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NOC ŚWIĘTOJAŃSKA

Przez wiele lat słyszeliśmy, że lądecki Rynek jest przepiękny, ale
martwy, nic się w jego przestrzeni nie dzieje, niewielu spotykamy na nim ludzi. To się zmienia. W ostatnich latach przybywa powodów do częstszego odwiedzania naszej starówki: można tutaj
dobrze zjeść, pooglądać dzieła sztuki i spektakle Akademii Wyobraźni, posłuchać dobrej muzyki czy napić się egzotycznej herbaty. Rosnącemu kolorytowi tego miejsca służą również imprezy,
a wśród nich z roku na rok coraz barwniejsza Noc Świętojańska.
W sobotę 22 czerwca organizatorzy Nocy Świętojańskiej – lądecki
konglomerat Centrum Kultury i Rekreacji, Towarzystwa Przyjaciół
Ziemi Lądeckiej i Kawiarni Artystycznej „Dom Klahra” – przygotowali bogaty program, którego atrakcyjność podkreśliła wymarzona
do organizacji imprez plenerowych pogoda.
Sceniczną część przedsięwzięcia rozpoczął folkrockowy zespół
„Morava” z czeskiego Javornika. Po nim na scenie pojawiły się

debiutantki z Wrocławia, czyli „Kosy” z repertuarem muzyki etnicznej. Później gościliśmy wspaniałe zespoły ludowe „Jaskier”
z Ołdrzychowic Kłodzkich i „Waliszowianki”. W kolejnym punkcie
Teatr Akademia Wyobraźni w połączeniu z „Teatrem, Którego Być
Nie Powinno” wystawił spektakl „Karnawał Dziadowski”. Swoistą
gwiazdą wieczoru okazał się rzeszowski band „Jeszcze 8 godzin”,
którego twórczość można chyba zwać world music, ponieważ łączy ona w sobie wiele różnych gatunków inspirowanych muzyką
etniczną. Lądeckiej publiczności równie mocno podobał się spektakl pieśni Mercedes Sosa „Todo Cambia”, w którym wystąpili:
Eva Rufo (śpiew), Julia Mikołajczak (śpiew) i Roman Rauhut (gitara i śpiew); dodajmy, że pieśni z hiszpańskiego na polski przetłumaczyła Aleksandra Jóźwiak.
Dokończenie na str. 5
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Z biurka
BURMISTRZA KACZMARCZYKA

31 maja. Z okazji Dnia Dziecka, miałem niezwykła przyjemność
wzięcia udziału we wspólnym czytaniu bajki w Przedszkolu
Gminnym. W czytaniu uczestniczyła również Przewodnicząca
Rady Miejskiej Małgorzata Bednarek i pracownicy Centrum
Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju.
5-6 czerwca. W Lądku-Zdroju odbyła się konferencja Polskiego Instytutu Geologii. Poprowadziłem podczas tego sympozjum wykład i prezentację na temat naszego odwiertu LZT1. Zaprezentowałem również nasze Przedszkole Gminne w zakresie
wykorzystania w nim płytkiej geotermii i pomp ciepła.
7 czerwca. Uczestniczyłem w konferencji uzdrowisk dolnośląskich, która odbyła się w Cieplicach-Zdroju. Spotkanie dotyczyło problemów gmin uzdrowiskowych i zmian w nowych
ustawach o lecznictwie uzdrowiskowym.
12 czerwca. W Domu Pielgrzyma w Wambierzycach odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Gmin Polskich
Euroregionu Glacensis. Zgromadzeni przedstawiciele gmin
członkowskich SGPEG podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytoryczne z działalności oraz wykonania
budżetu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis
za 2018 rok, dokonali wyboru kandydatów na członków grup
roboczych Europejskiego Ugrupowania Współpracy Transgranicznej NOVUM oraz podjęli uchwałę o przystąpieniu naszego
Stowarzyszenia do Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego
Śląska. Podczas obrad omówiono także mikroprojekt własny
pn. „Strategia Euroregionu Glacensis 2020+” i wybrano kandydatów na członków Komitetu Sterującego ds. Strategii EG.

Królewskim szlakiem
W piątek (21.06), w Lądku-Zdroju odbyła się próba sportowa
8. edycji Rajdu Królewskiego Samochodów Zabytkowych.
Po 10 latach kultowy Królewski Rajd powrócił na ziemię kłodzką. Wydarzenie rozpoczęło się w czwartek w Jabłonnej i trwało
cztery dni. W piątek oldtimery zagościły w centrum Lądka-Zdroju.
Na Rynku pojawiły się pięknie odrestaurowane Jaguary, Bentleye,
Aston Martiny i wiele innych czarujących nienagannym wyglądem
klasyków. Uczestnicy rajdu odwiedzili także Duszniki, Polanicę,
Wambierzyce i inne miasta regionu. W sobotę (22.06) w Pałacu
Sarny w Ścinawce Górnej zostały wręczone wszystkie puchary za
próby sportowe z najlepszym czasem m.in. Puchar Burmistrza
Lądka-Zdroju Romana Kaczmarczyka. Organizatorem imprezy
była firma Rzepecki AUTO Jabłonna.
Ewa Chalecka
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16 czerwca. Miałem przyjemność otworzyć nowe wydarzenie
plenerowe w Lądku-Zdroju, czyli „Festiwal Pstrąga”. Przedsięwzięcie zorganizowane zostało przez Starostwo Powiatowe
w Kłodzku i zaproszone do współpracy Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju.
17 czerwca. Wziąłem udział w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, które odbyło
się w Solcu-Zdroju. Głównym celem spotkania było uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej SGU RP. Uczestnicy Walnego
Zebrania z uwagą wysłuchali sprawozdania Prezesa Zarządu
– dr Jana Golby z działalności zarządu za okres od stycznia
do maja 2019 r. Włodarze i delegaci gmin uzdrowiskowych
dyskutowali nad kwestiami związanymi z realizacją programu
„Czyste Powietrze” i związanej z nim ograniczeniem niskiej
emisji w uzdrowiskach. Jednogłośnie uznano, że bez działań
systemowych wprowadzonych przez Rząd i realizowanych przy
współpracy z samorządem nie jest możliwe uzyskanie dobrego
efektu ekologicznego. Konieczność podjęcia prac nad zmianą
ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych to kolejny temat omawiany podczas
obrad. Uczestnicy spotkania zwrócili też uwagę na bardzo niskie stawki pobytu w sanatoriach i szpitalach uzdrowiskowych.
W ocenie samorządowców konieczny jest wzrost stawki osobodnia w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego. W czasie zebrania zwróciłem również uwagę na zbyt duże obciążenia gmin
uzdrowiskowych wydatkami na oświatę – gminy uzdrowiskowe
nie posiadają w większości przemysłu i nie dysponują takimi
środkami jak inne gminy w Polsce.
19 czerwca. Gościłem w ratuszu burmistrza i radnych partnerskiego miasta Javornik. Samorządowcy sąsiedniej gminy nastawieni są bardzo na wzmożenie współpracy z Lądkiem-Zdrojem. Umówiliśmy kolejne, już robocze spotkanie.
19 czerwca. Byłem na zakończeniu roku szkolnego w Szkole
Podstawowej nr 1. Po raz pierwszy po reformie systemu oświaty pożegnaliśmy klasy ósme.
19 czerwca. Uczestniczyłem w otwarciu trasy single track „Pętla Orłowiec”. Udało mi się przemierzyć jej część rowerem elektrycznym – przepiękna trasa, którą warto odwiedzić.
22 czerwca. Odbyła się kolejna edycja lądeckiej Nocy Świętojańskiej. Imprezę uważam za niezwykle udaną. Zwyczajowo
wsparłem jej organizację ufundowaniem nagród w Konkursie
Kulinarnym „Niezłe Ziółko”.
j Burmistrz Lądka-Zdroju, Roman Kaczmarczyk
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Podwyżka opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów
Zgodnie z Uchwałą nr IX/59/2019 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
z dnia 04 czerwca 2019 r.w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki
tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz.U. z 2019
poz. 3719) z dniem 1 lipca 2019 r.obowiązuja następujące stawki opłat:
- odpady zmieszane - 31 zł/1 osoba/miesiąc,
- odpady segregowane - 25 zł/1 osoba/miesiąc
Nadal obowiązuje częściowe zwolnienie z opłat za gosp. odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych (uchwala z 25
stycznia 2016r. z mocą obowiązująca z od 1 stycznia 2016r.)
opłata w wysokości 1 zł za trzecie i kolejne dziecko w rodzinie
(zniżka z tzw. „Karty Dużej Rodziny” ).
Nowe stawki opłat za pojemniki dla przedsiębiorców:
Odpady zbierane w sposób selektywny/miesiąc:
Pojemnik 120l – 50,00 zł/miesiąc
Pojemnik 240l- 80,00 zł/miesiąc
Pojemnik 1100l- 210,00 zł/miesiąc
Odpady zbierane w sposób zmieszany/miesiąc:
Pojemnik 120l - 75,00 zł
Pojemnik 240l - 140,00 zł
Pojemnik 1100l - 330,00 zł
DLACZEGO WZRASTAJĄ OPŁATY ZA ODPADY?
Firma Eneris Surowce S.A. w styczniu 2019 r. rozwiązała umowę z Gminą Lądek-Zdrój na odbiór i zagosp. odpadów komunalnych, która miała trwać do 2020 r. Przedsiębiorca rozwiązał
umowę ze względu na duży wzrost opłat jakie musi ponosić za
zagospodarowanie odpadów przede wszystkim:
1.Wzrost cen w RIPOK-ach ( tj. „na składowiskach”):
W Zakładzie Unieszkodliwiania i Odzysku odpadów w Domaszkowicach-EKOM, gdzie zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki
odpadami mają trafiać odpady zmieszane i zielone z Gminy Lądek-Zdrój.
Przedsiębiorca za tonę odpadów zmieszanych w 2016/2017 płacił
188 zł/1 tonę, a od X 2017 r. 269,89zł, od stycznia 2019 r. już
290,59 zł.
2.Wzrost opłat środowiskowych za składowanie odpadów.
3.Większe wymagania dot. wyposażenia PSZOK-ów.
Od września 2019r. wchodzą przepisy dot. wyposażenia PSZOK-ów tj. obowiązku prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsc
magazynowania lub składowania odpadów (do którego dostęp ma
WIOŚ - koszt ok. 30-40 tys. zł).
4.Mieszkańcy produkują coraz więcej odpadów:
W 2018r. na terenie Gminy Lądek-Zdrój odebrano 3085 Mg odpadów, tj. o 136,68 ton więcej niż w 2017 r. W 2017 r. odebrano
2916, 25 ton, więcej o 244,86 niż w 2016r.
Mieszkańcy również wystawią więcej odpadów podczas „wystawek” i więcej korzystają z PSZOK-u. Ilość odebranych odpadów
wielkogabarytowych w 2018 r. to 112, 62 ton. (W latach poprzednich odbierano ok. 15 - 20 ton odpadów)
5. Corocznie zgodnie z Rozporządzeniem Min. Środowiska Gminy muszą osiągać coraz wyższe poziomy odzysku.
Gminy mają problem z osiągnięciem poziomów, zwłaszcza poziomu i przygotowania do ponownego użycia papieru, matali , tworzyw sztucznych i szkła. W 2017 r. poziom do osiągnięcia wynosił
20% a w 2018 r. wynosi już 30%.
Gmina Lądek-Zdrój osiąga poziom ok.15-18%.
Mimo edukacji tj. coroczny konkurs na zbiórkę surowców dla jednostek oświatowych (XVI edycja) organizacji przedstawień edukacyjnych dla dzieci, lekcji prowadzonych przez Eneris, zakupy koszy
do segregacji na place zabaw nie da się osiągnąć już tak wysokich
poziomów odzysku. Problem pojawia się zwłaszcza w gminach
gdzie nie funkcjonują skupy surowców, które można doliczyć do
poziomów odzysku. Większość Gmin ma z tym problem i zgodnie

z przepisami, WIOŚ obciąży Gminy karami. Gmina osiąga odzyski
z odpadów budowlanych oraz odpadów ulegających biodegradacji.
Ponadto segregacja sprawdza się jedynie przy zabudowie jednorodzinnej, natomiast przy zabudowie wielorodzinnej segregacja
jest nieprawidłowa (trudno ustalić kto źle segreguje). Zgodnie
z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminach oraz
przepisami z prawa budowlanego, zarządcy wspólnot powinni
wyposażyć nieruchomości w miejsca do składowania odpadów
tj. najlepiej zamykane boksy (wtedy segregacja miałaby sens).
Wspólnoty muszą uzyskać tytuł prawny do terenu na którym stoją
pojemniki obsługujące daną nieruchomość (tj. zawrzeć z Gminą
umowy dzierżawy). Będzie miało to ogromne znaczenie kiedy wejdzie obowiązek segregacji dla wszystkich, brak prawidłowej segregacji ma skutkować wysokimi karami.
Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój prosi o aktualizację deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w ciągu 14
dni od zaistnienia zmiany np. związanych z narodzinami dzieci,
wynajmowaniem mieszkań itp. Każda zmiana mająca wpływ na
wysokość opłaty wymaga złożenia nowej deklaracji.
Ponadto apelujemy do nowo otwartych działalności, agroturystyk, wynajmowania pokoi, domów na cele turystyczne, sklepów, restauracji, domków letniskowych itp. aby nie zapominać
o składaniu deklaracji dot. nieruchomości niezamieszkałych
w związku z prowadzaną działalnością.
Im więcej osób, przedsiębiorców w systemie tym tańsze opłaty
za odbiór i zagospodarowanie odpadów dla wszystkich.
UMiG Lądek-Zdrój
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Powiadają, że od przybytku głowa nie boli i trzeba przyznać, że
w przypadku tegorocznego Dnia Dziecka rzeczywiście tak było, ponieważ odbywał się on w kilka miejscach: na Stawach Biskupich,
w lądeckim Arboretum i na Stawach Wędkarskich. Dzieci i rodzice
mieli spory wybór lub też mogli odwiedzić każde z tych miejsc.
Organizacja Dnia Dziecka w Alei Modrzewiowej lądeckiego Zdroju
weszła już na stałe do kalendarza miejskich wydarzeń. Miejsce jest
przytulne, chroni przed słońcem, ale przede wszystkim jest urocze
i niemal idealnie dopasowane swą kameralnością do tego święta.
W tym roku Centrum Kultury i Rekreacji wzbogaciło znacznie
program dziecięcej imprezy i wystawiło w alei scenę. W sobotę
1 czerwca obok tradycyjnego pchlego targu dla dzieci, dmuchańców i innych atrakcji, na scenie pojawili się młodzi artyści z pra-

cowni edukacyjnych CKIR, zwyczajowo Teatr „Akademia Wyobraźni” i duet Azzja & Hubert, a barwy wydarzenia międzynarodowego
dodał występ młodzieży z Milujeme Tanec Tanecni Studio Pavlenko z Broumova w Czechach. Swoje umiejętności pokazali zatem
artyści z Lądeckiej Akademii Tańca, prowadzonej przez Helenę
Pavlenko (zajęcia baletowe), Dominikę Olejnik (taniec nowoczesny) i Agnieszkę Muchę (taniec nowoczesny), śpiewaczki z Pracowni Wokalnej Dominik Radwan, natomiast Pracownia Plastyczna CKIR otworzyła swoje podwoje na placyku pod Kinoteatrem.
Tegoroczny Dzień Dziecka był po prostu sympatycznym wydarzeniem, które również otworzyło sezon imprez plenerowych w Lądku-Zdroju.
Red.

Pętla Orłowiec już otwarta

gionalnego - Nr projektu/naboru: RPDS.04.0401-IŻ.00-02-191/16
- OSI, nazwa projektu: SINGLETRACK GLACENSIS. W projekcie
- oprócz Gminy Lądek-Zdrój - uczestniczą gminy: Bardo, Kłodzko,
Stronie Śląskie, Bystrzyca Kłodzka, Międzylesie i Złoty Stok. Liderem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej.
Ewa Chalecka

W zeszłym roku, w Lądku-Zdroju rozpoczęto budowę ścieżek
rowerowych typu SINGLE TRACK. W środę (19.06) odbyło się
uroczyste otwarcie Pętli Orłowiec. Trasa posiada najdłuższy zjazd
w Europie – odcinek mierzy blisko 13 km.
Otwarcie pętli połączono ze wspólnym przejazdem po całym odcinku trasy. Nie obyło się oczywiście bez energetycznego poczęstunku – Nadleśnictwo Lądek-Zdrój zaserwowało uczestnikom
zabawy aromatyczny bigos myśliwski. Gośćmi wydarzenia byli:
Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk, Nadleśniczy Nadleśnictwa Lądka-Zdroju Jan Chilarski, a także przedstawiciele nadleśnictwa oraz firmy PGNiG.
W projekcie Glacensis Singletrack uczestniczy 7 gmin m.in. Bardo, Kłodzko, Międzylecie, Bystrzyca Kł., Stronie Śląskie. Warto
zaznaczyć, że dwa lądeckie odcinki (pętla Orłowiec i pętla Zdrój)
położone są w centralnym punkcie projektu. Warto przypomnieć,
że na terenie Gminy Lądek-Zdrój wykonano 22 kilometry tras typu
SINGLETRACK czyli jednokierunkowych ścieżek o szutrowej nawierzchni. Trasy przeznaczone są wyłącznie do jazdy na rowerze
- wytyczone poza drogami i pieszymi szlakami - ich wartość to
kwota 1 290 590 zł. Na trasie umieszczono także tzw. małą infrastrukturę – bramy wjazdowe, kładki, a także stojak na rowery oraz
drewnianą wiatę przeznaczoną do wypoczynku. Jedna z tras tworzy pętlę wokół Lądka-Zdroju i pozwala na podziwianie pięknie położonego kurortu z okolicznych wzniesień. Otaczająca kurort przyroda i czyste powietrze to dodatkowe atuty całego przedsięwzięcia.
Powyższy projekt jest realizowany z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
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Program sceniczny zamknął „Skład Nietradycyjny”, który dał
wspaniały podkład do pokazu ogniowego „Teatru, Którego Być
Nie Powinno”, po którym uczestnicy wydarzenia z Rynku przeszli
na most św. Jana, by rzucać z niego wianki w nurt bystrej Białej
Lądeckiej. Występy sceniczne, co zauważam z dużą radością, bardzo podobały się publiczności, która nagradzała artystów brawami
a często wybuchami aplauzu.
Podczas imprezy nie zabrakło części kulinarnej, której głównym
elementem był konkurs kulinarny „Niezłe Ziółko”. Z nieskrywaną
zazdrością rozmawiałem po jego rozstrzygnięciu z jurorami – wyglądali na lekko przyciężkich, lecz niezwykle zadowolonych z życia,
a że w zeszłym roku sam byłem jednym z nich, to wiedziałem jakiej uczty byli uczestnikami. Tegorocznym hitem były m.in.: pesto
z młodych liści rzodkiewki familii Krzonkalla, octy i maceraty Danusi Chomyn i pizza z kaszanką i ogórkiem Adama Bednarza. Obok
konkursowiczów dobrym menu mógł się pochwalić bar „Blackburg”, który obsługiwał nas gastronomicznie. Po wręczeniu laurów za najlepsze potrawy lokalne, doszło do dekoracji w Konkursie
na Najpiękniejszy Wianek, w którym oceniała Marta Sidorowska
z „Galerii Na Wodnej” w Kłodzku.
Dodajmy, że nie zabrakło Pracowni Ceramicznej „Rezerwat”, której
koło oblegali mali garncarze, nie zabrakło dmuchańców i rytualnego palenia ziół, a nagrodę „Lądeckiego Chcieja” prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lądeckiej Paulina Bagińska wręczyła Stachowi Chomynowi.

Trzeba przyznać, że w kilkuletniej historii lądeckich Nocy Świętojańskich, ta była najwspanialsza, a to przede wszystkim za sprawą
bardzo dużej frekwencji uczestników.
Tomasz Pawlęga

FESTIWAL PSTRĄGA
„Festiwal Pstrąga” to impreza organizowana przez Starostwo
Powiatowe w Kłodzku, które jest również jego inicjatorem. Przez
wiele lat wydarzenie realizowane było na parkingu galerii handlowej „Twierdza Kłodzka”, w tym roku jednak Wydział Promocji
starostwa kłodzkiego zwrócił się do Centrum Kultury i Rekreacji
w Lądku-Zdroju z propozycją współpracy przy organizacji festiwalu w Lądku-Zdroju. CKIR podjął wyzwanie i tak oto w niedzielę 16
czerwca w Parku Zdrojowym im. Jana Pawła II odbyła się tegoroczna edycja powiatowego „Festiwalu Pstrąga”.
Program bogatej imprezy rozpoczął się o godz. 12.00 i choć niebo
straszyło deszczem – szczególnie po ulewnej burzy poprzedniego
wieczoru – to pogoda pozostała sprzymierzeńcem organizatorów:
była po prostu w sam raz. Wydarzenie otworzyli burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk, główny realizator imprezy Waldemar Załuski i Paweł Pawlik z CKIR, po czym wydarzenia poleciały
jak z bata strzelił.
Na scenie tego dnia zobaczyliśmy m.in. zespoły ludowe Kół Gospodyń Wiejskich: „Jugowianki” z Jugowa, „Kumy” z Krosnowic,
„Puszyna” z Puszyny i naszych „Skrzynczanek” ze Skrzynki oraz
dziewczęta z Pracowni Wokalnej CKIR i dwóch mistrzów wędkarstwa muchowego – Przemysława Kaweckiego z Opola i Mirosława
Pieślaka z Krakowa.

W plenerze parku rozłożyło się mnóstwo kramów z różnościami,
spośród których – rzecz jasna – największym powodzeniem cieszyła się największa w Polsce patelnia plenerowa, na której smażono pstrągi oddawane publiczności w ramach darmowej degustacji. W plenerze również mieliśmy animacje dla dzieci i dorosłych,
m.in.: „Pstrąg w moich kolorach - ryba jakiej świat nie widział”,
„Ekologiczne akwarium - tworzenie akwarium bez wody i ryb,
„Moja pierwsza rybka - prawdziwy konkurs wędkarski”, „Wędkarskie ABC, czyli jak łowić na sztuczną muchę” i gra terenowa
„Poszukiwanie srebrnego pstrąga” z nagrodą główną. Dodajmy,
że podczas Festiwalu Pstrąga na wodach Białej Lądeckiej odbyły się zawody muchowe Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg
Wałbrzych, których wręczenie nagród obyło się na naszej scenie.
Na koniec dnia Centrum Kultury i Rekreacji przygotowało swoistą
niespodziankę w postaci koncertu znakomitej pieśniarki Krystyny
Sulżyckiej i trzeba przyznać, że jej występ był pięknym ukoronowaniem dnia.
Inauguracja Festiwalu Pstrąga w Lądku-Zdroju była bardzo udana
i pozostaje tylko pytanie kiedy wydarzenie to do nas powróci.
Red.
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Zajęcia wakacyjne w Lądku-Zdroju dla dzieci i modzieży
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wakacyjną 2019 dla dzieci
i młodzieży z Gminy Lądek-Zdrój, przygotowaną przez Centrum
Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju.
21 Międzynarodowy Festiwal Tańca im. Olgi Sawickiej
w Lądku-Zdroju 7-13 lipca
a) Bezpłatne warsztaty taneczne dla różnych grup wiekowych:
- Improwizacje taneczne dla maluszków (3,5 – 6 l.). Prowadzenie:
Alicja Kwaśna
- Modern Dance (7 - 9 l.) Prowadzenie: Agnieszka Cygan
- Street Dance (10-17 l.) Prowadzenie: Dariusz Mrowiec
Bezpłatne warsztaty dla dzieci uczęszczających na zajęcia taneczne
do Lądeckiej Akademii Tańca:
- Musical Dance (9-13 lat) Marta Czyż
- ABC Baletu, Klasyka dla smyka (4-7 lat) Helena Pavlenko
- Flamenco (8-12 lat) Magdalena Faszcza
- Popping (10-16 lat) Maciej „Sheva” Mołdoch
- House (8-16 lat) Dominika Olejnik
Bezpłatne warsztaty dla dzieci w świetlicy w Skrzynce:
- Modern dance (7-14 lat) Agnieszka Cygan
b) Możliwość uczestnictwa w około 20 innych technikach tanecznych (promocyjny koszt dla mieszkańców gminy Lądek-Zdrój – 170 zł)
c) „Śladami Tańca”- Cykl 3 prelekcji o tańcu dla dzieci:
Historia baletu – Co to jest tutu?
Podczas pierwszego wykładu dzieci poznają historię tańca w pigułce. Zaczniemy od tańca historycznego a zakończymy tańcem
współczesnym. Opowiemy o cechach charakterystycznych poszczególnych tańców, o krokach, muzyce oraz o kostiumie i jego
rozwoju. Dzieci poznają czym jest trykot a czy paczka klasyczna.
Wykładowi towarzyszyć będą pokazy tańca przygotowane przez
profesjonalnych tancerzy.
Zanim wyjdziemy na scenę… Nauka baletu
Wykład uświadomi dzieci na czy polega nauka tańca klasycznego.
Zaczniemy od historii, opowiemy o Królewskiej Akademii Tańca.
Dzieci będą wiedziały, że taniec klasyczny to ciężka praca i nauka
przez długie lata. Wspólnie nauczymy się podstawowych pozycji
rąk i nóg oraz spróbujemy zapamiętać niektóre terminy baletowe.
Podczas wykładu tancerze pokażą krótką lekcję oraz rozgrzewkę
baletową.
Jak opowiedzieć historię tańcem?
Podczas ostatniego wykładu dzieci będą miały okazję poznać bliżej
niezwykły świat baletu klasycznego. Kulisy teatru, przygotowanie
artystów do wyjścia na scenę to tylko niektóre z elementów o któ-

Terenówki na start
W pierwszej dekadzie czerwca (7-8.06) Automobilklub Ziemi
Kłodzkiej zorganizował Rajd Terenowy pod nazwą: Geotermia Lądek-Zdrój. Start i meta zawodów miały miejsce na Rynku w Lądku-Zdroju. Warto podkreślić, że w wydarzeniu udział wzięła czołówka zawodników mistrzostw Polski. Geotermia Lądek-Zdrój stał
się niesamowitym wyzwaniem dla specjalistów od rajdów cross-country. Niespełna 120-km trasę najszybciej pokonał duet Marek
Goczał – Michał Kuśnierz w pojeździe UTV. Liderami RMPST pozostali Miroslav Zapletal i Marek Sykora.
Geotermia Lądek-Zdrój Rajd Terenowy zadebiutował w Rajdowych
Mistrzostwach Polski Samochodów Terenowych. Do imprezy
zgłosiło się 71 załóg, w tym cała czołówka krajowego czempionatu. Wyboista i śliska po świeżych opadach deszczu trasa z wąskimi
wąwozami przysporzyła zawodnikom sporo problemów. Z trudnymi warunkami najlepiej poradzili sobie zawodnicy w lekkich, ale
szybkich pojazdach.
Ewa Chalecka

rych mowa będzie podczas wykładu. W planie oglądanie fragmentów baletowych wariacji i duetów wraz z ich omówieniem. Analiza
krótkiej mise en scene przygotuje dzieci do wnikliwego patrzenia
na spektakl i nauczy odczytywać specyficzną sceniczną mowę ciała.
Montain Jam, Generator Party Vol. 2
- koncerty muzyki rockowej – 27 lipca 2019 r, Przełęcz Lądecka
(oferta dla młodzieży)
„Pszczółka przyjaciółka”
Warsztaty tworzenia domków dla zapylaczy. Zajęcia skierowane
dla dzieci i młodzieży. 3 sierpnia 2019 podczas Lądeckich Ludowych Zdrojów
Polsko-Czeski Obóz Taneczny
Udział dzieci z Gminy Lądek-Zdrój w zajęciach tanecznych organizowanych przez Stowarzyszenie Milujeme Tanec z Czech i CKiR
10-16 sierpnia 10.30-13.30
Koncert zespołu „Longital”
Gwiazda słowackiej sceny niezależnej. Jeden z najwybitniejszych
zespołów alternatywnych w Europie
-koncert dla młodzieży
Lądecki Wehikuł Czasu
10 sierpnia 2019 r - Historyczny Piknik Rodzinny w Parku Zdrojowym im. Jana Pawła II
- warsztaty teatralne dla młodzieży z Teatrem KBNP i prezentacja
przygotowanego happeningu historycznego. (warsztaty odbędą
się w dniach 5-9 sierpnia, a prezentacja 10 sierpnia),
- historyczne gry plenerowe dla rodzin: krokiet, wielkie warcaby,
wielkie bierki, serso.
Humpty-Dumpty - Festiwal Teatrów Lalkowych
24, 25 sierpnia oraz 31 sierpnia i 1 września
Dwa weekendy wrażeń dla najmłodszych lądczan i małych turystów, aranżowane w Parku Zdrojowym im. Jana Pawła II i na lądeckim Rynku:
-10 spektakli dla dzieci w technice teatru lalek
-warsztaty teatru lalkowego
-animacje dla najmłodszych
Pracownia plastyczna „Kolory wakacji”
15-18 lipca CKiR 10.00-12.00
19 lipca plac pod remizą Skrzynka 16.00-18.00
„Zgrane wakacje”
Gry planszowe dla dzieci w bibliotece
22 lipca-23 sierpnia Biblioteka CKiR 10.00-12.00
Karolina Sierakowska
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Spojrzenie w przeszłość
Zabytkowe Gospodarstwo Gottwaldówka w Kątach Bystrzyckich to
miejsce wyjątkowe dla miłośników historii regionu Ziemi Kłodzkiej, znane ze swojej działalności od kilkunastu lat. Tym razem,
w dniu 25 maja 2019 r. w obecności licznych gości otwarto wystawę „Spojrzenie w przeszłość - Ziemia Kłodzka, jej historia i tradycja”. Przypomniano czasy średniowiecza gdy zasiedlano tereny
kłodczyzny, stopniowo karczując porastającą je puszczę sudecką.
Zachowało się szereg dokumentów lokacyjnych nadawanych przez
ówczesnych władców, królów czeskich. Byli to głównie osadnicy
niemieccy, którzy w stosunkowo krótkim czasie założyli dziesiątki wsi. Sprowadzano ludzi znających się na uprawach, rzemiośle
i zagadnieniach prawnych. Początki nie były łatwe, o czym świadczy gorzkie powiedzenie osadników: „Śmierć dla pierwszego, nędza dla drugiego, chleb dla trzeciego.”
Wystawę zilustrowano rysunkami Josepha Andreasa Pausewanga
(ur. 1908 Boboszów – zm. 1955 r. Lohne). To malarz Międzylesia
i regionu, znakomicie zaznajomiony z życiem i zwyczajami kłodzkich wsi. Wystawa powstała dzięki paniom Renacie Czaplińskiej
i Karinie Fuglińskiej – właścicielkom obiektu. Współpracowali przy
jej zorganizowaniu: scenariusz – pani Krystyna Toczyńska-Rudysz,
projekty graficzne – pan Cezary Twardowski, fotografie – pan Tomasz Gmerek, montaż i animacje – pan Marian Hula.
W imieniu Rady Miejskiej Lądka-Zdroju a zarazem Centrum
Kultury i Rekreacji – które reprezentowałam – złożyłam na ręce
Inicjatorki i niestrudzonej Organizatorki wydarzeń, pani Renaty
Czaplińskiej bukiet kwiatów i gorące podziękowania za ocalenie
starego, sudeckiego gospodarstwa, które pełni teraz funkcje kulturalne i kulturotwórcze, również w wymiarze ponadnarodowym.
Odnosząc się do wystawy, przypomniałam, że w przyszłym 2020
roku przypadnie rocznica 75-lecia osiedlenia na Ziemi Kłodzkiej
Polaków. Takie były ówczesne decyzje polityczne. Jednak badanie przeszłości, kultywowanie tradycji związanych z minionymi

KOCHANE CZTERY ŁAPY
Mamy już za sobą I edycję Lądeckiego pokazu psów nierasowych
oraz adoptowanych ze schroniska (8.06). Imprezie patronowało
m.in. Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Konradowej oraz
Stowarzyszenie Lucky Horses.
Głównym organizatorem pokazu był Wojciech Łapaczyński, a ideą
imprezy zachęcenie do adopcji piesków ze schroniska, dlatego
w wydarzeniu uczestniczyła Angela Omyłka przedstawicielka
Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Konradowej, Betty Borowska Inspektor Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami oraz Ewa Nowicka-Kurek ze Stowarzyszenia Lucky Horses. Organizator zaplanował kilka niespodzianek dla uczestników: konkursy dla piesków
i ich właścicieli oraz atrakcje dla najmłodszych.
Największym sukcesem lądeckiego pokazu jest adopcja pieska
Bobika, który czekał na nowy dom aż 8 lat. Warto dodać, że mimo
niesprzyjających warunków pogodowych udało się zebrać 80 kg
karmy, obroże i smycze dla piesków.
- Dziękujemy Wszystkim, którzy nas wsparli: karmą, obrożami,
smyczami i kocykami. – mówi Ewa Nowicka-Kurek ze Stowarzyszenia Lucky Horses – Wszystkie dary zostaną rozdzielone potrzebującym pieskom przebywającym w domach tymczasowych
i w schronisku. Dziękujemy wszystkim, którzy dokonywali zakupów na naszych bazarkach. Cały dochód ze sprzedaży zostanie
przeznaczony na ratowanie psów północy i koni. Jesteście wspaniali!
Ewa Chalecka

czasami, to również nasze zadanie, obecnych mieszkańców Ziemi
Kłodzkiej. Wspólnie z ks. prałatem Franzem Jungiem dokonaliśmy
symbolicznego otwarcia wystawy, przecinając sznur przy wejściu
do dawnej obory, teraz zamienionej w salę wystawienniczą.
Liczni goście, dawni i obecni mieszkańcy Ziemi Kłodzkiej raczyli się wiejskim chlebem, ogórkami i winem, przygrywała Kapela
z Ulicy Hutniczej a niemieckie i polskie pieśni wykonali chórzyści
z Kłodzka.
Gottwaldówka zaprasza do oglądania najnowszej wystawy, ale
również na ekspozycje wcześniej przygotowane. Na strychu dawnej stodoły można obejrzeć akwarele i szkło autorstwa Ursuli
i Wernera Kaspar oraz kolekcje książek i map. W budynku obok, na
piętrze znajduje się bogata kolekcja dawnych kapeluszy.
Małgorzata Bednarek
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Nowinki z Przedszkola
l

Dzień Postaci z Bajek
Dnia 31.05.2019r. w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi
w Lądku-Zdroju obchodziliśmy Dzień Postaci z Bajek. Dzieci wcieliły się w bohaterów swoich ulubionych baśni i bajek. Przebrania
były rozmaite. Wśród nich były: wróżki, księżniczki, smerfy, biedronki, spidermany itp.
„Witajcie w naszej bajce”- zaśpiewała Wróżka otwierając uroczystość, namawiając wszystkich do wspólnej zabawy. Celem
naszych działań było zachęcanie do wspólnego spędzania czasu
z dziećmi podczas czytania książek. W tym dniu zaproszeni goście:
Pan Burmistrz Roman Kaczmarczyk, Pani Małgorzata Bednarek,
Pani Gracjana Pazdyk, Pan Tomasz Pawlęga i Pani Paulina Bera,
przeczytali przedszkolakom „Pinokia”. Tym akcentem wzięliśmy
udział w Ogólnopolskiej Akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Kolejnym punktem programu był quiz pt. „Znamy bajki i baśnie”. Następnie ruszyliśmy w korowodzie, zaprezentować barwne postaci
na ulicach naszego miasta. Na lądeckim Rynku wszyscy zatańczyliśmy taniec integracyjny „Kaczuchy” i odprowadzeni gromkimi
brawami wróciliśmy do przedszkola.

OSTATNIE
WIEŚCI Z GIMNAZJUM
l

Dzień Dziecka
W przededniu Święta Dziecka odbyły się w gimnazjum zajęcia edukacyjne i uroczysto-rozrywkowe. Rada Pedagogiczna wraz z Radą
Rodziców zorganizowały dla młodzieży zajęcia multimedialne, rekreacyjne, loterię fantową i ucztę. Humory dopisały, prezenty się
udały, a pizza smakowała wybornie. Dziękujemy Radzie Rodziców
za sfinansowanie poczęstunku, Panu Adamowi Bednarzowi za
upieczenie i dowiezienie sporych ilości pizzy oraz życzymy wszystkim dzieciom równie radosnych dni przez cały rok!

l

Piknik Rodzinny
O godz. 15:00 zaprosiliśmy na Piknik Rodzinny. Dzieci zaprezentowały w pierwszej części piosenkę „Moja rodzina”, przedstawienie
„Marzenie biedronki”, tańce „Karuzela na łące”, „Motylki”, przed
publicznością wystąpili też laureaci konkursu „ Mam Talent”.
W części drugiej zaproszono rodziców wraz z dziećmi do zabawy
przy muzyce, degustacji domowych wypieków, zdrowych przekąsek i napojów. Dekorację Pikniku pełniły wytwory dzieci - „Portrety
rodziny”. Dodatkowo zadaniem rodziców było odnalezienie rysunku swojego dziecka. Dziękujemy za zaangażowanie w przygotowaniach, upieczeniu ciast na poczęstunek oraz wspólną zabawę.
Mamy nadzieję, że spotkamy się za rok na wspólnym świętowaniu
z okazji Dni Mamy, Taty i Dziecka.

l

Wycieczkowy czerwiec
W czerwcu odbyły się wycieczki autokarowe. Tym razem odwiedziliśmy „Wioskę Indiańską” w Starym Waliszowie, gdzie najmłodsi mieli okazję poznawać tajniki innej kultury. Nie zabrakło zabaw
sprawnościowych, takich jak podciąganie się na linie, ścieżka zmysłów, tor przeszkód, wykonanie naszyjników itp. Na drugie śniadanie była pieczona kiełbaska i słodkie co nieco. Pogoda dopisała
i zabawa była wspaniała!

l

Pożegnanie Starszaków
18 czerwca odbyła się Uroczystość Pożegnania Starszaków. Zerówkowicze otrzymali pamiątkowe dyplomy Ukończenia Przedszkola i z bagażem dobrych rad ruszają w nową życiową drogę, by
poznawać świat.
Wszystkim życzymy udanych wakacji!

l

Wycieczka
W dniach 3 i 4 czerwca siedemnaścioro gimnazjalistów wraz
z wychowawcami uczestniczyło w wycieczce do Karpacza. Zdobycie najwyższego szczytu Karkonoszy i Sudetów – Śnieżki, wizyta
w Parku Miniatur Zabytków Dolnego Śląska w Kowarach i zwiedzanie zabytków w Karpaczu, m.in. świątyni Wang i kaplicy św. Anny
oraz spacer po stoku Wielkiej Kopy połączony z podziwianiem tzw.
kolorowych jeziorek – to atrakcje, które na długo zostaną w pamięci. A że pogoda dopisała, gimnazjaliści wrócili nie tylko zmęczeni,
ale tak spaleni pierwszym w tym roku wiosennym słońcem, że
mieli spory kłopot z założeniem plecaków na ramiona.
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Liceanarium

l

Pożegnanie z Seniorami
Nadszedł czas rozstania z Seniorami, z którymi gimnazjaliści spędzili po sąsiedzku dwa lata. Ten rok szkolny szczególnie obfitował
we wspólne przedsięwzięcia, razem obchodzone państwowe uroczystości i okolicznościowe święta.
6 czerwca Seniorzy z Domu Dziennego Pobytu Senior+ oficjalnie
pożegnali się z gimnazjalistami uroczystym programem artystycznym. Piosenki, opowiadające o latach szkolnych i nadchodzących
wakacjach, przeplatane wierszami i sentencjami o nauce, przyjaźni
i innych wartościach w życiu zachwyciły i wzruszyły młode serca
i umysły i w niejednym oku zakręciła się łezka. Nastąpiło również
wręczenie dyplomów zawodnikom, którzy wygrali w Gimnazjalno Senioralnych Mistrzostwach Piłkarzyków ‘2019. Mecze odbywały
się w poprzednich tygodniach między drużynami z DDP Senior+
i gimnazjum, noszącymi m.in. nazwy: „Ślepe Krety” (III miejsce),
„Kręcimy, nie śpimy” (II miejsce), „Coco Jumbo” (miejsce I). Spotkanie zakończyło się tradycyjnym pysznym poczęstunkiem i wręczeniem młodzieży słodkich upominków.
Gimnazjaliści podziękowali Seniorom za współpracę i wszystkie
miłe chwile pamiątkowymi laurkami pożegnalnymi, które wraz
z obrazkiem maków (by przypominały patrona gimnazjum) zostały uroczyście wręczone przed zakończeniem uczniowskiego roku
szkolnego.

l

POKAZ PTAKÓW DRAPIEŻNYCH
We środę 12 czerwca na sali gimnastycznej lądeckiego ogólniaka
miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Młodzież spotkała się z panem Krzysztofem Szumskim , który od lat pokazuje światu ludzkiemu fascynujący świat ptaków drapieżnych. Podopieczni „Pod
skrzydłami” to różne gatunki sów (puchacz zwyczajny, puszczyk,
pójdźka…) oraz jastrzębie. Poznaliśmy zwyczaje tych ptaków,
sposoby polowania, a przede wszystkim ich niezwykłe charaktery.
Uczniowie mogli z bliska obejrzeć ich upierzenie, posłuchać słynnego „uhu”. Pan Krzysztof- alfa i omega, zdecydowany autorytet
w omawianej dziedzinie mówił ciekawie i zajmująco przemycając
czasami kilka dobrych rad dotyczących nauki, życia czy pracy zawodowej. Przeloty jastrzębia pod sufitem sali wzbudzały zachwyt
wszystkich. Szanujmy dziką przyrodę, dbajmy o środowisko- niech
cieszą następne pokolenia. Bardzo dziękujemy!

l

Uroczystość ukończenia gimnazjum
19 czerwca 2019r. odbyła się gala, wieńcząca naukę i dokonania gimnazjalistów – ostatnich uczniów gimnazjum utworzonego
w wyniku reformy struktury szkolnictwa przed 20 laty. Uroczystość uświetniła obecność I Dyrektor Gimnazjum – Pani Jolanty
Szmidt, Pani Alicji Piwowar – wiceburmistrz Lądka Zdroju i licznie
przybyłych rodziców absolwentów. Nietrudno sobie wyobrazić, ile
emocji, wzruszenia, żalu za przeszłym, dumy wzbudziły: polonez,
krótki rys historyczny, słowa podziękowania za współpracę, gratulacje, liczne dyplomy i nagrody, stypendia naukowe i Nagroda
Burmistrza dla najlepszego ucznia, program artystyczny i -oczywiście- świadectwa potwierdzające triumfalne ukończenie tego etapu
edukacyjnego i tradycyjne już rozcinanie kręgów klasowych oraz
życzenia powodzenia w nowych miejscach nauki i pracy…

Podziękowania
Dyrektor Gimnazjum Publicznego
im. gen St. Maczka w Lądku Zdroju,
p. Dorota Bryksa Samosiej,
nauczyciele i uczniowie,
pracownicy administracji i obsługi
oraz rodzice i opiekunowie uczniów
serdecznie dziękują Wszystkim Osobom
i Instytucjom, które swymi działaniami wspierały i dzięki współpracy z gimnazjum przyczyniły się do pomyślnej działalności szkoły w
latach 1999 – 2019.
Dziękujemy.

l

RAJD SZKOLNY
13 czerwca uczniowie i nauczyciele lądeckiego LO wyruszyli na
coroczny RAJD SZKOLNY. Ze względu na tropikalne upały musieliśmy w tym roku zweryfikować plany wędrówki. Ułożoną dłuższą
trasę ze wzg. bezpieczeństwa zmieniliśmy na spacer do Arboretum.
Po drodze wstąpiliśmy do zdrojowego „Wojtka” , podziwialiśmy
naprawdę piękną muszlę koncertową, aż w końcu zatrzymaliśmy
się na dłużej na tarasach hotelu „Trojan”. Tam młodzież przystąpiła
do pisania wcześniej przygotowanego przez nauczyciela geografii
p. M. Suszyńską i nauczyciela w-f p. J. Rzeźnika konkursu. Jego
tematem była szeroka wiedza z zakresu turystyczno-krajoznawczego oraz wiedza przyrodnicza.
Arboretum- szczególnie urokliwe o tej porze roku zwiedzaliśmy
z zapartym tchem. Mnóstwo ciekawej roślinności, pięknie zaaranżowane zakątki, cisza i spokój to atuty tego miejsca. Koniecznie
trzeba je zobaczyć w nocno-świetlnej odsłonie. Rajd w wersji spacerowej należy uznać za udany.
Opracowanie: Adrianna Szymańska
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Tropem zabytków – pomniki przeszłości

OCHROŃMY JE
OD ZAPOMNIENIA
Jednym z elementów przyciągającym corocznie do naszej gminy rzesze gości, kuracjuszy i wczasowiczów jest m. in. gęsta sieć
znakowanych tras turystycznych a przy nich malownicze kapliczki,
figury, piety, krzyże pokutne, czyli liczne zabytki związane z burzliwymi dziejami tej ziemi. Są to miejsca wybrane przez Boga i ludzi,
gdzie w czasie wędrówki ich otoczenie pozytywnie na nas wpływa, dobrze się tu czujemy a przy ruczaju odpoczywamy. Kapliczki przydrożne to niewielkie budowle sakralne związane z kultem
chrześcijańskim. Wyobrażone są zwykle w postaci wolnostojącego domku drewnianego lub murowanego, dlatego też zwane są
popularnie „domkowymi”. Wieżyczki z niszami, figury ustawione
na słupie lub kolumnie nazwane są „słupkowymi”. Bywają również
w formie ozdobnej szafki zawieszonej na budynku lub drzewie.
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z pola widzenia. Jednak jest „światełko w tunelu”: w gminie jest
grupa mieszkańców zakochanych w owych artefaktach, którzy w
miarę możliwości je odnawiają i rekonstruują i chwała im za to!
Jeszcze w końcu lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku było więcej rzeźb przydrożnych, ale z latami zaczęły znikać. Wspomnę tylko
tajemnicze zniknięcie w październiku 1997 r. z cokołu Pomnika
Zarazy – kolumny, zwanej też Kolumną Morową. Rabusie skradli
głowice Kolumny Morowej przy ul. Kłodzkiej (niedaleko wjazdu
do stacji transformatorów), znawcy podobnych „dematerializacji”
twierdzili, że „zniknięcia” kolumny musiała dokonać grupa wyspecjalizowana w tego rodzaju kradzieżach. Była to duża kolumna
z piaskowca, ufundowana w 1749 r. przez rodzinę Lamder Mohl,
a wykonana przez Henricha Gottwalda w 1766 r. Górną część kolumny wieńczyła czworoboczna kamienna kostka z wyrzeźbionymi
na niej płaskorzeźbami. Przedstawiały one św. Rocha, św. Józefa,
Matkę Boską z Dzieciątkiem i Ukrzyżowanie.
Dawni mieszkańcy Lądka-Zdroju zawsze doceniali, symbolizujący śmierć niewinnych ofiar szalejącej przed laty zarazy, pomnik.
Świadczą o tym umieszczone na cokole daty jego renowacji 1874
i 1888 r. Dodam przy okazji, że przed powstaniem tego pomnika różne zarazy nawiedzały kurort wielokrotnie, a najgroźniejsze z
nich kroniki odnotowały w latach: 1465, 1564, 1582, 1599, 1633,
1680, 1713, 1747. Nieco wyżej na południowym zboczu Radoszki,
na kulminacji drogi wojewódzkiej nr 392 w tym samym czasie z
cokołu pomnika skradziono figurę „anioła”. Jako ciekawostkę nadmienię, że pierwotny pomnik – rzeźba, ufundowany przez Pergina
Gottwalda w 1800 r., nosił nazwę „ofiara miłości” i odnawiany był
w latach 1809 i 1859 przez rodzinę Gottwaldów. Co przedstawiał
trudno dzisiaj określić. Natomiast w 1893 r. na tym starym cokole
lądecki rzeźbiarz Franz Thamm postawił figurę anioła. Chcąc wypełnić pustkę pozostawioną na obydwu postumentach, społeczny działacz a szacowny obywatel tego miasta Zdzisław Borsuk w
2002 r., umieścił krzyże, myślę, że są one czasowe. Były też próby
kradzieży kolumny maryjnej z 1806 r., tej obok stacji paliw „Orlen”, ale złodzieje zostali w porę spłoszeni. Kilka lat później całkiem
przypadkowo dowiedziałem się, że owe figury wraz z drzewem
„wyeksportowano” z kraju przez Przełęcz Lądecką.
Na początku XXI w. inicjatywę wykonania inwentaryzacji tych małych dzieł sztuki w naszej gminie, podjął nauczyciel akademicki dr
Jerzy Oleszek (Uniwersytet Przyrodniczy) wraz z grupą studentów,
gmina miała częściowo wesprzeć ten pomysł, gdy jednak doszło
do ustalania konkretów, wycofała się, mimo że inwentaryzacja była
zaawansowana. Dzisiaj, aby rozpocząć remont lub rekonstrukcje
któregokolwiek z małych zabytków - inwentaryzacja jest niezbędna. Aby chronić te małe dzieła sztuki skutecznie przez zniszczeniem lub nagłym „zniknięciem”, trzeba się nimi zainteresować,
zadbać o ich wygląd i otoczenie.
Z poważaniem L. Siarkiewicz – przewodnik sudecki PTTK

W naszym mieście kapliczki możemy dostrzec również w formie
niszy z figurką, umieszczone przeważnie na ścianie frontowej budynku. Zachowały się figury przydrożne, Krucyfiksy, czyli krzyże
z wizerunkiem Jezusa Chrystusa lub krzyże bez jego wizerunku,
zwany popularnie krzyżami prostymi. Jest też kilka kamiennych
Krzyży Pojednania określanych mianem Krzyży Pokutnych. Każda z tych zachowanych form architektury jest pamiątką po jakimś
wydarzeniu, ma swoją historię i zapewne ma fundatora, jak i wykonawcę, często artystę rzemieślnika. Dziś o nich wiemy niewiele
albo w ogóle nic. Nie posiadamy żadnej inwentaryzacji (mam na
myśli Gminę), a ona mogłaby w przyszłości posłużyć m. in. do ich
remontu czy rekonstrukcji, bo niektóre z tych zabytków w miarę postępu „cywilizacji, tej po 1945 r.”, zniknęły nam na zawsze
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„Pupil” w Lądku-Zdroju
Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt „Pupil” powstało dzięki zapaleńcom, którzy kochają zwierzęta i w wyniku różnych sytuacji życiowych mają dość czasu i środków, by poświęcić tej działalności
swój czas. Żadna z osób angażujących się w pomoc zwierzętom
nie uzyskuje korzyści materialnych z tej działalności, a wręcz
przeciwnie – angażuje swoje prywatne pieniążki, aby uratować od
śmierci głodowej, zimna, choroby a bardzo często od innych ludzi
zwierzęta małe i duże. Interweniujemy, gdy nas zawiadomicie, że
istnieje jakiekolwiek, małe czy duże, stworzenie, które potrzebuje
pomocy.
Staramy się pomóc zwierzętom, ale także ludziom, którzy je
utrzymują. Interweniujemy w przypadkach znęcania się nad zwierzętami. Prowadzimy akcje dokarmiania, sterylizacji i kastracji
bezdomnych kotów i psów. Staramy się zapobiec niekontrolowanemu rozrodowi zwierząt tak, aby nie stanowiło to kłopotu również dla tych z Państwa, którzy zwierząt nie macie, zdajemy sobie
bowiem sprawę, że nie wszyscy lubią zwierzęta i nie wszyscy chcą
je mieć na swoim podwórku. Stąd jesteśmy zainteresowani każdymi okolicznościami, w jakich istnieje potrzeba zainteresowania się
danym przypadkiem, który nam zgłaszacie.
Staramy się pomagać w każdej sprawie. Czasem jesteśmy zmuszeni składać wnioski o odebranie zwierząt dotychczasowym właścicielom, jednak zawsze mamy na celu dobro czworonoga i jego
gospodarza. Skoro więc jesteśmy bliscy kotom i psom, to nie są
nam także obce problemy ich właścicieli, o ile ich działania nie są
naganne. W naszej działalności kładziemy nacisk na zapewnienie
bezdomnym zwierzętom nowych domów lub domów tymczasowych, to jest domów na okres rekonwalescencji. Chcemy im zapewnić godziwe życie, a czasem po prostu godną śmierć.
Dlatego prosimy Państwa o pomoc w znajdowaniu domów stałych
i tymczasowych, bo schronisko jest ostatecznym rozwiązaniem.
Tak, jak i ludzie, zwierzęta mają charaktery. Czasem lubią towarzystwo innych, a czasem – nie. Czasem jasno określają swoje
potrzeby, a czasem „milczą” aż do śmierci. Schronisko jest swoistym wyrokiem, często dożywotnim… Pamiętajcie o tym!
Aktualnie zajmujemy się statutową działalnością Stowarzyszenia,
mającą na celu poprawę warunków życia zwierząt bezdomnych:
psów, kotów i innych oraz tych, które znajdują się w schronisku
w Kłodzku. Najważniejszą pomoc organizujemy na terenie Gminy
Lądek-Zdrój. Jeśli wpłacacie pieniądze na składki członkowskie lub
jako darowizna na cele statutowe Stowarzyszenia, najpierw kierujemy te środki na pomoc bezdomnym, chorym i zapomnianym
zwierzętom, którym nikt nie chce lub nie może pomóc. W miarę możliwości przekazujemy środki do opiekunów bezdomnych
kotów, którzy najczęściej zostają sami z problemem dokarmiania
i szeroko rozumianej opieki. Kolejne przekazujemy do miejsca,
które nie odmówi pomocy w sytuacji, kiedy nie znajdziemy domu
chociażby tymczasowego. Leczymy, szczepimy, myjemy, pielęgnujemy po to, by znaleźć dla naszych podopiecznych kochający,
bezpieczny dom i odpowiedzialnych opiekunów. Współpracujemy
z lekarzami weterynarii, prawnikami i instytucjami odpowiedzialnymi w mieście za opiekę nad zwierzętami. Na to wszystko potrzeba pieniędzy. Otrzymujemy je od Państwa, a w pewnej części
sami je pozyskujemy ze składek stowarzyszeniowych oraz innych
działań.
Zachęcamy do współpracy w ramach wolontariatu lub jako pełnoprawny członek Stowarzyszenia, pomoc przydaje się każdego
dnia. Razem możemy więcej!
Edyta Kolendo
Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt „PUPIL”
Ladek-Zdrój 57-540, ul. Cienista 5/3
Konto bankowe: mBank 75 1140 2004 0000 3602 7890 4371
E-mail: pupil.ladek@wp.p
Kontakt tel.: Krystyna – 796 970 227, Ewelina – 609 747 204, Sylwia – 607 391
979, Edyta – 668 141 935, Olga – 783 187 672, Małgorzata – 607 070 563
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Dyżury aptek
w lipcu 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
31.07.2019, 21.00-7.00, „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14

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

Lądecki
Informator
Kulturalny
LIPIEC 2019

1 lipca, godz. 19.00, Poniedziałkowe biesiady w Piwnicy Pod
Adamem - wieczory z muzyką na żywo i wspólne śpiewanie, Piwnica Pod Adamem, ul. Wolności 2, wstęp 10 zł
3 lipca, godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej, Kawiarnia Wiedeńska Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 8 zł
3 lipca, 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
4 lipca, godz. 19.00, Muzyczne Czwartki w Piwnicy Pod Adamem - Koncert - poezja śpiewana, jazz, piosenka autorska, Piwnica Pod Adamem, ul. Wolności 2, wstęp 20 zł
5 lipca, godz. 18.30, Koncert piosenek Okudżawy, CK „Kalina”,
ul. Parkowa 25, bilety 20 zł
5 lipca, godz. 19.00, Spotkanie autorskie z Wojciechem Konduszem, autorem książki „Mała Moskwa”, Dom Klahra Kawiarnia
Artystyczna, ul. Rynek 1, wstęp wolny

12
6 lipca, godz. 12.00, Bel canto w samo południe, Kościół p.w.
Podwyższenia Krzyża Św. w Konradowie (gm. Lądek-Zdrój)
6 lipca, godz.19.30, Koncert zespołu KRĄG rock/folk, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1, wstęp 20 zł
6-13 lipca, XXI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TAŃCA IM. OLGI
SAWICKIEJ
6 lipca, godz.19.00, Wernisaż wystawy fotograficznej „Lądek-Miasto Tancerzy” CK „Kalina”, ul. Parkowa 25, wstęp wolny
7 lipca, godz. 21.00, Gala Inauguracyjna „CIAŁO-PRZESTRZEŃ”, Dziedziniec Zamku na Skale, Trzebieszowice 51, Wstęp
za okazaniem bezpłatnej wejściówki dostępnej w Centrum Kultury
i Rekreacji w Lądku-Zdroju, pl. Staromłyński 5, tel. 74 814 65 62.
Organizator zapewnia bezpłatny transport.
8 lipca, godz. 16.00, „Między nami jaskiniowcami” Jaskinia
Radochowska, Radochów, liczba miejsc ograniczona. Wstęp za
okazaniem bezpłatnej wejściówki dostępnej w Centrum Kultury
i Rekreacji w Lądku-Zdroju, pl. Staromłyński 5, tel. 74 814 65 62
8 lipca, godz. 21.30, Spektakl „WYKLĘCI”, Scena główna-Amfiteatr, ul. Orla 7, wstęp wolny
9 lipca, godz. 13.30, „Historia podwodna”, Cezary Łasiczka sonduje Sławomira Pietrasa, Basen w Zdroju „Wojciech”, pl. Mariański 13, Lądek-Zdrój Obowiązuje strój kąpielowy, czepek i klapki.
Liczba miejsc ograniczona. Wstęp za okazaniem bezpłatnej wejściówki dostępnej w Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju,
pl. Staromłyński 5, tel. 74 814 65 62
9 lipca, godz. 16.00, „Śladami Tańca”, prelekcja o tańcu dla
dzieci, Amfiteatr, ul. Orla 7, wstęp wolny
9 lipca, godz. 21.30, Spektakl „CZTERY SCENY”, projekt taneczny Olgi Rabetskaya (BIAŁORUŚ) Scena główna – Amfiteatr, ul.
Orla 7, wstęp wolny
9 lipca, godz. 22.15, Spektakl „LADY MAKBET”, Scena główna
– Amfiteatr, ul. Orla 7, wstęp wolny
10 lipca, godz. 16.00. „Śladami Tańca”, prelekcja o tańcu dla
dzieci Amfiteatr, ul. Orla 7, wstęp wolny
10 lipca, godz. 19.00, KINO TAŃCA, projekcja filmu „Pina” z prelekcją Jacka Przybyłowicza, Hotel Mir-Jan, ul. Kościuszki 78
10 lipca, godz. 21.30, Wieczór Tanecznych Zderzeń GALA BALETOWA (POLSKA, GRUZJA, USA), Scena główna – Amfiteatr ul.
Orla 7
11 lipca, godz. 16.00, „Śladami Tańca” - prelekcja o tańcu dla
dzieci, Amfiteatr ul. Orla 7, wstęp wolny
11 lipca, godz. 19.00, Wieczór autorski Sławomira Pietrasa
„Sergiusz Diagilew – prawda i legenda”, Arboretum ul. Moniuszki, wstęp wolny
11 lipca, godz. 21.00, Widowisko „MŁODY DUCH TAŃCA” - II
część międzynarodowego projektu baletowego w reżyserii Wiesława Dudka (POLSKA, JAPONIA), Scena główna - Amfiteatr ul. Orla
7, wstęp wolny
11 lipca, godz. 19.00, KINO TAŃCA, projekcja filmu „Mr. Gaga”
z prelekcją Jacka Przybyłowicza, Hotel Mir-Jan, ul. Kościuszki 78,
wstęp wolny
12.07, godz. 18.30, Koncert folkowy Adama Urbaniaka, CK „Kalina”, ul. Parkowa 25, bilety 20 zł
12 lipca, godz. 21.30, Spektakl „I ALWAYS HAVE A HANDKERCHIEF IN MY POCKET” (Zawsze mam chusteczkę w kieszeni) Albanian Dance Theater Company (ALBANIA), Scena główna – Amfiteatr, ul. Orla 7, wstęp wolny
13.07, godz. 18.00, Wernisaż wystawy „Japonisme de Luiza”
prace Marty Luizy Burdzy, CK „Kalina”, ul. Parkowa 25, wstęp
wolny
13 lipca, godz. 16.00, Koncert „Dzieci Dzieciom” - podsumowanie warsztatów dziecięcych i młodzieżowych, Scena główna- Amfiteatr ul. Orla 7, wstęp wolny
13 lipca, godz.20.00, „LĄDEK, MIASTEM TANCERZY”, koncert
finałowy 21 MFT, Wielkie święto tańca w Lądku-Zdroju. Na scenie wystąpi ok. 500 artystów, Scena główna- Amfiteatr ul. Orla 7,
wstęp wolny
7 lipca, 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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8 lipca, godz. 19.00, Poniedziałkowe biesiady w Piwnicy Pod
Adamem, Piwnica Pod Adamem Kawiarnia Twórczości, ul. Wolności 2, wstęp 10 zł
10 lipca, godz.19.00, Spotkania z muzyką LATINO - gitara i śpiew
Moises Bethencourt, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna Rynek 1,
wstęp 20 zł
11 lipca, godz.19.30, Stand Up w Domu Klahra - wieczór z Kamilem Ozimińskim, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek
1, wstęp 20 zł
13 lipca, godz. 19.30, Blues koncert - Arek Zawiliński solo, Dom
Klahra Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1, wstęp 20 zł
14 lipca, 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
15 lipca, godz. 19.00, Poniedziałkowe biesiady w Piwnicy Pod
Adamem, Piwnica Pod Adamem Kawiarnia Twórczości, ul. Wolności 2, wstęp 10 zł
17 lipca, godz.19.00, Spotkania z muzyką LATINO – gitara i
śpiew Moises Bethencourt, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna
Rynek 1, wstęp 20 zł
18-21 lipca, DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL BIEGÓW GÓRSKICH PROGRAM www.dfbg.pl
18 lipca, godz. 19.00, Muzyczne Czwartki w Piwnicy Pod Adamem - Koncert - poezja śpiewana, jazz, piosenka autorska, Piwnica Pod Adamem, ul. Wolności 2, wstęp 20 zł
19-21 lipca, Lądecka Giełda Staroci, Rynek
20 lipca, godz.19.30, Koncert czeskiej grupy Pětičlenné Trio Alternative-blues-rock, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna ul. Rynek 1, wstęp 20 zł
21 lipca, 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
22 lipca, godz. 19.00, Poniedziałkowe biesiady w Piwnicy Pod
Adamem, Piwnica Pod Adamem Kawiarnia Twórczości, ul. Wolności 2, wstęp 10 zł
24 lipca, godz.19.00, Spotkania z muzyką LATINO - gitara i śpiew
Moises Bethencourt, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna Rynek 1,
wstęp 20 zł
25 lipca, 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
26 lipca, godz.19.30, CSW Trio-Jazz koncert, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna Rynek 1, wstęp 20 zł
27 lipca, godz. 17.00-24.00, MOUNTAIN JAM STONER GENERATOR PARTY VOL II, Parking na Przełęczy Lądeckiej-koncerty
muzyczne (trasa Lądek-Zdrój-granica państwa)
27 lipca, godz. 19.30, Piosenka autorska Marta Andrzejczyk,
Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1, wstęp 20 zł
28 lipca, 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
29 lipca, godz. 19.00, Poniedziałkowe biesiady w Piwnicy Pod
Adamem, Piwnica Pod Adamem Kawiarnia Twórczości, ul. Wolności 2, wstęp 10 zł
31 lipca, godz.19.00, Spotkania z muzyką LATINO - gitara i śpiew
Moises Bethencourt, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna Rynek 1,
wstęp 20 zł
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