Uzdrowiska Lądek-Długopole Zdrój, 
Joanna Walaszczyk, która na konferencji mówiła o tych proble-
mach, które pojawiły się podczas odwiertu w styczniu i marcu 

tego roku. – Wtedy właśnie zauważaliśmy takie wyjątkowe od-
działywania, analizując je z perspektywy czasu traktujemy je jako 
negatywne oddziaływanie, czyli takie, które powodowały wpływ na 
nasze Uzdrowisko, na nasze wody. Z jednej strony spadła wydaj-
ność wód, a z drugiej strony spadła też temperatura – mówi J. 
Walaszczyk, ale jak dodaje – nowy odwiert traktuje jako szansę 
i jest możliwość współpracy z władzami gminy w tym temacie. – 
Będziemy dalej rozmawiać. Chodzi o to, żeby wybrać jak najlepsze 
rozwiązanie. Myślę, że będą to rozwiązania kaskadowe, nie zero-
-jedynkowe i będą to nowe projekty, które niestety trzeba będzie 
zaczynać niemalże od początku.
Gmina dalej chce wykorzystać geotermię
Burmistrz Lądka Zdroju, Roman Kaczmarczyk nie ma wątpliwości, 
że odwiert to sukces. Jego wynik co prawda zmienia podejście do 
tematu, jednak go nie zamyka i nie wyobraża on sobie, żeby Uzdro-
wisko i gmina nie doszły do konsensusu. Jak podkreśla R. Kacz-
marczyk, najważniejszą sprawą dla wszystkich jest wyeliminowa-
nie niskiej emisji z Uzdrowiska dzięki geotermii. Dlatego uważa, że 
i gminie i Uzdrowisku powinno zależeć na dojściu do porozumienia 
i wspólnym korzystaniu z wód termalnych, tym bardziej, że wody 
w nowym odwiercie jest bardzo dużo, ma ona skład podobny, jak 
wody termalne w Uzdrowisku oraz wyższą temperaturę”.
Jak widać z relacji J. Żabskiej, temat odwiertu nie został w ża-
den sposób zamknięty, istnieją realne możliwości wykorzysta-
nia naszych wód, jednak decyzja o sposobie ich użycia wymaga 
kolejnych badań, analiz i wreszcie znalezienia optymalnego dla 
ekosystemu oraz dla naszych potrzeb rozwiązania. Wiele w tym 
temacie mówi się także o pieniądzach potrzebnych na inwestycje, 
wydaje się jednak, że ze wszystkich problemów ten jest najłatwiej-
szy do rozwiązania, bo kiedy zapadną już decyzje z pewnością 
znajdą się inwestorzy, którzy chętnie zarabiać będą na eksploatacji 
lądeckich gorących źródeł.

Red., na podstawie 24klodzko.pl; foto: Radosław Pietraga
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NAGRODA
DLA LĄDKA-ZDROJU
Lądek-Zdrój wzbogacił się o 100 tys. zł. Wygrał bowiem ogólno-
polski konkurs pn. „Eko Hestia SPA” zorganizowany przez So-
pockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna; 
to była czwarta jego edycja. Podczas odbierania czeku burmistrz 
Roman Kaczmarczyk zdradził, na co pójdą te pieniądze.
W lądeckim Przedszkolu w środowe przedpołudnie sfinalizowano 
tegoroczną rywalizację uzdrowisk w krajowym konkursie eko-
logicznym. W edycji roku 2019 startowało osiem z nich, w tym 
dwa z ziemi kłodzkiej: Lądek-Zdrój i Bystrzyca Kłodzka. Pierwszy 
z kurortów - po raz trzeci, natomiast druga gmina uzdrowiskowa 
- zadebiutowała.
Jak powiedział Wojciech Fułek, pomysłodawca tego jedynego kon-
kursu adresowanego do gmin uzdrowiskowych, celem głównym 
jest pobudzenie uczestników do inwestowania bądź podejmowa-
nia innych działań związanych z ochroną środowiska, np. eduka-
cyjnych i ich kontynuowanie przez co najmniej kilka lat. Podlegają 
one wnikliwej analizie, której dokonują przedstawiciele Ergo Hestii 
oraz Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych.
Lądek-Zdrój został zwycięzcą „Ergo Hestii SPA” i zdobył w nagro-
dę 100 tys. zł. Do tego roczną polisę ubezpieczeniową od szkód 
środowiskowych. Takie same polisy trafiły do Bystrzycy Kłodzkiej, 

W sobotę, 9 listopada, w podwojach Rezydencji ProHarmonia 
Wellness w Lądku-Zdroju odbył się Wieczór Specjalny „Sławomir 
Pietras – 50-lecie w służbie śpiewu, tańca i muzyki”, który stanowił 
benefis ćwierćwiecza pracy Sławomira Pietrasa.
Przypomnijmy postać tego niezwykłego luminarza kultury wyso-
kiej. Taniecpolska.pl pisze o nim: „Sławomir Pietras – dyrektor 
polskich teatrów operowych, menadżer kultury, publicysta, go-
spodarz licznych koncertów i festiwali, z wykształcenia prawnik. W 
czasie studiów był współzałożycielem, a następnie prezesem To-
warzystwa Przyjaciół Opery w Poznaniu, członkiem Stowarzysze-
nia Polskiej Młodzieży Muzycznej i wiceprzewodniczącym polskiej 
sekcji Jeune Musicale de’Pologne. Po studiach pełnił funkcje za-
stępcy dyrektora w teatrach operowych Bytomia, Poznania i Wro-
cławia, współpracował z Conradem Drzewieckim przy tworzeniu 
Polskiego Teatru Tańca – Baletu Poznańskiego. W 1982 r. został 
dyrektorem naczelnym Teatru Wielkiego w Łodzi, w latach 1989-
91 kierował jednocześnie Operą Wrocławską. Następnie przez 

cztery sezony był dyrektorem Teatru Wielkiego w Warszawie, a 
od 1995 do 2009 roku – Teatru Wielkiego w Poznaniu.  Jedno-
cześnie przez krótki okres (2005-2006) był ponownie dyrektorem 
naczelnym Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie. 
We wszystkich teatrach, którymi kierował organizował i prowa-
dził cykle warsztatów operowych baletowych pod tytułem „Opera 
viva” lub innym, czyli spotkania artystów opery i baletu, reżyse-
rów, dyrygentów, kompozytorów, choreografów, śpiewaków itd. 
z publicznością. Inicjator, propagator i współtwórca przeglądów 
i festiwali baletowych (Łódzkie Spotkania Baletowe, Międzyna-
rodowy Festiwal Tańca w Lądku-Zdroju) oraz dyrektor Festiwalu 
Moniuszkowskiego w Kudowie, Ave Maria w Czeladzi i Hoffman-
nowskiego w Poznaniu. Jako zastępca dyrektora Polskiego Teatru 
Tańca, a potem Teatru Wielkiego w Warszawie wsparł wydawanie 
przez Pawła Chynowskiego magazynu „Taniec”. Autor cykli felie-
tonów muzycznych publikowanych na łamach gazet codziennych 
i tygodników”. 
Lądecki benefis odbył się po podobnych, lecz znacznie większych 
obchodach poznańskich jubileuszu Sławomira Pietrasa. Jego 
część artystyczną uświetnił występ znanych już w naszej gminie 
artystów, Justyny Rekść-Raubo (viola da gamba) i Adama Nowa-
kowskiego (teorba), którzy wykonali dzieła renesansowe, nato-
miast laudacje wygłosili burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmar-
czyk, przedstawicielka CKIR Karolina Sierakowska i Lesław Błażej. 
Drugą część tego wyjątkowego spotkania wypełniła rozmowa jubi-
lata ze znanym z TOK FM dziennikarzem, Cezarym Łasiczką.
Dodajmy na koniec, że Sławomir Pietras rezyduje często w naszej 
Gminie, a w chwili obecnej można spotkać się z nim podczas wie-
czorów autorskich organizowanych w „Starej Plebanii” w Konra-
dowie.

Red.

Benefis Sławomira Pietrasa

Rabki-Zdroju i Rymanowa-Zdroju, które to gminy znalazły się w 
gronie laureatów konkursu.
- Pieniądze, które przypadły nam w ramach nagrody w tym kon-
kursie przeznaczymy na budowę ekologicznego parku dla dzieci 
- powiedział burmistrz Roman Kaczmarczyk. - Znajdzie się w nim 
miniwiertnia, aby mogły one mieć wyobrażenie, do czego takie 
urządzenie służy.

Źródło: (bwb) Dkl24.pl

Zamienię mieszkanie własnościowe w Lądku Zdro-
ju, ul. Ogrodowa, IV piętro, 50 m2, dwa pokoje - na 
mniejsze w Lądku Zdroju, MAX. I PIĘTRO. Tel. kon-
taktowy +48 505 338 335

OGŁOSZENIE
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Klub Malucha adresowany jest do dzieci w wieku 1-5 lata oraz ich 
rodziców i opiekunów. Spotkania odbywają się w co drugi ponie-
działek o godz. 16.30. Na zajęciach tańczymy, rysujemy, malujemy 
i uczymy się przez zabawę. W części zorganizowanej spotkania 
bawimy się w grupie i wykonujemy tematyczne prace plastycz-
ne. Każde zajęcia poruszają inny temat, ale zabawa jest zawsze 
wspaniała. We wszystkich grach i zabawach aktywnie uczestniczą 
rodzice dzieci, jest to dodatkowy ich wspólnie spędzony czas. 
Po części zorganizowanej dzieci bawią się swobodnie zabawka-
mi, grami, puzzlami. To okazja do nawiązania znajomości, nauki 
współpracy w grupie, jak i samodzielności. Spotkania cieszą się 
dużym zainteresowaniem, poznałyśmy dużo nowych dzieci które 
od razu poczuły klubowego bakcyla! Do zobaczenia na kolejnym 
spotkaniu. Zachęcamy do oglądania galerii zdjęć na Facebooku/
Biblioteczny Klub Malucha w Lądku-Zdroju.

Biblioteka CKiR w Lądku-Zdroju

Fikające Brzdące! 
Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do wzięcia udziału w pro-
jekcie „Przystanek dla zdrowia”
„Przystanek dla zdrowia” kieruje działania do osób dorosłych, nie-
samodzielnych, które chcą spędzić czas w grupie osób.
Kierunkiem planowanych działań jest poprawa ogólnego stanu 
zdrowia uczestników, a przede wszystkim spełnienie emocjonal-
nych ich potrzeb. Profesjonalna opieka koncentruje się na przed-
sięwzięciach, które mają na celu poprawę jakości życia.
Pod okiem wykwalifikowanej kadry oraz w gronie osób w podob-
nym wieku będzie można nawiązywać relacje, dzielić się doświad-
czeniami, a przede rozbudzać i realizować swoje zainteresowania.
Podczas całodziennego pobytu zapewniamy konsultacje ze specja-
listami z zakresu:
- psychologii,
- rehabilitacji ruchowej i dietetyki,
- ćwiczenia usprawniające i gimnastykę,
- terapię zajęciową oraz ciepły posiłek.
DDOM jest placówką całoroczną, pobyt jest bezpłatny, a czas jego 
ustalany jest przez zespół terapeutyczny indywidualnie. Pobyt trwa 
od 30 do 120 dni od poniedziałku do piątku.
O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń, a ilość miejsc 
jest ograniczona.
Zapraszamy do kontaktu w siedzibie Inkubatora Przedsiębiorczo-
ści lub do kontaktu telefonicznego.
Kontakt: ul. Kolejowa 6; 57-540 Lądek-Zdrój
Telefon: 789-384-526

„Przystanek dla zdrowia ”

11 listopada w Sali Widowiskowej Centrum Kultury i Rekreacji w 
Lądku-Zdroju odbył się uroczysty koncert z okazji 101 Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W programie koncertu 
wystąpił nasz Zespół Orkiestry Zdrojowej oraz Zespół Pieśni Ludo-
wej „Skrzynczanki” ze Skrzynki. Koncert bardzo podobał się zebra-
nej publiczności, która tłumnie wypełniła salę.

Red.

101 Rocznica Odzyskania
Niepodległości w CKIR

Kochasz koty – ratuj przed bezdomnością.
Pierwsza akcja wyłapania dziko żyjących kotów przebiegła pomyśl-
nie. Z pomocą Pana Kazimierza udało się złapać 4 koty. Zostały 
zawiezione do weterynarza, przebadane, zaszczepione, wykastro-
wane i sterylizowane.
Pan Kazimierz pięknie  zaopiekował  się zwierzętami po zabiegu i 
po niecałej dobie wróciły na łono natury :) 
Kotka może być sterylizowana w wieku 6 miesięcy, kocurek nieco 
później 8-9 miesięcy.
Jeśli na swojej ulicy dokarmiasz bezdomne koty i nie stać Cię na 
wizytę u weterynarza zadzwoń do nas. Pomożesz w złapaniu i opie-
ce, a my załatwimy resztę (transport, opiekę weterynarza, kastra-
cję, sterylizację, szczepienie). Wspólnie zadbamy o zmniejszenie 
populacji, a tym samym ograniczymy problem porzuconych przez 
ludzi, wyrzuconych kociaków, które bez opieki giną pod kołami 
samochodów lub rozszarpane przez agresywne psy. Troszeczkę 
Twojego zaangażowania, a świat będzie nieco lepszy.
KOLEJNE INTERWENCJE NA WASZE ZGŁOSZENIE

AKCJA  STERYLIZACJA
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„Kolej na przełomie wieków w Dolinie Białej Lądeckiej”
„Stacja Rozwój” w Lądku-Zdroju przy ul. Kolejowej 6 mieści się w 
dawnym Dworcu Kolejowym, który został uruchomiony w 1897 
roku. W skład systemu budownictwa stacyjnego w Lądku-Zdro-
ju wchodziły: największy na całej linii piętrowy budynek dworca z 
kasami, poczekalnią i restauracją, przylegająca do budynku drew-
niana wiata peronowa, szalet i magazyn. Struktura torowa skła-
dała się z toru głównego z peronem, dwóch torów bocznych oraz 
bocznicy do magazynu. Pociągi pasażerskie zaprzestały kursów 
przez Lądek-Zdrój od 15 marca 2004 roku. W dniu 14 listopada 
przypadła 122. Rocznica uruchomienia Dworca Kolejowego oraz 
linii kolejowej nr 322 Kłodzko – Lądek-Zdrój- Stronie Śląskie. Była 
ona odgałęzieniem linii głównej z Wrocławia przez Kłodzko do Mię-
dzylesia i Lichkova w Czechach.
Inkubator Przedsiębiorczości chcąc uczcić jubileusz uruchomienia 
linii kolejowej ogłosił konkurs plastyczny pn. „Kolej na przełomie 
wieków w Dolinie Białej Lądeckiej” pod honorowym patronatem 
Burmistrza Lądka-Zdroju, Pana Romana Kaczmarczyka. Projekt 
wykonania plakatu skierowany jest do par składających się z Ju-
niora – osoby niepełnoletniej oraz osoby dorosłej. Termin składa-
nia prac w formacie A3, A4, do B1 przypada od 14 – 29 listopada. 
Wyłonienie zwycięzców odbędzie się 6 grudnia 2019 r. Dla finali-
stów przewidziano nagrody, dodatkowe niespodzianki ufundowa-
ne przez sponsorów i partnerów, zaplanowano również wystawę 
autorską nagrodzonych prac w Inkubatorze Przedsiębiorczości 
oraz w Centrum Edukacji Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim 
a także prezentację w galerii na stronie www.inkubator.ladek.pl. 
Zachęcamy do wzięcia udziału.

Bardzo dobrze zaprezentowała się Paula Krysińska, zawodniczka 
„Śnieżnika” Stronie Śląskie - Lądek-Zdrój w tenisie stołowym, w 
międzynarodowym turnieju ITTF Slowak Cadet-Junior w Nitrze, 
który odbył się 3 listopada 2019. Paulina reprezentując Polskę 
zdobyła brązowy medal.

Leszek Kawa, wiceprezes DOZTS

Paula Krysińska z brązowym 
medalem!

Inkubator Przedsiębiorczości 
w Lądku-Zdroju ogłasza

konkurs plastyczny

W ubiegłym miesiącu nasza szkoła zyskała nowe toalety,  zastał 
zakończony ich generalny remont, który obejmował łazienki na 
trzech kondygnacjach.  Całkowicie wymieniono instalację elek-
tryczną, wodną i kanalizacyjną. Koszt całej inwestycji to 400 tys. 
zł. Obecnie toalety są funkcjonalne, nowoczesne i niezwykle es-
tetycznie wykonane. Cieszą oko uczniów, rodziców, nauczycieli i 
pracowników szkoły. Starania o to zadanie trwały 15 lat. Dzięki 
poparciu Pana Burmistrza Romana Kaczmarczyka i Rady Miejskiej 
w Lądku-Zdroju cel został osiągnięty za co serdecznie dziękujemy.  
Mamy nadzieję, że zmodernizowane pomieszczenia długo posłużą 
naszym podopiecznym.
Listopad to miesiąc, w którym obchodziliśmy 101 rocznicę od-
zyskania niepodległości przez Polskę. Z tej to okazji mieliśmy w 
szkole tydzień patriotyczny, który zakończył się uroczystym ape-
lem. W tygodniu czytane były w klasach wiersze patriotyczne, 
odbyła się gra historyczna, uczniowie brali udział w konkursie 
na plakat o historii wybranej pieśni patriotycznej. W uroczystym 
apelu wzięły udział wszystkie klasy. Śpiewano pieśni patriotyczne, 
przypominano fakty z historii. Na zakończenie uroczystości obej-
rzeliśmy krótkometrażową animację komputerową pt. „Odrodze-
nie” przedstawiającą polską drogę do niepodległości.
Cieszy nas fakt, że rodzice czynnie włączają się bezpieczeństwo 
dzieci w Internecie. Pan Adam Susło przedstawił rodzicom klas 
drugich prezentację, w której pokazał, jak wiele niebezpieczeństw 
może czyhać na dzieci w sieci, w jaki sposób reagować, gdy dziec-
ko staje się obiektem hejtu oraz jak zainstalować program kontroli 
rodzicielskiej w urządzeniach używanych przez dzieci. Serdecznie 
dziękujemy.
Gorące podziękowania kierujemy do wszystkich osób, które swym 
podpisem wsparły nasze działanie w budżecie obywatelskim. Dzię-
ki Państwa pomocy już w przyszłym roku dzieci będą mogły korzy-
stać z wiaty edukacyjnej.

Lądecka Jedynka – NEWS

Dokończenie na str 8
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l Na przełomie września i października 2019 r. nasza szkoła 
po raz kolejny wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „BohaterON – 
włącz historię”. Polegała ona na własnoręcznym wykonaniu kartek 
z życzeniami dla Powstańców Warszawskich. Uczniowie, pisząc 
krótkie życzenia lub listy do wybranych uczestników powstania, 
mogli podziękować za odwagę, ofiarność, trud w walce o wolną 
Ojczyznę. Powstańcy zasłużyli na naszą wdzięczność i  pamięć  – 
udział w tej  kampanii  pozwala na wyrażenie tego w symboliczny 
sposób. 
Za organizację akcji w klasach IV – VIII odpowiedzialna była pani 
Małgorzata Krzysztan-Łakucewicz, natomiast w klasach I – III pani 
Maria Bartkiewicz. W sumie uczniowie wykonali 94 laurki, które 
wysłane zostały do Fundacji Sensoria z Wrocławia.

l 11.10.2019 r. Przybył do naszej szkoły ks. biskup Ignacy 
Dec. Dzieci przywitały Jego Ekscelencję wierszami i kwiatami, a 
następnie inscenizacją słowno-muzyczną pt. „Z prochu i żebra”, 
przygotowaną pod okiem katechetki p. Elżbiety Łyczkowskiej, p. 
Doroty Olejnik i p. Małgorzaty Krzysztan-Łakucewicz. Przepiękne 
przedstawienie o stworzeniu świata mogliśmy obejrzeć na tle raj-
skiej scenografii. W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie klas od 0 
do VIII, grono pedagogiczne i ksiądz Ryszard Pasieka - proboszcz 
naszej Parafii.
Po części artystycznej swoje słowa do dzieci skierował także ksiądz 
biskup oraz zaprosił do zadawania pytań.  Wspólna modlitwa i 
błogosławieństwo udzielone przez księdza biskupa wszystkim 
uczniom, nauczycielom i pracownikom naszej szkoły zakończyło 
spotkanie. 

l 14.10.2019 r. W czasie uroczystego apelu z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej obyło się pasowanie na ucznia. W tym wyjątko-
wym dniu razem z pierwszoklasistami byli uczniowie, nauczyciele, 
rodzice, a nawet dziadkowie. Za całość odpowiedzialne były panie 
Maria Bartkiewicz, Bogusława Myrlak, Małgorzata Krzysztan–Ła-
kucewicz, Elżbieta Łyczkowska, pan Oskar Szopa oraz rodzice.
Po ślubowaniu pani dyrektor dokonała ceremonii pasowania dzieci 
klas I na uczniów Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w 
Trzebieszowicach. Z okazji tej uroczystości wychowawczyni klasy 
I, pani Maria Bartkiewicz, wręczyła pamiątkowe dyplomy. Następ-
nie uczniowie otrzymali niespodzianki przygotowane przez rodzi-
ców. Po części artystycznej dzieci udały się do swojej klasy, gdzie 
czekał na nie słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. 
Wszystkim Pierwszoklasistom życzymy samych sukcesów w na-
uce. 

l 16.10.2019 r. W ogródku szkolnym posadziliśmy podaro-
wane nauczycielom z okazji DEN cebulki żonkili, które na wiosnę 
przyszłego roku będą kwestowane na rzecz chorych dzieci. Nasz 
udział w akcji „Pola Nadziei” ma na celu propagowanie idei pomo-
cy i wolontariatu, a także rozwijania empatii. 
Uczniowie naszej szkoły wraz z koordynatorkami: Elżbietą Łycz-
kowską i Małgorzatą Krzysztan-Łakucewicz, od ubiegłego roku 
działają na rzecz Fundacji „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci”, 
włączając się w szereg akcji charytatywnych oraz zbierając środki 
na podejmowane przez hospicjum przedsięwzięcia. 

Julia Buła, Emilia Wróbel
Sekcja Redakcyjna Samorządu Uczniowskiego

Kartki z kalendarza – 
SP im. W. Witosa
w Trzebieszowicach

Z prac Samorządu Uczniowskiego
l 13 listopada – „Szkoła na wesoło” – tego dnia każda klasa 
miała ubrać się w odpowiedni kolor. Najlepiej wywiązała się z tego 
klasa 5c, 100% uczniów było w kolorze niebieskim, nawet policzki 
i włosy tego dnia były niebieskie.

Lądecka Jedynka – NEWS
Dokończenie ze str 7

l 21 listopada obchodziliśmy dzień życzliwości – tego dnia 
promujemy i rozmawiamy o roli życzliwości w życiu człowieka. 
Jest ona przeciwieństwem agresji i przemocy. Należy pamiętać, 
że okazywanie życzliwości stwarza wiele korzyści dla człowieka:
- Stajesz się szczęśliwszy.
- Lepiej śpisz.
- Masz więcej chęci do działania, zwiększasz swoją życiową ener-
gię.
- Wzmacniasz swój system odpornościowy, ponieważ obniżasz 
poziom odczuwalnego stresu.
- Dbasz o swoje zdrowie, więcej ćwiczysz.
- Cieszysz się życiem, bo wiesz, że dobre relacje z ludźmi są naj-
cenniejsze.
• Cały czas trwa akcja „Zakręcona Jedynka” – zbieramy plastikowe 
nakrętni na rzecz ucznia naszej szkoły Luci.
• Zakończyła się akcja zbierania karmy dla psów – podsumowanie 
w kolejnym numerze Debat.
Więcej informacji i obszerne fotorelacje znajdziecie Państwo na 
naszej stronie internetowej www.sp1ladekzdroj.pl i na FB.

Informacje zebrała Beata Kaczmarczyk
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LICEANARIUM

Dyżury aptek 
w grudniu 2019
w Lądku-Zdroju i Stroniu Śląskim

1.12.2019, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
2.12.2019, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
3.12.2019, 21.00-7.00,  „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
4.12.2019, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
5.12.2019, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
6.12.2019, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
7.12.2019, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
8.12.2019, 21.00-7.00,  „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
9.12.2019, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
10.12.2019, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
11.12.2019, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
12.12.2019, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
13.12.2019, 21.00-7.00,  „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
14.12.2019, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
15.12.2019, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
16.12.2019, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
17.12.2019, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
18.12.2019, 21.00-7.00,  „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
19.12.2019, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4 
20.12.2019, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
21.12.2019, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
22.12.2019, 21.00-7.00,  „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
23.12.2019, 21.00-7.00, „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
24.12.2019, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
25.12.2019, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
26.12.2019, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
27.12.2019, 21.00-7.00,  „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
28.12.2019, 21.00-7.00,  „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
29.12.2019, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
30.12.2019, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
(Harmonogram pracy aptek podajemy na podstawie Uchwały XII/127/2018 Rady Powiatu Kłodzkiego)

l TYM KTÓRZY ODESZLI   
30.10.2019r. uczniowie klas pierwszych Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Andrzeja Zawady w Lądku Zdroju, wzięli udział w akcji 
sprzątania pomników na cmentarzu komunalnym w Lądku Zdroju. 
Uczniowie wyposażeni w odpowiednie materiały do pracy, wyczy-
ścili zapomniane i zaniedbane nagrobki.
Mimo niesprzyjających warunków do pracy, młodzież świetnie się 
spisała i posprzątała wszystkie wyznaczone miejsca. Po zakończe-
niu pracy klasa 1A rozeszła się do domów, natomiast klasa 1B 
wraz z opiekunami udała się na drugi cmentarz, aby zapalić znicze 
na grobach byłych nauczycieli oraz minutą ciszy i modlitwą uczcić 
Ich pamięć. Po tej wzruszającej chwili zadumy klasa 1B wróciła do 
szkoły na pozostałe lekcje.

Ines Hans i Julia Palasik

l NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
To święto państwowe, obchodzone corocznie 11 listopada dla 
upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918, po 
123 latach zaborów (1795 - 1918). Święto zostało ustanowione 
ustawą z dnia 23 kwietnia 1937, zniesione ustawą Krajowej Rady 
Narodowej 22 lipca 1945. Przywrócono je ustawą z 1989 roku.
11 listopada to z pewnością jedno z najważniejszych świąt dla Po-
lek i Polaków.
Z tej okazji uczniowie z drugiej klasy naszego lądeckiego Liceum, 
przygotowali uroczysty apel. Wspólnie zaśpiewaliśmy kilka pięk-
nych, patriotycznych pieśni. Wysłuchaliśmy recytacji wielu oby-
watelskich wierszy. Nasza Szkoła wzięła również udział w ogólno-
polskiej akcji śpiewania czterech zwrotek hymnu państwowego o 
godzinie 11.11. 
Wszystko odbyło się na terenie placówki, w uroczystej oprawie. 

Ines Hans, Julia Palasik

l KIERMASZ KSIĄŻKI
W dniu 19 listopada 2019 roku w naszym lądeckim Liceum odbył 
się kiermasz książki. Uczniowie ze szkolnego klubu bibliotecznego 
sprzedawali książki, a każda z nich była w cenie 1 zł. Kiermasz 
miał na celu zachęcić uczniów (i nie tylko uczniów) do czytania i 
posiadania swoich, własnych książek z różnych dziedzin. Lektury, 
książki historyczne, science fiction, przygodowe, matematyczne, 
przyrodnicze i wiele, wiele innych. Spotkania przy stole z książka-
mi były magiczne!

Julia Palasik

l WIZYTA W INKUBATORZE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W dniu 21 października wszyscy uczniowe naszego Liceum uda-
li się wraz z opiekunami do lądeckiego, nowego INKUBATORA 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.  Celem naszego spotkania było zapozna-
nie się z funkjonowaniem budynku, a także z jego możliwościa-
mi. Podczas spotkania odbyły się trzy motywującje i inspirujące 
wykłady, przeprowadzone przez p. Karolinę Riemen Żerebecką, 
p.Pawła Sztukę i p.Tomasza Zalewskiego.
Pierwszy wykład, przeprowadzony przez rajdowca p. Pawła Sztu-
kę, dotyczył tematu „Jak rozwinąć swoją karierę w małym mie-
ście?”. Druga część wykładu dotyczyła bezpieczeństwa na drodze 
i nie tylko. Na koniec Pan Sztuka zaprezentował nam swoje umie-
jętności rajdowe. 
Tematem drugiego wykładu był „Pierwszy krok w przedsiębior-
czoć” przeprowadzony przez p.Tomasza Zalewskiego. Był to inte-
resujący wykład. Pomógł nam zrozumieć jak funkcjonuje firma i 
sam Inkubotor Przedsiębiorczości. 
Po krótkiej przerwie na ciateczka i herbatę, uczniowie mieli okazję 
usłyszeć opowieść polskiej olimpijki p. Karoliny Riemen-Żerebec-
kiej. Uświadomiła nam ona, jak ważne jest nieustanne dążenie do 
celu, mimo wielu przeciwności losu oraz, że nigdy nie powinniśmy 
sie poddawać. 

Redakcja LO.LZ
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Przez szczyt Królówki do Ruin 
Zamku Karpień (cz. IV)
Na kolejną wycieczkę w barwach polskiej złotej jesieni, proponuję 
rozpocząć od przejścia przez najwyższy szczyt w granicach miasta 
- Królówkę. To dłuższa i nieco trudniejsza wędrówka przez ostępy 
lasu regla dolnego. Wyruszamy od głównego węzła tras „Koński 
Zdrój” (448 m n.p.m.) przy ul. dr A. Ostrowicza za znakami trasy 
kuracyjnej niebieskiej nr 7 im. „Oskara Klberga” w górę do węzła 
tras „ul. Leśna” (492 m n.p.m.; 10 min. – 468 m). Tu wchodzimy 
na drogę leśną, dawny trakt zwany Solna Drogą, na którym była 
urządzona nartostrada i tor saneczkowy, zaraz po lewej mijamy 
zbiornik wody wodociągowej wykonany w 1896 r. Zasilany jest 
on wodą głównie z wyżej położonej „Białej Studni” dość wydaj-
nego źródła smacznej wody. Uwaga: obszar wodonośny gminy 
Lądek-Zdrój prawnie chroniony. Teren ten zwie się popularnie 
„Brzeziną”. Dochodzimy do rozdroża i węzła tras „Nad Białą Stud-
nią” (560 m n.p.m.; ok. 20 min – 1086 m), tu w prawo i zaraz w 
lewo już tylko za znakami trasy kuracyjnej niebieskimi nr 7, drogą 
trochę zabagnioną, przecinamy „Drogę Jastrzębią”, dochodzimy 
do skrzyżowania leśnych dróg zwanego „Rondo Jelenie” (670 m 
n.p.m.; ok. 45 min – 2159 m). Z Ronda Jeleniego Drogą Kolaśną 
w górę, tędy powozami zwanymi kolasami docierano na Zamek 
Karpień.  Po prawej w dole widoczny przy Drodze Jeleniej  niewiel-
ki murowany zbiornik przeciwpożarowy, po lewej wyżej  Źródło 
Jelenie, jedno ze źródlisk potoku Jadwiżanka, tu pojono zmęczone 
konie. Na rozwidleniu w górę (dość strome podejście) do Drogi 
Samotnych i trasy wędrówkowej czerwonej nr 3, niewielki węzeł 
tras „Pod Królówką” (698 m n.p.m.; 1 godz. – 2803 m). Stąd dwo-
ma trasami w lewo w górę (dość strome podejście) Drogą Sa-
motnych osiągamy „Królówkę” (784 m n.p.m.; 1,10 godz. – 3139 
m). Z lewej szczyt rygluje spękana gnejsowa skała zwana Koby-
licowa. Dalej już tylko za znakami trasy wędrówkowej czerwonej 
nr 3, przecinając w obniżeniu Drogę Kolaśną dochodzimy z lewej 
na Karpiak (779,1 m n.p.m.) do „Ruin Zamku Karpień” (1,30 min 
– 4048 m). Uwaga: Ruiny podlegają strefie ochrony archeologicz-
no- konserwatorskiej. Chodzenie po resztkach murów zabronione.
CIĄG DALSZY MROCZNEJ HISTORII ZAMKU KARPIEŃ
Już w 1351 r. dobra Haus Carpensteyn przeszły w ręce Franciszka 
(Fritz, Fraczico, Frizco, Friszczen, Friczeczen) Talewicza (Dalewic, 
Dalewicz, Talewitz, Tallwitz), a w latach 1352-1353 właścicielem 
był Mersan von Parchowitz (Prochowic, Parchwitz, Parchowitz). 
Od niego w 1353 r. zamek i „państewko karpieńskie” wykupił ce-
sarz  Karol IV Luksemburski, król Niemiec i Czech (1346-1378), 
dołączył je do korony czeskiej i przekazywane było jako lenno dzie-
dziczne margrabiom morawskim. Część kwoty na ten cel uzyskał 
Karol IV od bogatych stanów kłodzkich i dlatego jednocześnie w 
dokumentach ustanowił, że remonty zamku mają być finansowa-
ne z dochodów miasta Lądka-Zdroju i innych wyznaczonych przez 
króla dóbr okręgu kłodzkiego. Od obowiązku tego zostali zwolnie-

ni: szlachta, sołtysi i mieszczanie kłodzcy, od których Karol IV po-
życzył pieniądze na zakup zamku. W zamian za to król zobowiązał 
sie, że zamek nigdy przez Koronę Czeską nie będzie zastawiany ani 
w inny sposób odłączony od dystryktu kłodzkiego. W drugiej poło-
wie XIV w. warownia znajdowała się w rękach rodziny królewskiej. 
Dnia 17.06.1354 r. podarował dobra karpieńskie  jako lenno swo-
jemu bratu Janowi Henrykowi z Moraw, margrabiemu morawskie-
mu, księciu opawsko-raciborskiego (pan lenny, zastawny  Ziemi 
Kłodzkiej w latach 1397-1402). Jan oprócz zamku otrzymał także 
wszelkie prawa i dochody związane z eksploatacją kopalń srebra, 
złota i innych minerałów. Margrabiowie morawscy nie mieszkali w 
żadnym z zamków hrabstwa. Ziemią Kłodzką zarządzali przez swo-
ich starostów krajowych, a zamkami – przez burgrafów. Pierwszy 
burgraf (capitaneus castri) zamku Karpień wzmiankowany był w 
1367 r. Po prawie trzydziestu latach, w 1378 r., Karol IV ponow-
nie zastawił m.in. miasto Kłodzko, Ziemię Kłodzką z zamkami, 
w tym Karpieniem - tym razem  swemu kuzynowi, synowi Jana, 
Jostowi (Jodokusowi, Jodokowi), margrabiemu z Moraw (1375-
1411) – jako zastaw za pożyczkę w wysokości 64000 guldenów. 
Jost miał zastaw do 1384 r., później większa część zastawu po-
wróciła do króla Wacława IV, natomiast „Państwo Karpieńskie” 
pozostało w rękach Josta, margrabiego morawskiego, który po-
siadał je do 1400 r. Z jego polecenia zamkiem zarządzali burgra-
biowie (kasztelanowie): Potho Czastalowicz (1378-1383), w 1383 
wymieniany był Bothe, w latach 1391 - 1392 Bertoldi  Pertoldus 
zwany Partold dictu Pruesse , w 1392 wymieniano Wolfhart von 
Rachenau, a do 1396 Casparus „Famous” Sławny. W 1400 r. Jost, 
margrabia brandenburski i pan Moraw, nadał zamek wraz z przy-
należnościami jako lenno braciom Konradowi i Eberhardowi von 
Nymencz (Nymancz Nymynacz, Niemanic, Niemiec), którzy odtąd 
występowali w dokumentach jako panowie na Karpieniu m.in. w 
latach 1401, 1404, i 1408. Jeden z braci, Konrad von Nymencz, 
był także właścicielem Raszkowa i Ścinawki Dolnej. Zarządcami 
zamku, kasztelanami (burgrafami) byli wzmiankowani m.in. Nit-
sche - 1410, Wolfhard von Rachenau - po 1410, 1421, Gothcze 
zw. Ssoff - 1415 - 1431. W 1412 r. właścicielem zamku był Wa-
cław IV (król Czech 1378 – 1419) z dynastii Luksemburgów, który 
wszedł w jego posiadanie po śmierci Jodoka zm. 1411 r. Wacław 
IV zmarł w 1419 r. i do tego momentu obsadzał Karpień przez 
siebie wybranymi burgrafami.  
            W 1419 r. królem Czech został syn Karola IV - Zygmunt 
Luksemburczyk (król Czech w latach 1419-1437), który w marcu 
1422 r. powołał na stanowisko kłodzkiego starosty czeskiego ma-
gnata Putę (Potho; Puota; Puotho) von Czastalowicz (Castyalovic; 
Czastalovic; Czastalovic; Czstalowitz; Tschastalowitz). Na czas 
jego rządów przypadły tragiczne wydarzenia, jakie dotknęły zamek 
Karpień. Husyci - idąc tędy na Śląsk, pod koniec 1428 r. dotarli do 
południowej części Kotliny Kłodzkiej i zniszczyli zamki Karpień i 
Szczerbę oraz m. in. Międzylesie i Lądek. Tytułem zastawu w 1431 
r. król przekazał Ziemię Kłodzką Pucie. W ramach tego zastawu 
król Zygmunt dał mu zamek Karpień z „Państewkiem Karpieńskim” 
do prywatnego użytku. Po śmierci Puty (zmarł bez męskiego po-
tomka), w 1434 r., cały zastaw przeszedł na spadkobierców von 
Czastlowicz - żonę Annę von Kolditz i córki (1434-1440). Od 1440 
r. poprzez małżeństwo z wdową po Pucie, Anną – zastaw przeszedł 
na Hinka (Hinco; Hynek) Kruschinę (Kruszyna; Krusina z Lichten-
bergu; Krusinas z Lichtenberga; z Lichnic; zwany też Bruschiną z 
Amau), barona von Lichtenberg (ur. 1392, zm. 1454). Hinko był 
synem czeskiego magnata i burgrabiego Jana z Lichtenberku, a 
panem Kłodzka był od 1440 do 1454 r. Hinko wykupił częściowo 
zastaw od spadkobierców Puty wraz z zamkami. Ten możnowład-
ca, wywodzący się z rodu Hronovici, mający potężne koligacje, 
będący okresowo wodzem husytów (pisał o sobie na dokumen-
tach od 1440 r.: „osiadły w Kłodzku zarządca królewskich ziemi 
Kłodzkiej i Ząbkowickiej”) był na tyle zamożny, że mógł kupować 
księstwa, a nawet kandydować do tronu czeskiego. Pod pozorem 
działalności politycznej, trudnił się rozbojem i rabunkiem.  Hinko 
miał paskudne zwyczaje, nagminnie palił rodaków na stosie i tylko 
z powodu mszy po czesku i komunii pod dwoma postaciami. Swój 
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majątek zyskał przeważnie z rabunku, gdyż urządzał łupieżcze wy-
prawy w głąb księstwa ziębickiego, ziem księstwa biskupiego, a 
nawet w okolice Wrocławia. Krusina był raubritterem czyli ryce-
rzem-rabusiem rezydującym na Karpieniu, jednak na zamku bywał 
bardzo rzadko, a władzę sprawował tam za pośrednictwem mia-
nowanych przez siebie zarządców, najsławniejszy był burgrabia 
Wolfhardt. Zarządca zamek odbudował i wraz ze swoim oddziałem 
prowadził stąd wiele dokuczliwych dla feudałów i miast wypraw, 
dając się we znaki okolicznym mieszkańcom i kupcom. Wzorując 
się na Hinku, gorliwie propagował wzorzec rycerza rabusia. Już w 
1440 r. Hynek z Wolfhradtem zniszczyli zamek będący we włada-
niu Zygmunta von Rachenau – poddanego biskupa wrocławskie-
go. Rachenau porwał wcześniej pasierbicę Kruschiny, co było bez-
pośrednim powodem konfliktu. Zatarg ten przerodził się w spór z 
biskupem wrocławskim Konradem IV Oleśnickim (ur.1385- zm. 
1447). Hinko był wojem odważnym i bezwzględnym, jego oddział 
ograbił i spalił m.in. klasztor cystersów w Henrykowie w 1442 r., 
oraz spustoszył dobra biskupa wrocławskiego Konrada. Na dro-
dze do Nysy porwał asystę (służbę) z orszaku księcia opawskiego 
Wilhelma i uwięził w lochach zamku Karpień. Wypuszczeni zosta-

li po uzyskaniu okupu w wysokości 99 guldenów. Ale tego było 
już za wiele na nerwy wrocławskiego biskupa. Wraz z księciem 
opawsko-ziębickim Wilhelmem postanowił zorganizować odwet. I 
tak w nocy z 15 na 16 czerwca 1443 r. karna ekspedycja wojska, 
tzw. Związku Księstw i Miast pod dowództwem księcia Wilhelma, 
po krótkim oblężeniu twierdzę Karpień zdobyła i spaliła, zbójców 
ukarawszy wypędziła. Sojusz ten jednoczył Wrocław, Legnicę, 
Księstwo Świdnicko-Jaworskie, Ziębice oraz biskupa wrocław-
skiego Konrada – przeciwko Kruschinie. Rozsierdzeni napastnicy 
zniszczyli prawie cały zamek. Po drodze zjednoczone sił zdobyły 
i zniszczyły jeszcze Chałupki, Ciepłowody i inne siedliska rycerzy 
rabusiów. Od tamtej pory Karpień stał się już tylko ruiną, posępną 
i niebezpieczną, kryjąc uciekających tu rozbójników. Rozpadło się 
też istniejące w latach 1337-1443 Państewko Karpieńskie. A sam 
Hinko Kruschina przeniósł się do zamku Homole (obecnie zago-
spodarowane turystycznie ruiny niedaleko Dusznik-Zdroju).

CDN            
Lechosław Siarkiewicz, przewodnik sudecki PTTK, 

na podstawie dostępnej literatury historyczno-krajoznawczej

1 listopada po raz pierwszy na lądeckich cmentarzach odbyła się 
kwesta na ratowanie zabytkowych nagrobków. Organizatorem 
było Lądeckie Towarzystwo Historyczno-Eksploracyjne, które 
wsparte zostało przez 8 Drużynę Harcerską „Cud Świata” oraz To-
warzystwo Miłośników Ziemi Lądeckiej. W tym roku zbieraliśmy 
fundusze na opracowanie dokumentacji koniecznej do uzyskania 
zgody konserwatorskiej potrzebnej do rozpoczęcia renowacji na-
grobka dr Aleksandra Ostrowicza.
Aleksander Ostrowicz urodził się 11 lipca 1839 r. w Gostyniu w 
Wielkopolsce. W 1867 r. ukończył studia medyczne uzyskując sto-
pień naukowy doktora medycyny i chirurgii. W 1875 r. przeprowa-
dził się do Lądka-Zdroju, by objąć tu posadę lekarza. Tym samym 
był pierwszym polskim lekarzem w Lądku-Zdroju. Był też autorem 
pierwszego w języku polskim przewodnika po Lądku-Zdroju pod 
tytułem „Landek w Hrabstwie Kłodzkim w Szląsku. Podręcznik 
informacyjny dla gości kąpielowych”, który ukazał się w 1881 r. 
Aleksander Ostrowicz zmarł 1 lutego 1903 r. w Lądku-Zdroju i zo-
stał pochowany na obecnym cmentarzu parafialnym.
Dzięki ofiarności osób licznie odwiedzających tego dnia groby 
swoich bliskich udało się zebrać 4606,80 zł (oraz 10 koron cze-
skich i 1 eurocent). W imieniu uczestników zbiórki serdecznie 
dziękuję za hojne wsparcie naszej akcji.
Światełka Pamięci
11 listopada, w 101 rocznicę odzyskania Niepodległości, członko-
wie Lądeckiego Towarzystwa Historyczno-Eksploracyjnego zapalili 
biało-czerwone znicze pamięci na grobach tych, którzy ponad wiek 
temu swym czynem wywalczyli nam wolność i niepodległość.
W czasie prac indeksacyjnych na lądeckich cmentarzach udało się 
nam ustalić nazwiska następujących uczestników walk o wolną i 
suwerenną II Rzeczpospolitą:
1. Cybulski Roman (1892-1980) – wachmistrz I Pułku Ułanów 
Krechowieckich; 2. Jemioła Edward (1889-1966) – żołnierz 1 
pułku Strzelców Polskich w okresie I wojny światowej. Uczestnik 
wojny polsko-bolszewickiej; 3. Laskowski Franciszek (1898-1956) 
– za walkę o wolną Polskę odznaczony Medalem Pamiątkowym 
za Wojnę 1918–1921 oraz Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej 
Niepodległości; 4. Lekwar Jan (1896-1979) – żołnierz Legionów 
Polskich, odznaczony Krzyżem Niepodległości; 5. Nogas Tadeusz 
(1904-1970) – żołnierz III Powstania Śląskiego w 1921 roku; 6. 
Ostaszewski Mieczysław (ok. 1901-1941) – uczestnik walk o nie-
podległość Polski oraz wojny 1920 roku. [Grób symboliczny];
Jeżeli ktoś z Państwa rodziny uczestniczył w walkach o odzyskanie 
niepodległości oraz utrwalenie granic Polski i spoczywa na  któ-
rymś z naszych cmentarzy to prosimy o kontakt mailowy – przyla-
dekhistorii@gmail.com.

Krystian Takuridis

Kwesta na lądeckich cmentarzach
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11 listopada - 10 grudnia, Wystawa prac uczestników warsztatów ma-
lowania intuicyjnego, Kawiarnia Twórczości „Piwnica pod Adamem”, ul. 
Wolności 2, Lądek-Zdrój, wstęp wolny.
1 grudnia, godz. 20.00, Muzyka Czterech Stron Świata - walce, czarda-
sze, tanga, suity i inne przeboje muzyki klasycznej oraz standardów mu-
zyki rozrywkowej na akordeon, skrzypce i pianino w wykonaniu Składu 
Nietradycyjnego, Piwnica Pod Adamem Kawiarnia Twórczości ul. Wol-
ności 2, wstęp 15 zł
2 grudnia, godz. 19.00, Poniedziałkowe Schadzki folkowo-biesiadne 
w Piwnicy Pod Adamem - wieczory z muzyką na żywo i wspólne śpiewa-
nie, Piwnica Pod Adamem Kawiarnia Twórczości, ul. Wolności 2, wstęp 
15 zł
4 grudnia, godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej, Kawiar-
nia Wiedeńska Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 10 zł
4 grudnia, 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 grudnia, godz.19.00, Koncert „Muzyczny prezent” - Julia Mikołaj-
czak solo-piosenka autorska i kabaretowa, Piwnica Pod Adamem ul. 
Wolności 2, wstęp 20 zł
7 grudnia, godz.19.30, Koncert zespołu ReKarpaty-jazz, inspirowany 
folkiem, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1, wstęp 25 zł w 
przedsprzedaży, 30 zł w dniu koncertu
8 grudnia, godz.16.00, Wernisaż wystawy poplenerowej studentów 
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Dom Klahra Kawiarnia Ar-
tystyczna, ul. Rynek 1, wstęp wolny
8 grudnia, godz. 20.00, Muzyka Czterech Stron Świata - walce, czarda-
sze, tanga, suity i inne przeboje muzyki klasycznej oraz standardów mu-
zyki rozrywkowej na akordeon, skrzypce i pianino w wykonaniu Składu 
Nietradycyjnego, Piwnica Pod Adamem Kawiarnia Twórczości ul. Wol-
ności 2, wstęp 15 zł
9 grudnia, godz. 19.00, Poniedziałkowe Schadzki folkowo-biesiadne 
w Piwnicy Pod Adamem-wieczory z muzyką na żywo i wspólne śpiewa-
nie, Piwnica Pod Adamem Kawiarnia Twórczości, ul. Wolności 2, wstęp 
15 zł
11 grudnia, godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej, Kawiar-
nia Wiedeńska Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 10 zł
11 grudnia, 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
14 grudnia, godz.16.00 - 19.00, Lądeckie Kolędowanie i Jarmark 
Świąteczny prowadzony przez Koła Gospodyń Wiejskich z gm. Lądek-
-Zdrój, sołectwa, organizacje pozarządowe i Rady Rodziców SP, Kinote-
atr, ul. Orla 7
14 grudnia, godz. 19.00, Spektakl Świąteczny „Na ratunek Dolinie. 
SuperLądman pod właściwej Stronie” w wykonaniu grup dziecięcych, 
młodzieżowych oraz mieszkańców gminy Lądek-Zdrój, Kinoteatr, ul. Orla 
7, wstęp za okazaniem wejściówki
14 grudnia, godz.19.30, Koncert Piosenki Świąteczne, Dom Klahra 
Kawiarnia Artystyczna Rynek 1, wstęp 20 zł
15 grudnia, godz. 16.00, Spektakl Świąteczny „Na ratunek Dolinie. 
SuperLądman pod właściwej Stronie” w wykonaniu grup dziecięcych, 
młodzieżowych oraz mieszkańców gminy Lądek-Zdrój, Kinoteatr, ul. Orla 
7, wstęp za okazaniem wejściówki
15 grudnia, godz. 20.00, Muzyka Czterech Stron Świata - walce, czar-
dasze, tanga, suity i inne przeboje muzyki klasycznej oraz standardów 
muzyki rozrywkowej na akordeon, skrzypce i pianino w wykonaniu Skła-
du Nietradycyjnego, Piwnica Pod Adamem Kawiarnia Twórczości ul. 
Wolności 2, wstęp 15 zł
16 grudnia, godz. 19.00, Poniedziałkowe Schadzki folkowo - biesiadne 
w Piwnicy Pod Adamem-wieczory z muzyką na żywo i wspólne śpiewa-
nie, Piwnica Pod Adamem Kawiarnia Twórczości, ul. Wolności 2, wstęp 
15 zł
18 grudnia, godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej, Kawiar-
nia Wiedeńska Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 10 zł
18 grudnia, godz.19.00, Spotkania z muzyką LATINO - gitara i śpiew 
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Moises Bethencourt oraz akompaniament instrumentów perkusyjnych, 
Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna Rynek 1, wstęp 20 zł
19 grudnia, godz. 19.00, Koncert „Hej Kolęda!” w wykonaniu Składu 
Nietradycyjnego, Piwnica Pod Adamem, ul. Wolności 2, wstęp 20 zł
20-22 grudnia, Lądecka Giełda Staroci, Rynek
20 grudnia, godz.19.30, Koncert duetu Paulina Lenda i Piotr Kozub, 
Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna Rynek 1, wstęp 20 zł w przedsprzeda-
ży, 30 zł w dniu koncertu
21 grudnia, godz. 19.30, Koncert  grupy „Póki co”, Dom Klahra Kawiar-
nia Artystyczna Rynek 1, wstęp 20 zł
22 grudnia, godz.12.00, Spotkanie autorskie Sławomira Pietrasa 
„Polscy Święci w służbie narodu - Św. Jadwiga Śląska”, Stara Pleba-
nia, Konradów 27 (gmina Lądek-Zdrój)
22 grudnia, godz. 20.00, Muzyka Czterech Stron Świata - walce, 
czardasze, tanga, suity i inne przeboje muzyki klasycznej oraz standar-
dów muzyki rozrywkowej na akordeon, skrzypce i pianino w wykonaniu 
Składu Nietradycyjnego, Piwnica Pod Adamem Kawiarnia Twórczości ul. 
Wolności 2, wstęp 15 zł
23 grudnia, godz. 19.00, Poniedziałkowe Schadzki folkowo-biesiadne 
w Piwnicy Pod Adamem-wieczory z muzyką na żywo i wspólne śpiewa-
nie, Piwnica Pod Adamem Kawiarnia Twórczości, ul. Wolności 2, wstęp 
15 zł
26 grudnia, godz. 19.00. Koncert Kolędowania Czas… Piwnica Pod 
Adamem ul. Wolności 2, wstęp 20 zł
27 grudnia, godz. 19.30, Koncert Kapeli Bożków, Dom Klahra Kawiar-
nia Artystyczna, ul. Rynek 1, wstęp 20 zł 
28 grudnia, godz.19.30, Koncert duetu Rejda z Grzechem - muzyka au-
torska, ballady poetycko - punckowe, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, 
ul. Rynek 1, wstęp 20 zł
29 grudnia, godz. 20.00, Muzyka Czterech Stron Świata - walce, 
czardasze, tanga, suity i inne przeboje muzyki klasycznej oraz standar-
dów muzyki rozrywkowej na akordeon, skrzypce i pianino w wykonaniu 
Składu Nietradycyjnego, Piwnica Pod Adamem Kawiarnia Twórczości ul. 
Wolności 2, wstęp 15 zł
30 grudnia, godz. 19.00, Poniedziałkowe Schadzki folkowo - biesiadne 
w Piwnicy Pod Adamem-wieczory z muzyką na żywo i wspólne śpiewa-
nie, Piwnica Pod Adamem Kawiarnia Twórczości, ul. Wolności 2, wstęp 
15 zł
31 grudnia/1 stycznia, godz.23.30, Powitanie Nowego Roku, lądecki 
Rynek 

WOŚP W LĄDKU-ZDROJU
Po raz kolejny Centrum Kultury i Rekreacji podjęło się organizacji 
28 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie 
się 12 stycznia na lądeckim rynku. Zostało zarejestrowanych 30 
wolontariuszy, którzy będą kwestować na terenie gminy Lądek-
-Zdrój. Obecnie zbieramy fanty, bony, vouchery na licytację. Jeśli 
chcesz przekazać coś na licytację WOŚP w Lądku-Zdroju, skon-
taktuj się z Nami.
Monika Słonecka - 607189089
Gracjana Pazdyk - 667937646


