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GALA PRZYJACIÓŁ CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
W piątek, 25 października, w sali konferencyjnego Inkubatora
Przedsiębiorczości w Lądku-Zdroju odbyła się Gala Przyjaciół
Centrum Integracji Społecznej (CIS).
Lądecki CIS działa już od ponad 3 lat i jest rozpoznawalną firmą
na rynku usług związanych z pracami porządkowymi na terenie
Lądka-Zdroju i Stronia Śląskiego. Wyjątkowość CIS-u opiera
się na fakcie, że jego szeregowi pracownicy pozostają osobami
z różnego typu problemami. Wprawdzie CIS działa w oparciu
o zasady biznesowe, jednak jego głównym zadaniem jest integrowanie takich osób ze społeczeństwem.
Rzesza „Przyjaciół CIS”, zgodnie ze zdaniem zarządzającej Centrum, Małgorzaty Bernard-Staniszewskiej, jest bardzo długa,
a charakter współpracy z nimi jest często wręcz wzorcowy. Wyliczmy firmy i instytucje współdziałające z CIS-em: Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim, Ośrodek Pomocy Społecznej

w Lądku-Zdroju, Zbigniew Goleń (Wrocław), Karol Cichacki (Polanica-Zdrój), Kamil Zieliński (wiceprezes Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej), Bogusław Gołgowski („Gwarek” Lądek-Zdrój), Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu, Powiatowy
Urząd Pracy Filia w Bystrzycy Kłodzkiej; nagrodę Wzorowego Partnera Biznesowego otrzymali: Miasto i Gmina Lądek-Zdrój, PHU
Łukasz Mucha, PHU Joanna Iskra, Hotel „Mir-Jan” Lądek-Zdrój,
Hotel „Abis” Bystrzyca Kłodzka, „Lewental, Pichowicz, Wdowiak
Spółka Jawna”, „Bamar” A. Z. Kowalscy Bystrzyca Kłodzka, „DK
Meble na Wymiar „Damian Kapuszyński Bystrzyca Kłodzka.
Gala Przyjaciół CIS była wspaniałym spotkaniem przedstawicieli
wielu firm z Ziemi Kłodzkiej i Dolnego Śląska, które dodatkowo
uświetnił burmistrz Roman Kaczmarczyk, wręczając Małgorzacie
Bernard-Staniszewskiej tytuł Ambasadora Lądka-Zdroju.
Red.
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Z biurka
BURMISTRZA KACZMARCZYKA
27 września. Odbył się III Sudecki Kongres Samorządowy, który
zgromadził ponad 50 samorządowców z terenu górskich i podgórskich Sudetów. Podczas seminarium odbyły się m.in. wykłady
i prelekcje na tematy: „Sudety w geograficznym, administracyjnym, turystycznym i ekonomicznym”, „Inicjatywa Sudety 2030.
Strategia Rozwoju Sudety 2030 jako narzędzie do prowadzenia
zrównoważenia rozwoju Dolnego Śląska”, „Bielawa – modelowe
miasto ekologiczne”, „Klaster energii ARES – szansa dla regionu”.
Wśród prowadzących znaleźli się m.in.: prezydent Wałbrzycha
Roman Szełemej, burmistrz Bielawy Andrzej Hordyj, radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Stanisław Jurcewicz, burmistrz
Dusznik-Zdroju Piotr Lewandowski oraz niżej podpisany.
29 września. Kibicowałem w Powiatowych Zawodach Ochotniczych Straży Pożarnych Ziemi Kłodzkiej. Z przyjemnością przypominam, że Jednostka OSP Trzebieszowice zdobyła po raz drugi z
rzędu I miejsce wśród męskich drużyn pożarniczych, a drużyna
żeńska z Trzebieszowic wywalczyła II miejsce. Serdecznie gratuluję naszym druhom i druhnom!
5 października. Gościliśmy w Lądku-Zdroju Beatę Bublewicz, córkę znanego rajdowca Mariana Bublewicza, który zginął w lutym
1993 r. w wypadku podczas Zimowego Rajdu Dolnośląskiego na
trasie Orłowiec – Złoty Stok. Była to pierwsza wizyta pani Beaty
w Lądku-Zdroju od śmierci niezwykle lubianego sportowca.
10-12 października. Wziąłem udział w Walnym Zgromadzeniu

Z prac Rady Miejskiej
Lądeccy radni obradowali podczas sesji w dniu 29 października
2019 r., która odbyła się tym razem we wtorek, zamiast zwyczajowo w czwartek. Zmiana spowodowana była przypadającym w piątek Świętem Zmarłych. Dzień wcześniej projekty uchwał i sprawy
bieżące omawiane były na komisjach do spraw: Gospodarczych i
Społecznych oraz komisjach: Uzdrowiskowej i Rewizyjnej. Gośćmi zaproszonymi na sesję byli organizatorzy największych imprez
lądeckich. Pan Maciej Sokołowski przedstawił krótkie podsumowanie Festiwalu Górskiego, imprezy której budżet wyniósł ponad
1 mln 200 tysięcy zł. Pan Piotr Herzog omówił tegoroczną edycję
Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich, imprezy o mniejszym
budżecie (ok. 500 tys. zł), która generuje również około 5 tysięcy
osób przyjeżdżających do Lądka-Zdroju. Poruszono także problemy, które związane są z organizacją tak dużych wydarzeń, problemy, z którymi samorząd lądecki musi się zmierzyć. Są to kwestie
komunikacyjne, noclegowe i finansowe.
Blok podjętych uchwał związany był z podatkami, które jako
mieszkańcy będziemy płacić. Zostały podwyższone, ale należy
zaznaczyć, że nie są to stawki maksymalne. Uchwały te wejdą w
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Członków oraz obchodach 10-lecia istnienia EHTTA (Europejskie
Stowarzyszenie Historycznych Miast Termalnych), które odbyło
się w belgijskim Spa. Podczas obrad Zgromadzenia wybraliśmy
nowego prezydenta prestiżowej organizacji, do której należy również Lądek-Zdrój, został nim José Manuel Baltar Blanco, gubernator prowincji Ourense (Hiszpania). Jego zastępcami zostali: Eric
Brut, dyrektor La Route des Ville d’Eau du Massif Central (Francja), Lorenzo Lucchini, burmistrz miasta Acqui Terme (Włochy)
i Hugo M. Oliveira , Radny miasta Caldas da Rainha (Portugalia).
Kadencja władz EHTTA wynosi 2 lata.
14 października. Dzień Edukacji Narodowej, czyli święto zwane
popularnie Dniem Nauczyciela, w którym miałem przyjemność odwiedzić lądeckie szkoły gminne i przede wszystkim złożyć życzenia naszym pedagogom. W tym dniu odbyło się także pasowanie
pierwszoklasistów.
20-21 października. W lądeckim Inkubatorze Przedsiębiorczości
Stacja Rozwój uczestniczyłem w wydarzeniu propagującym zdrowe style życia pt. „Pociąg do zdrowia”. Na dwa dni dawny dworzec
kolejowy zamienił się w centrum niezwykle ciekawych akcji: wykładów, prelekcji, koncertów, spotkań. Cieszę się, że Lądek-Zdrój
zyskał kolejną prężnie działająca instytucję.
23 października. Miałem przyjemność przyjąć lądeckich gości
w postaci grupy seniorów z czeskiego Javornika.
24 października. Z podobną do javorniczan wizytą zjawili się
w Lądku-Zdroju seniorzy z czeskiego miasta partnerskiego, czyli
ze Svitav.
25 października. Gościłem w lądeckim Inkubatorze Przedsiębiorczości podczas Gali Przyjaciół Centrum Integracji Społecznej
w Lądku-Zdroju, które działa u nas już 3 lata. Na gali spotkali się
przedstawiciele wszystkich instytucji wspierających i współpracujących z naszym CIS-em. Korzystając z okazji raz jeszcze dziękuję
Zarządowi CIS za tak aktywność działalność na rzecz mieszkańców
naszej Gminy.
26 października. Wziąłem udział we Mszy św. jednostek OSP
w Lądku-Zdroju, która odbyła się na Wrzosówce. Po nabożeństwie
odbył się odpust oraz otwarcie nowej wiaty.
30 października. Jako przedstawiciel naszej gminy wziąłem udział
w Uroczystym wręczeniu nagród i wyróżnień IV edycji Konkursu
Eko Hestia Spa i Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP. Szersza relacja z gali przedstawiona zostanie w kolejnym nr „Debat
Lądeckich”.
j Burmistrz Lądka-Zdroju, Roman Kaczmarczyk
życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w dzienniku Urzędowych
Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż 1 stycznia 2020 r. Projekt uchwały od posiadania psa został wycofany z
porządku obrad, bowiem podczas prac w komisjach padła propozycja przeredagowania treści zapisu. Uzupełniono skład osobowy
Komisji Rewizyjnej.
Z materiałów sprawozdawczych radni otrzymali podsumowanie
dotyczące zasiłków wykonane przez Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lądku-Zdroju, które zamieszczamy poniżej.
Małgorzata Bednarek, Przewodnicząca Rady Miejskiej

Podsumowanie okresu zasiłkowego 2018/2019:
świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny
i świadczenia wychowawcze (500+)
Świadczenia rodzinne
W okresie od 1 listopada 2018 roku do 30 września 2019 roku
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju wypłacił na łączną
wysokość 1.736.793,50 zł świadczeń rodzinnych. W skład świadCiąg dalszy obok j
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c.d. Z prac Rady Miejskiej
czeń rodzinnych wchodzą: zasiłek rodzinny wraz z dodatkami,
zasiłki pielęgnacyjne, świadczenie pielęgnacyjne, jednorazowa
zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenie rodzicielskie,
specjalny zasiłek opiekuńczy.
W okresie tym wydano:
∙∙ 292 decyzji przyznających zasiłek rodzinny wraz z dodatkami,
∙∙ 6 decyzji przyznające świadczenie pielęgnacyjne,
∙∙ 39 decyzji przyznających jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka,
∙∙ 20 decyzji przyznających specjalny zasiłek opiekuńczy,
∙∙ 16 decyzji przyznających świadczenie rodzicielskie,
∙∙ 55 decyzji przyznających zasiłek pielęgnacyjny,
∙∙ 19 decyzje odmawiające przyznania świadczeń rodzinnych.
Głównym kryterium uprawniającym do świadczeń rodzinnych jest
przeciętny miesięczny dochód, w przeliczeniu na osobę w rodzinie.
Kryterium dochodowe dotyczy dochodu netto, tj. po odliczeniu podatku dochodowego, składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne i wynosi 674 zł na osobę lub 764 zł na osobę,
jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne. Kwoty
zasiłku rodzinnego wynoszą odpowiednio: 95,00 zł na dziecko
w wieku do 5 roku życia, 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej
5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, 135,00 zł na dziecko
w wieku powyżej 18 roku życia.
Z danych zawartych w sprawozdaniach rzeczowo – finansowych
w okresie od 01-11-2018 roku do 08-10-2019 roku ze świadczeń
rodzinnych korzystało 501 rodzin.
Fundusz Alimentacyjny
W okresie od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju wypłacił na łączną
wysokość 425.161,40 zł świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
W okresie tym wydano:
∙∙ 115 decyzji przyznających świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zmian decyzji,
∙∙ 4 decyzje odmawiające przyznania świadczeń rodzinnych.
Głównym kryterium uprawniającym z funduszu alimentacyjnego
jest przeciętny miesięczny dochód, w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Kryterium dochodowe dotyczy dochodu netto, tj. po odliczeniu podatku dochodowego, składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne i wynosi 800,00 zł na osobę.
W okresie od 01-10-2018 r. do 30-09-2019 r. liczba osób uprawnionych do alimentów wyniosła107. Liczba dłużników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie Gminy Lądek Zdrój wynosi
124. Zadłużenie wobec gminy Lądek-Zdrój posiada 202 dłużników
alimentacyjnych.
Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych prowadzone jest
w przypadku bezskutecznej egzekucji po złożeniu przez wierzyciela
do organu właściwego wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika,
a także w przypadku przyznania osobie uprawnionej świadczenia
z funduszu alimentacyjnego. Ilość dłużników zadłużonych w stosunku do Gminy Lądek-Zdrój tj. 202, nie pokrywa się z działaniami
podjętymi wobec dłużników, w związku z nie pobieraniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez niektórych wierzycieli.
W trakcie okresu zasiłkowego 2018/2019 organ właściwy podjął
działania:
∙∙ w 53 przypadkach skierował wystąpienie o przeprowadzenie
wywiadu alimentacyjnego do organu właściwego dłużnika,
∙∙ wezwał 74 dłużników celem przeprowadzenia wywiadu oraz
odebrania od nich oświadczenia majątkowego,
∙∙ 4 dłużników alimentacyjnych zobowiązał do zarejestrowania się
Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy,
∙∙ w 9 przypadkach powiadomił Powiatowy Urząd Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego,
∙∙ wydał 5 decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
∙∙ skierował 130 wniosków o ściganie za przestępstwo z art. 209 §

1 kodeksu karnego,
∙∙ wysłał 1 wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego,
∙∙ przekazał 21 informacji o podjętych działań wobec dłużników do
organów właściwych wierzyciela,
∙∙ do komorników sądowych przekazał 20 informacji mających
wpływ na skuteczność egzekucji,
∙∙ wydał 92 informacje dłużnikom alimentacyjnym o przyznaniu
osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
W okresie zasiłkowym 2018/2019 organ właściwy wyegzekwował
od dłużników alimentacyjnych kwotę 153.695,13 zł z czego na
dochód gminy przekazano 36.895,38 zł, co stanowi 40% wszystkich wpłat dłużników.
Świadczenie wychowawcze (500+)
Okres zasiłkowy dla świadczenia wychowawczego, czyli tzw. 500+
trwa od 01 października do 30 września. Kryterium dochodowe
przy ubieganiu się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto na osobę
w rodzinie, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się
orzeczeniem o niepełnosprawności. Od 1 lipca 2019 roku świadczenia wychowawcze należą się każdemu dziecku do 18 roku życia
w wysokości 500,00 zł miesięcznie, niezależnie od dochodu rodziców mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W całym okresie zasiłkowym 2018/2019 liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i wydanych decyzji przedstawia się następująco:
449 złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, w tym :
∙∙ 59 wniosków złożonych drogą elektroniczną,
∙∙ 501 liczba osób, którym przyznano świadczenie na 1 dziecko
∙∙ 411 liczba osób, którym przyznano świadczenie na 2 dziecko
∙∙ 165 liczba osób, którym przyznano świadczenie na 3 i kolejne
dziecko
∙∙ 392 wydane decyzję przyznające prawo do świadczenia wychowawczego,
∙∙ 11 wydanych decyzji odmownych prawa do świadczenia wychowawczego,
∙∙ 6 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
przekazanych w ramach koordynacji do rozpatrzenia przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki.
Świadczenie wychowawcze i koszty jego obsługi są finansowane
w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Koszty obsług wynosiły 1,5% otrzymanej dotacji, od 1 lipca 2019 roku wynoszą 1,2 %.
W okresie od 01 października 2018 r. do 30 września 2019 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju wypłacił kwotę
3.811.113,87 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz
57.166,71 zł na koszty obsługi związane z realizacją zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.
Grażyna Mańczak
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lądku -Zdroju

Koncert dla Seniorów
W poniedziałek, 28 października, w Sali Widowiskowej Centrum
Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju odbył się Koncert z okazji Dnia
Seniora pt. „Muzyczne barwy jesieni”. W koncercie zorganizowanym przez CKIR wystąpił duet „Skład Nietradycyjny”, w skład
którego wchodzą Malwina Kołt (śpiew, skrzypce) i Daniel Kopeć
(akordeon, śpiew). „Skład Nietradycyjny” zaprezentował repertuar
piosenek, pieśni i melodii z kanonu muzyki rozrywkowej i klasycznej, grając w znakomitym stylu.
Koncert na Dzień Seniora cieszył się dobrą frekwencją i świetnym
odbiorem ze strony publiczności.
Red.
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OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW
Przypominamy o konieczności uiszczenia opłaty od posiadania psa za lata 2017-2019 z uwagi na to, że od 1 stycznia 2017 r. przestało obowiązywać zwolnienie z opłaty od
posiadania psów wpisanych do Gminnego rejestru psów.
Dodatkowo informuje się, że:
Obowiązek podatkowy dotyczący opłaty od posiadania psów ciąży
na osobach fizycznych posiadających psy.
Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:
∙∙ członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli
nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności;
∙∙ osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych –z tytułu posiadania
jednego psa;
∙∙ osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania psa
asystującego;
∙∙ osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa;

ZŁA SEGREGACJA SZKŁA!
Firma Eneris Surowce S.A poinformowała Gminę Lądek-Zdrój, że
ostatnio zebrane szkło (30 września 2109r.) na terenie miasta Lądek-Zdrój było bardzo złej jakości.
Prosimy nie wrzucać szkła w foliowych workach i reklamówkach,
folie umieszczamy w pojemniku na tworzywa.
Do pojemnika na szkło wrzucamy:
- szklane butelki ,
- słoiki,
- butelki po napojach/oliwie,
- szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z
trwale połączonych surowców).
Nie wrzucamy: szkła stołowego, fajansu szyb samochodowych zniczy, termometrów, lamp, monitorów.
Prosimy o staranność w segregacji, gdyż odpady źle posegregowane nie będą odbierane w terminie. Ponadto nowe przepisy przewidują wyższe opłaty w przypadku złej segregacji tj. w wysokości
nawet czterokrotności opłaty za odbiór i zagospodarowania odpadów. (czyli 100 zł/mieszkańca) .
UWAGA ZMIANA DOT. SKŁADANIA DEKLARACJI DOT.OPŁATY
ZA GOSP.ODPADAMI KOMUNLANYMI ZA OKRES WSTECZNY
Zgodnie art.6m ust.4 Ustawy o z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r., poz. 1454
ze zm.)
„Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 2.”tj.: art..6m ust.5 „Przepisu ust. 4 nie
stosuje się, jeżeli właściciel nieruchomości złoży nową deklarację
zmniejszającą wysokość: zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia”.
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∙∙ podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu
posiadania nie więcej niż dwóch psów.
Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania jednorazowo do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia powstania
tego obowiązku.
W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia
opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się
proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty, a obowiązek uiszczenia powstaje lub wygasa od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
powstały okoliczności uzasadniające powstanie lub wygaśnięcie
tego obowiązku.
Płatność
Opłata od posiadania psów wynosi 60,00 zł od jednego psa oraz
40,00 zł za każdego następnego psa posiadanego przez osobę fizyczną i płatna jest w kasie urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju nr: 86 9588 0004 0039 1111
2000 0010.
Podstawa prawna
∙∙ Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach opłatach lokalnych (Dz.U.2019.1170),
∙∙ Uchwała Nr XV/87/15 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 26
października 2015 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
Kontakt
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta i Gminy w
Lądku-Zdroju, pok.11 (parter), tel. 74 811 78 81.

Inkubator Przedsiębiorczości
– dla mnie, dla Ciebie, dla Nas
Inkubator Przedsiębiorczości „Stacja Rozwój” w Lądku Zdroju
przy ul. Kolejowej 6, tętni biznesowym życiem. W ostatnim miesiącu operator odnotował przyrost nowo zainkubowanych firm, a
wiele działań skierowano na zapewnienie profesjonalnej opieki i
nadzoru inkubowanym przedsiębiorcom. Obecnie z bogatej oferty
wynajmu powierzchni oraz usług specjalistów w zakresie zakładania działalności gospodarczej oraz doradztwa prawnego, księgowego i finansowego korzysta kilkunastu przedsiębiorców.
Inkubator Przedsiębiorczości to nie tylko lokalizacja siedziby firm,
jest to również obiekt dysponujący powierzchnią konferencyjną z ogromnymi możliwościami. We wrześniu odbył się tutaj III
Sudecki Kongres Samorządowy z udziałem burmistrzów i wójtów
z regionu Sudetów. Kongres był kontynuacją debaty pomiędzy
samorządowcami, władzami województwa oraz stroną rządową,
dotyczącej wsparcia rozwoju gospodarczego regionu Sudetów.
Przestrzeń Inkubatora Przedsiębiorczości była także miejscem
zorganizowania „Drzwi otwartych” dla mieszkańców i gości Lądka-Zdroju pn. „Pociąg od zdrowia” W trakcie realizowanych warsztatów przedstawiono aktualnie obowiązujące trendy o tematyce
eko – zdrowotnej, promującej zdrowy i aktywny styl życia. Propagowano również działania zapewniające „drogę do sukcesu” zwracając jednocześnie uwagę na eliminacje zagrożeń wpływających
na osiągnięcie zawodowego celu. Podsumowaniem pierwszego
otwartego eventu był koncert zespołu VW Project. Ten elektryzujący zespół w międzynarodowym składzie łączy w swojej twórczości
znajomość i szacunek do bluesowych korzeni oraz nowoczesne
techniki wykonania utworów, które znalazły pozytywny odzew
u wszystkich naszych Gości.
Inkubator Przedsiębiorczości odwiedzają także najmłodsi członkowie lokalnej społeczności, wypełniając wnętrze letniej poczekalni cotygodniowymi treningami sprawnościowymi. Intensywne
przygotowania do sezonu zimowego trwają pod okiem trenerów
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Narciarskiej Szkoły Żereb Ski Academy oraz Olimpijki Karoliny Riemen-Żerebeckiej.
Miesiąc październik jest okresem przygotowawczym do uruchomienia projektu p.n. „Przystanek dla zdrowia Seniora”. Działanie
skierowane jest dla mieszkańców Lądka Zdroju w wieku po 50 roku
życia. Uczestnictwo w grupie ma za zadanie poprawę ogólnego
stanu zdrowia, a przede wszystkim ma spełniać emocjonalne potrzeby seniorów. W grupie osób o podobnym wieku będzie można
nawiązywać przyjaźnie, dzielić się doświadczeniami, a przede rozbudzać i realizować swoje pasje. Zapraszamy do wzięcia udziału
w tym projekcie. Szczegółowych informacji udzielamy w biurze
Inkubatora Przedsiębiorczości w Lądku-Zdroju na ul. Kolejowej 6.
Inkubator Przedsiębiorczości w Lądku-Zdroju, zaprasza do poszukiwania informacji nt. bieżących działań i serdecznie zachęca do
czynnego w nich uczestnictwa.
Inkubator Przedsiębiorczości Lądek-Zdrój

WARSZTATY WYPIEKU CHLEBA
METODĄ TRADYCYJNĄ
ArteWeda Stowarzyszenie Działań Kreatywnych
serdecznie zaprasza na warsztaty wypieku chleba
metodą tradycyjną w ceramicznym piecu chlebowym.
16.11.2019 - godz. 16.00 - 21.00
17.11.2019 - godz. 12.00 - 16.00
18.11.2019 - godz. 8.00 - 14.00
Poznaj kulturę i zwyczaje Dolnego Śląska.
Impreza na wolnym powietrzu,
przy ul. Zwycięstwa 14 (przy Ośrodku Urszula),
wstęp wolny.

Wspólne działanie i śpiewanie
W dniu 15 października 2019 r. miałam przyjemność jako przewodnicząca Rady Miejskiej uczestniczyć w spotkaniu „Chwytaj
dzień” poświęconemu nieżyjącemu już muzykowi Zbigniewowi
Wodeckiemu. Organizatorami spotkania byli: Środowiskowy Dom
Samopomocy prowadzony przez Lądecką Fundację Reintegracji
i Aktywizacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych oraz Dzienny
Dom Senior+ prowadzony przez Ośrodek Pomocy Społecznej w
Lądku-Zdroju. Uczestnicy zaprezentowali sylwetkę artysty i zestaw piosenek, które wykonywali samodzielnie razem z odtwarzaną ścieżką dźwiękową. Atmosferę wzbogacały prezentacje zdjęć
i fragmenty z występów Zbigniewa Wodeckiego oraz jesienny
wystrój pomieszczenia, w którym na co dzień spędzają czas seniorzy. Spośród zaproszonych gości obecni byli również: Alicja
Piwowar Wiceburmistrz Lądka-Zdroju i Jerzy Szymańczyk Prezes
Lądeckich Usług Komunalnych. Gospodarzy – oprócz oczywiście
uczestników wydarzenia – reprezentowały panie: Grażyna Mańczak Kierownik OSP, Dorota Nachorna Prezes Lądeckiej Fundacji
Reintegracji i Aktywizacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych i
Sylwia Budzioch-Nowak Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy.
Wielkie gratulacje dla uczestników wsytępujących w programie artystycznym oraz pracowników obu organizacji, których celem jest
zapewnienie opieki i rozwoju swoich podopiecznych. Przez kilka
lat działalności ŚDS już kilkakrotnie miałam okazję wziąć udział
w spotkaniach teatralnych, muzycznych czy wspólnego wykonywania ozdób świątecznych. Od czasu powstania w Lądku-Zdroju
Dziennego Domu Senior+ takie wydarzenia przygotowywane są
wspólnie – młodsi uczą się od starszych i odwrotnie. Należy dodać,
że seniorzy mają swoją siedzibę w budynku dawnego gimnazjum
przy ulicy Zamenhofa. Wkrótce ma się tam rozpocząć adaptacja
pomieszczeń na ŚDS (który zmieni swą dotychczasową lokalizację). W budynku tym mieści się też Ośrodek Pomocy Społecznej –

gospodarza obiektu – i biuro leśnika UMiG. Od niedawna zagospodarowali pomieszczenie na I piętrze seniorzy z Polskiego Związku
Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddziału Lądeckiego. Można
określić, że drugie życie (albo i trzecie, jeśli weźmiemy pod uwagę
funkcjonującą tam szkołę podstawową, potem gimnazjum) budynku to szeroki wachlarz działań i usług społecznych. A wszystkim
występującym podczas spotkania muzycznego „Chwytaj dzień”
dedykuję wersy autorstwa Johanna Wolfganga Goethego:
Gdzie słyszysz śpiew, tam idź,
tam ludzie dobre serca mają.
Bo wierzaj mi, że ludzie źli,
Ci nigdy nie śpiewają.

Małgorzata Bednarek
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,,Maszyny idą w ruch,
Moniuszko i ja
czyli od techniki do robotyki”
To, że w lądeckiej bibliotece dzieje się dużo chyba każdy wie. Nie
zwalniamy tempa i działamy dalej. Od października rozpoczęłyśmy
realizację projektu ,,Maszyny idą w ruch, czyli od techniki do robotyki”. Mając na uwadze postęp w dziedzinie nowych technologii,
postanowiłyśmy przygotować dla dzieci coś, co będzie połączeniem historii wynalazków i nowoczesnych technologii. Do tej pory
odbyły się lekcje biblioteczne dla uczniów lądeckiej oraz trzebieszowickiej szkoły poświęcone początkom wynalazków. Popołudniami w bibliotece odbywają się warsztaty modelarskie i z robotyki, podczas których dzieci uczą się skręcać modele z serii Mały
Konstruktor, a także składać konstrukcje z klocków. Na zajęciach
poznajemy i uczymy się programować zakupione roboty Ozobot
i Photon, a nawet oglądamy świat przez gogle 3D. Przed nami konkurs na auto przyszłości, a także wycieczka do Muzeum Motoryzacji w Zamku Topacz i Kolejkowa we Wrocławiu. Zachęcamy do
śledzenia naszych działań na FB biblioteki. Projekt dofinansowano
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Paulina Bera
Biblioteka CKiR
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W 200-rocznicę swoich urodzin w naszym kurorcie zawitał Stanisław Moniuszko. W całym kraju rozbrzmiewa jego muzyka, bo jak
powiedział: „To będzie mój rok”. Odbywają się koncerty, wystawiane są jego opery, wykonywana jest muzyka wokalna i sakralna
tego wielkiego naszego kompozytora.
Stanisław Moniuszko nazywany jest ojcem opery narodowej,
który swoimi pieśniami bronił Polaków przed wynarodowieniem
w trudnych latach zaborów. Wspominając tego kompozytora patriotę w 200-rocznicę urodzin (przyszedł na świat 5 maja 1819 r.),
w naszym mieście odbyły się 3 koncerty poświęcone jego muzyce.
Pierwszy koncert, zatytułowany „Czar muzyki Stanisława Moniuszki”, miał miejsce w Centrum Kultury i Rekreacji już 10 maja, drugi
natomiast odbył się 25 października, również w CKIR i nosił tytuł
„Moniuszko i ja”. Organizatorem tych wydarzeń było CKIR oraz
Ognisko Muzyczne z Lądka-Zdroju, a wystąpili w nim byli uczniowie i młodzi artyści naszego S.O.M. Utwory, które wykonywali to
instrumentalne wersje pieśni i arii operowych Moniuszki. Przed
lądecką publicznością zaprezentowali się: Jakub Grzybowski, Julia
Bałys, Hanna Gręda, Aleksandra Golianek, Paulina Koszyk, Klaudia
Wrzecioniarz, Katarzyna Oźga, Witold Koziarek, , Adrian Krawczyk,
Oliwier Bułacz, Amelia Felusiak. Pieśń „Prząśniczka” zaśpiewała
Dobrosława Pobiarzyn. Młodzi adepci muzyki wykonywali natomiast swoje drobne utwory, bo też od ich komponowania zaczynał Moniuszko. To najmłodsi muzycy, pierwszoklasiści: Victoria
Bachmatiuk, Pola Erdmańska, Maksymilian Gręda, Dobrosława
Pobiarzyn, Anna Sienkiewicz i Amelia Felusiak.

Przy dużym aplauzie rodziców i zaproszonych gości koncerty bardzo się podobały a wykonawcy przeżyli wielką przygodę z muzyką
Stanisława Moniuszki. Dodajmy, że występy przygotował nauczyciel Lesław Błażej.
Kolejny koncert, poświęcony Moniuszce, pt. „Powiem Ci na uszko kto to był Moniuszko”, odbył się 26 października w Kawiarni
twórczości „Piwnica Pod Adamem”, a jego wykonawcą był Zespół
Wokalny „Con Grazia” z Państwowej Szkoły Muzycznej pod dyrekcją Renaty Fiałkowskiej - Dumy przy akompaniamencie Elżbiety
Malinowskiej i Zespołu Gitar Klasycznych pod kierunkiem Witolda
Kozakowskiego. Przed koncertem odbyła się także ciekawa prelekcja pt. „Magia minionych lat – przywołujemy historię, obyczaje
i konwenanse z przełomu XIX i XX w.”, którą przeprowadziła Małgorzata Bednarek.
Na kolejny koncert Moniuszkowski zapraszamy 29 listopada do
Zamku „Na skale” w Trzebieszowicach.
Lesław Błażej
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3 września wystartował nowy rok szkolny, naukę rozpoczęło
349 uczniów w 18 oddziałach. Uczyć ich będzie ok. 40 nauczycieli.
Przez dwa miesiące nauki w naszej szkole wiele się działo. 19
września w ramach powiatowego ćwiczenia obronnego „Hrabstwo Kłodzkie 2019” doszło do ataku terrorystycznego na szkołę.
Uzbrojeni napastnicy zabarykadowali się w jednym z pomieszczeń
razem z zakładnikami. Celem ćwiczeń było sprawdzenie procedur
związanych z ewakuacją uczniów oraz koordynacja działań odpowiednich służb. Ten egzamin wszyscy zdali wzorowo. W tym miejscu należą się podziękowania wszystkim służbom mundurowym:
Policji, jednostkom OSP z naszej gminy i PSP z Kłodzka, Pogotowiu Ratunkowemu, Straży Miejskiej, Starostwu Powiatowemu w
Kłodzki, Panu Adamowi Rodakowi – Inspektorowi ds. zarządzania
kryzysowego w gminie Lądek-Zdrój, Dyrekcji Szkoły za profesjonalne zorganizowanie i przeprowadzenie ćwiczeń.

specjalnym piórem, dokonał pasowania na ucznia klasy pierwszej.
Każdy pierwszak otrzymał pamiątkowy Dyplom Pasowania na
Ucznia, legitymację i tarczę szkolną. Pierwszoklasistom życzmy
samych sukcesów w nauce!
l 14 października do także Dzień Edukacji Narodowej, upamiętnia on rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która
została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Z okazji tego święta zamiast lekcji odbyły się spotkania
z wychowawcami i uroczysty apel. Zaproszeni goście: Burmistrz
Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk. Wiceburmistrz Alicja Piwowar, Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Bednarek, przedstawiciele Rady Rodziców złożyli nauczycielom i pracownikom
szkoły życzenia z okazji Ich święta. Ten dzień to także okazja do
przedstawienia nauczycieli „z przymrużeniem oka” – uczennice
klasy ósmej przedstawiły „echo szkolne”.
Tego dnia również uroczyście zostały otwarte pracownie przedmiotowe: matematyczna, biologiczna, geograficzna i fizyko-chemiczna. Pracownie zostały sfinansowane ze środków Europejskie-

l STOP PRZEMOCY – pod takim hasłem 4 października społeczność szkolna wzięła udział w happeningu na lądeckim rynku.
Związane to było z obchodzonym 2 października Międzynarodowym Dniem bez Przemocy. Uczniowie mieli za zadnie zwrócenie
uwagi że szacunek, uprzejmość, uśmiech i serdeczność to zachowania, które powinny dominować w naszym codziennym życiu.
l
4 października wiele emocji wzbudzała także matematyka. Tego dnia obchodziliśmy IX ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI
MNOŻENIA. Akcja miała zachęcić wszystkich do przypomnienia
sobie tabliczki mnożenia. Patronem i symbolem akcji była sowa
o imieniu SOPIA (ukryta jest tu niezwykła liczba Pi). W tym dniu
tabliczka mnożenia była rymowana na różne sposoby, takie rymowanki sprawiają, że dzieci szybciej się uczą i na dłużej zapamiętują
tabliczkę mnożenia.
l SZKOŁA Z CERTYFIKATAMI
W ubiegłym roku szkolnym braliśmy udział w konkursie „Szkoła
Dbająca o Bezpieczeństwo”. Z 15 szkół województwa dolnośląskiego wyłoniono 5 laureatów, jednym z nich jest nasza szkoła.
Otrzymaliśmy CERTYFIKAT „SZKOŁY DBAJĄCEJ O BEZPIECZEŃSTWO NA LATA 2019-2022”. W ramach konkursu realizowane
były zadania z następujących obszarów:
∙∙ współpraca z lokalnymi podmiotami działającymi na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży,
∙∙ edukacja społeczno-prawna uczniów, nauczycieli, rodziców
∙∙ przeciwdziałanie cyberprzemocy
∙∙ profilaktyka zachowań antydyskryminacyjnych
∙∙ profilaktyka uzależnień
Drugi certyfikat to „CERTYFIKAT SZKOŁY Z PASJĄ DO MATEMATYKI”, jako innowacyjnej metody nauczania matematyki z zastosowaniem Kart Grabowskiego na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.
l „Ślubuję być dobrym uczniem, dbać o dobre imię szkoły i
klasy, uczyć się pilnie i być dobrym kolegą, swym zachowaniem i
nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom” – tak w dniu 14
października ślubowali pierwszoklasiści, następnie pan dyrektor,
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Nowinki z Przedszkola
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go Funduszu Społecznego pod nazwą „Odkrywam, doświadczam,
badam – Nowoczesna szkoła droga do sukcesu” oraz rezerwy
części oświatowej subwencji ogólnej z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pracownie zostały wyposażone w nowoczesne pomoce
naukowe, tablice i monitory interaktywne. W ramach projektu prowadzone są także zajęcia dla uczniów; są to zajęcia wyrównawcze
z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, gdzie uczniowie
mogą nadrobić zaległości, uzupełnić swoja wiedzę i umiejętności
oraz koła przedmiotowe dla uczniów zainteresowanych danym
przedmiotem. Wszystko to ma przyczynić się do podwyższenia
poziomu nauczania i osiągania sukcesów przez uczniów. W różnych formach zajęć bierze udział ok. 220 uczniów.
l LIGA KLAS 2019/2020 – to rywalizacja klas, którą przygotował Samorząd Uczniowski. Ocenie podlegają nastęujące zagadnienia: przygotowywanie gazetek tematycznych w klasach, udział
w akcjach charytatywnych na terenie szkoły, udział klas w akcjach
SU „Szkoła na wesoło”. Akcja „Szkoła na wesoło” dotyczy 6 dniu
w roku szkolnym. Jest to każdy 13 dzień miesiąca (jeśli jest dniem
nauki szkolnej). Uczniowie, którzy włączą się w akcję nie otrzymują w tym dniu ocen niedostatecznych, nauczyciele nie robią
kartkówek. A oto jak przygotować się na kolejne „13” : 13 listopada - Dzień w kolorach (każda klasa losuje sobie kolor), 13 grudnia – Dzień w krateczkę, 13 stycznia – Dzień kolorowych sznurówek, 13 marca – dzień z kwiatkiem, 13 kwietnia – Dzień w zieleni,
13 maja – Dzień w czerwieni.
Akcje charytatywne: „Góra Grosza”, zbiórka karmy dla schroniska
„Psia gwiazda”, „Zakręcona Jedynka” – zbiórka plastikowych nakrętek, „Nie bądź sknera – kup pampera” – środki higieniczne na
rzecz hospicjum dziecięcego we Wrocławiu.
Szanowni Rodzice,
Dyrekcja Szkoły oraz nauczyciele w trosce o bezpieczeństwo Państwa Dzieci przypominają o świadomym i rozsądnym korzystaniu
z nowoczesnych technologii oraz zagrożeniach, jakie dziecko może
napotkać w mediach społecznościowych. Internet oprócz dostępu
do wiedzy, informacji i rozrywki niesie za sobą ryzyko uzależnienia,
przemocy, dostępu do nieodpowiednich treści. Dlatego apelujemy
o zwrócenie szczególnej uwagi na rodzaj aktywności podejmowanej przez dziecko w sieci, aby uchronić je przed szkodliwymi
treściami a także cyberprzemocą, ponieważ państwo ponosicie
odpowiedzialność za swoje dziecko.
Drodzy Rodzice kontrolujcie co robią Wasze Dzieci w Sieci:
- z kim rozmawiają?
- czy nie są przez kogoś obrażane?
- czy same kogoś nie obrażają?
- czy oglądają treści odpowiednie dla swojego wieku?
Więcej informacji i obszerne fotorelacje znajdziecie Państwo na
naszej stronie internetowej www.sp1ladekzdroj.pl i na FB
Informacje zebrała Beata Kaczmarczyk

Piesza wycieczka na Dzielec
W Lądku- Zdroju znajduje się wiele atrakcyjnych miejsc, które
warto zobaczyć. Najstarsza grupa przedszkolaków ,, tygryski”
w ramach projektu edukacyjnego ,, Jestem przewodnikiem po
swoim mieście” realizowanego w naszym przedszkolu wybrały się
we wrześniu wraz z przewodnikiem panem Grzegorzem Szczygłem i wychowawcami Anną D. i Iwoną R. na Dzielec. Idąc szlakiem dzieci zachwycały się kolorami jesieni w lesie oraz jego bogactwem . Słuchając interesującej historii i różnych ciekawostek
przekazywanych przez pana Grzegorza zdobyliśmy górę Dzielec.
Po krótkim odpoczynku pełni wrażeń wróciliśmy do przedszkola.
Piesza wycieczka dostarczyła dzieciom sposób ,,na nudę” i pomysł na spędzenie czasu dla dzieci z rodzicami.
l Święto Pieczonego Ziemniaka
15 października dzieci 5 i 6 letnie wzięły udział w terenowych zajęciach z Edukacji Leśnej Społeczeństwa. Dzięki współpracy z Nadleśnictwem Lądek - Zdrój oraz Śnieżnickim Parkiem Krajobrazowym
przedszkolaki miały możliwość wzbogacenia swojej wiedzy w zakresie przyrodniczym. Zajęcia odbyły się na Ścieżce Edukacji Leśnej w Nowym Gierałtowie, spacerując leśnymi dróżkami poznawały zasady zachowania się w lesie, etapy rozwoju lasu, gatunki
zwierząt naszych lasów, sposoby ochrony itp. Miały okazję poczuć
skarby lasu pokonując ścieżkę zmysłów - dotyk, węch - tak czujemy las! W trakcie oczekiwania na leśnego przewodnika - pana Łukasza i jego pomocników - zorganizowaliśmy zawody sportowe na
świeżym powietrzu. Dodatkową atrakcją była degustacja pieczonych w ognisku ziemniaków. Po ogromnej porcji ruchu wszystkim
smakowały! Dzień był pogodny, wiatr strącał kolorowe liście, które
wirując w powietrzu dodawały krajobrazowi uroku.
l Maluch w Bibliotece
Kolejny rok szkolny i kolejne zajęcia w Bibliotece, które są kontynuacją projektu „Cała Polska czyta dzieciom.” Pani Paulina i Pani
Gabrysia zachęcają najmłodszych do czytania wraz z rodzicami.
Książka to skarbnica wiedzy, a dzieci potrzebują dobrego przykładu. Podczas zajęć poznają nowe opowieści, bajki, rozwijają wyobraźnię. Cykliczne spotkania raz w miesiącu są oczekiwane przez
dzieci.
l „My jesteśmy Biedroneczki”
Dnia 18.10.2019r. w naszym przedszkolu odbyło się „Pasowanie
na przedszkolaka” najmłodszej grupy „Biedronki”. Uroczystość ta
w dużym stopniu stanowiła zakończenie procesu adaptacyjnego
dzieci do warunków i zasad panujących w przedszkolu. Dzieci zaprezentowały rodzicom i przybyłym gościom wierszyki, taniec Biedronki oraz piosenkę „Jestem Zuch” i „Biedroneczki są w kropeczki”. Odświętny strój, a także wystrój sali podkreśliły doniosłość
wydarzenia. W dalszej części dzieci złożyły uroczyste ślubowanie,
a Pani Dyrektor dokonała pasowania za pomocą „Zaczarowanego
Ołówka”. Na pamiątkę tej chwili każde dziecko otrzymało kuferek
wypełniony słodyczami i zabawką, plakietkę z biedronką oraz dyplom. Teraz dzieci z dumą mogą powiedzieć „Mamo, Tato-jestem
przedszkolakiem!

LICEANARIUM
l

OTRZĘSINY KLAS PIERWSZYCH
W dniu 21.09.2019 r. miało miejsce ważne dla pierwszoklasistów
wydarzenie.
Zgodne ze szkolną, długoletnią tradycją odbyło się OTRZĘSINY
KLAS PIERWSZYCH! Które od tego roku odbyły w zmienionej formule i rozpoczęły licealną przygodę klas pierwszych A i B. Imprezę
przygotowała klasa druga. W świetnym stylu i z dużym zaangażowaniem klasy pierwsze zostały wprowadzone w życie lądeckiego
LO. Rywalizowały one między sobą w konkurencjach takich jak:
*stworzenie i zaśpiewanie własnej piosenki,
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*taniec indiański i hawajski,
*zadanie ciekawszych pytań podczas wywiadu z burmistrzem miasta,
*przeprowadzenie wywiadu lub zdobycie rzeczy związanej z festiwalem górskim,
*plakat promujący festiwal.
I wielu, wielu innych. Obie klasy szły łeb w łeb! Choć wydawało
się, że obie klasy wygrają, okazało się, niestety, że miejsce pierwsze jest tylko jedno. Wspaniałe jury (uczniowie naszego liceum),
w którego skład wchodzili niezastąpieni i wyjątkowi Maciej Stopyra, Michał Streluk i Adam Fastnach, ceniało nas punktami od
0 do 3.
Oczywiście między konkurencjami, obie klasy musiały ze „smakiem” poczęstować się trzema „smakołykami”, a były nimi „smakowite szprotki”, „słodziutkie kostki rosołowe” i „pyszne cytrynki”. W czasie częstowania klasa druga twierdziła, iż za ich czasów
było bardziej drastycznie. Jak już pisałam wcześniej - na szczęście
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teresowanie wykazali pierwszoklasiści zarówno z klasy 1a, jak i 1b.
Wyjechaliśmy rankiem, około godziny dziewiątej. O dziesiątej byliśmy już na miejscu. W bystrzyckiej szkole czekała na nas nasza
wspaniała nauczycielka biologii i chemii, a zarazem jedna z opiekunek-Pani Profesor Magdalena Rodowicz, natomiast dwie kolejne
opiekunki - Pani Profesor Małgorzata Suszyńska oraz Pani Profesor Bożena Piskorska jechały wraz z nami autobusem.
Chwilę po przybyciu do Liceum w Bystrzycy, zostaliśmy rozdzieleni na dwie, identyczne ilościowo grupy. Pierwsza z nich, znajdująca się pod opieką Profesor Piskorskiej, udała się do Miejsko
Gminnego Ośrodka Kultury na wykład poprowadzony przez trenera mentalnego - Antoniego Mieleckiego. Trwał on około godziny
i miał na celu uświadomić nas, że aby spełniać swoje marzenia,
trzeba podjąć w tym kierunku jakieś kroki oraz nie warto przejmować się opinią ludzi wokół. W tym samym czasie grupa druga
słuchała wykładu biologicznego, a konkretnie wykładu na temat
mikro oraz makroorganizmów, a także bakterii. O godzinie jedenastej rozpoczął się kolejny wykład, w którym uczestniczyły już obie
grupy. Dotyczył on komórek ludzkich oraz zmian zachodzących w
naszym organizmie.
Po zakończeniu drugiego wykładu, wspólnie poszliśmy na tamtejszy rynek. Tam mieliśmy niecałą godzinę czasu wolnego, którą
mogliśmy przeznaczyć na cokolwiek chcieliśmy.
O godzinie 13.10 wyjechaliśmy z Bystrzycy. Po czternastej dojechaliśmy do Lądka. Mam nadzieję, że będziemy mieć okazję
uczestniczyć w wielu tego typu wycieczkach w tym roku szkolnym
i nie tylko!
Ines Hans

Dyżury aptek
w listopadzie 2019
wszystkich klas pierwszych - obowiązuje nowa, zmieniona formuła owych otrzęsin. Po „pożywnym” posiłku, złożyliśmy uroczystą
przysięgę zredagowaną przez klasę drugą. Trochę śmiechu, trochę
powagi i zakończenie.
Udało się, klasa pierwsza A wygrała przewagą kilku punktów. Walka była naprawdę bardzo zacięta. Na szczęście żadna klasa nie została poszkodowana, a nagroda pocieszenia trafiła w moje ręce.
Przekazałam ją naszej kochanej Pani Wychowawczyni. Na koniec,
został przygotowany poczęstunek z wypieków pierwszej klasy.
Z tego miejsca dziękuję w imieniu obu klas pierwszych, za świetnie
przygotowane i zorganizowane otrzęsiny.
Julia Palasik
Lądeckie otrzęsiny
To my tu idziemy miastem,
pierwsza b to my.
To Lądeckie otrzęsiny,
to jest ten nasz rytm.
Ref: Rajd, rajd pierwszaków rajd.
Czy to w słońce, czy to w deszcz.
Ruszasz z nami druga klaso,
bo zemsty chcesz.
Otrzęsiny są raz w życiu,
my nie zmarnujemy tego.
Ciastem was poczęstujemy
i się pośmiejemy.
Ref: Rajd, rajd pierwzaków rajd...
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DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL NAUKI
4 października 2019 r. odbyła się szkolna wycieczka do Bystrzycy
Kłodzkiej. Celem wyjazdu było wzięcie udziału w Dolnośląskim Festiwalu Nauki przez uczniów naszego Liceum. Mimo, że pojechać
mógł każdy, niezależnie od wieku, zdecydowanie największe zain-

w Lądku-Zdroju i Stroniu Śląskim
1.11.2019, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
2.11.2019, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
3.11.2019, 21.00-7.00, „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
4.11.2019, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
5.11.2019, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
6.11.2019, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
7.11.2019, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
8.11.2019, 21.00-7.00, „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
9.11.2019, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
10.11.2019, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
11.11.2019, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
12.11.2019, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
13.11.2019, 21.00-7.00, „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
14.11.2019, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
15.11.2019, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
16.11.2019, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
17.11.2019, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
18.11.2019, 21.00-7.00, „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
19.11.2019, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
20.11.2019, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
21.11.2019, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
22.11.2019, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
23.11.2019, 21.00-7.00, „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
24.11.2019, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
25.11.2019, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
26.11.2019, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
27.11.2019, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
28.11.2019, 21.00-7.00, „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
29.11.2019, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
30.11.2019, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
(Harmonogram pracy aptek podajemy na podstawie Uchwały XII/127/2018 Rady Powiatu Kłodzkiego)
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Północno-wschodnim stokiem Trojaka do Ruin Zamku
Karpień (cz. III)
Do Ruin Zamku Karpień tym razem starym traktem, który wiódł
do warowni od przeprawy na Białej Lądeckiej, obecnie „most zamkowy” na ul. T. Kościuszki i dalej od pl. M. Curie-Skłodowskiej ul.
Zamkową. Na wycieczkę wyruszamy z ul. dr A. Ostrowicza (centralny węzeł tras kuracyjnych niebieskich „Koński Zdrój”, wys. 448
m n.p.m.), w górę za znakami tych tras, w tym trasy nr 4 im. „cara
Aleksandra I”, i zaraz na skrzyżowaniu w lewo ul. Orlą, na jej rozwidleniu w prawo w górę ul. Jadwigi. Tu przy końcu ulicy węzeł
tras „ul. Jadwigi, wys. 464 m n.p.m.”. Wybieramy drogę środkową to jest ul. Zamkową i nią idziemy w górę. Po jej lewej stronie
ostatnie zabudowanie (ul. Zamkowa nr 10), tu na przełomie XIX
i XX w. mieszkał i tworzył lądecki rzeźbiarz Franciszek Thamm,
autor m. in. dwóch lądeckich Ukrzyżowań zwanych „kąpielowym”
i „gajowym”, w miejscu jego pracowni stoi garaż. Mijana po lewej
w dole zabudowa willowa nosi nazwę „Kosmonautów” dla upamiętnienia pobytu na kuracji polskiego kosmonauty Mirosława
Hermaszewskiego. Dalej wchodzimy w Drogę Zamkową i po lewej na wys. 508,5 m n.p.m. okazały „Młyński Krzyż”. Ten potężny kamienny krzyż ufundował I. B. Gottschalk, właściciel młyna
zdrojowego (młyn stał nad Karpowskim Potokiem przy obecnym
pl. M. Skłodowskiej-Curie), w piaskowcu wykonał wnuk Michała
Klahra Starszego – Kazimierz (Casimir), co potwierdzają wykute
z tyłu napisy. Jego uroczyste odsłonięcie nastąpiło 31.07.1829 r.,
natomiast 17.04.1834 r. do księgi wieczystej młyna wpisano „Każdy właściciel tego gruntu jest zobowiązany krzyż w dobrym stanie
utrzymać ”. Nadzór nad tym zobowiązaniem powierzono katolickiemu urzędowi parafialnemu. Tu w kier. płn. – zach. malownicza
panorama na dolinę Białej Lądeckiej i jej otoczenie, dalej przez tereny Stacji Narciarskiej „Lądek Zdrój” dochodzimy do ściany lasu
i drogi – łącznika (po prawej). Niżej przy Drodze Zamkowej, po jej
prawej stronie widoczny obiekt to zbiornik wody wodociągowej
o pój. 1000 m3 z 1935 r. na wys. 550 m n.p.m. Woda do tego
zbiornika dopływa z wielu płytkich studzienek ujmujących wody
podziemne w rejonie dawnej wsi Karpno. Przed zbiornikiem z Drogi Karpowskiej schodzimy w prawo w górę i tzw. drogą – łącznikiem dochodzimy do Drogi Okólnej i nią w lewo do Ronda Karpowskiego na wys. 613 m n.p.m. Stąd po przekątnej wchodzimy na
Drogę Malinową (górną) i nią dochodzimy do kolejnego rozdroża,
i szlaku pieszego górskiego zielonego (odcinek tego szlaku od Borówkowej do Przeł. Karpowskiej nazwano „Szlakiem Solidarności
Polsko- Czesko-Słowackiej”), stąd w prawo szlakiem pieszym górskim zielonym do Rozdroża Zamkowego na wys.698,3 m n.p.m. Z
Rozdroża Zamkowego ścieżką w lewo i trasami: wędrówkową nr
3, kuracyjną nr 6 oraz szlakiem pieszymi górskimi niebieskim E-3 i
zielonym już na terenie Lasów Państwowych dochodzimy do Ruin
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Zamku Karpień na wys. 779,1 m n.p.m. Ruiny podlegają strefie
ochrony archeologiczno-konserwatorskiej. Chodzenie po resztkach murów zabronione!
Warownia graniczna w głębi Przesieki Sudeckiej.
Ta górska warownia w okresie kształtowania się, a następnie w
czasach względnej samodzielności księstw, stanowiła system pokrywający się z granicą pomiędzy przemyślidzko-luksemburską
Ziemią Kłodzką a piastowską częścią Dolnego Śląska. Karpień pełnił funkcję zamku-strażnicy zamykając od płn. wsch. zasięg Ziemi
Kłodzkiej, strzegł przejścia na Śląsk i Morawy, chronił przebiegający przez okolicę handlowy szlak solny, potem ustawionych opodal
„kobylic” (zapór granicznych) na przejściach Przeł. Karpowskiej,
Gierałtowskiej, Suchej Kobylicy, był siedzibą niewielkiego ziemstwa zwanego później „państewkiem karpieńskim”, do którego należał też Lądek. Wraz z kształtowaniem się państwowości polskiej
i czeskiej, zamek nabierał znaczenia, jako pożądana przez obie
strony warownia graniczna nad uczęszczanymi śródgórskimi traktami z Czech do Małopolski przez księstwo biskupie (obok zamku
prowadził trakt handlowy zwany później Solną Drogą). Wówczas
po drugiej północnej stronie gór podobne funkcje spełniał gród
Rychleby, wzniesiony w 2 poł. XIII w. w księstwie biskupim nad
Rakową Doliną (Raci udoli) ciągnącą się na północny wschód od
Przeł. Karpowskiej – obecnie ruiny w Czechach. Dzięki położeniu
zamku Karpień w centrum włości stał się on z czasem, wraz z Lądkiem najstarszymi w pełni zorganizowanymi dobrami kłodzkimi,
ośrodkami handlu i administracji. Obszar Ziemi Kłodzkiej podzielony był wówczas na małe ziemstwa (Weichbildy) państewka z
ośrodkami w miastach oraz władztwa z zamkami, jako centrami
administracyjno-sądowniczymi. Za pierwszego właściciela ziemstwa Karpień należy uznać króla czeskiego, który był inicjatorem
akcji osadniczej na obszarach dotychczas niezaludnionych lub słabo zaludnionych.
Za zgodą Jana Luksemburczyka (króla Czech w latach 13101346), ok. roku 1320 na szczycie Karpiaka w miejscu drewnianego gródka obronnego Tomasz (Tam; Thamo; Thame; Thammo
) Glubos Starszy, brat właściciela dóbr międzyleskich Ottona von
Glubosa, wzniósł kamienny zamek w stylu romańskim. Była to
budowla stosunkowo małych rozmiarów (75 x 30 m), ale w obrębie której mieściły się: budynek mieszkalny, obiekty gospodarczo-usługowe i dziedziniec. Chroniły ją mury o grubości do 2,7 m
i do 12 m wysokości i przewyższały wewnętrzną zabudowę – tym
samym chroniąc ją. W tym układzie spełniał on wszystkie zadania
grodu obronnego. Herb tego czeskiego możnego rodu - złocisty
„karp” na niebieskim tle - dał też zamkowi, później „państewku”
nazwę. Po śmierci Tomasza Glubosa Starszego w 1337 r., za zgodą króla Jana Luksemburskiego, lennikiem castrum dictum Carpenstein został syn Ottona von Globusa (posiadacza Międzylesia)
zwany Tomaszem Glubosem Młodszym. Pan zastawny tej ziemi w
latach 29.08.1336 - 11.04.1341 książę Bolko II Ziębicki wystawił
dokument 4.12.1337 r. potwierdzający dotychczasowe przywileje wszystkich miast królewskich włącznie z Lądkiem, nadanych
przez swego wuja Henryka VI Probusa księcia wrocławskiego,
który był panem lennym Ziemi Kłodzkiej w okresie od 08.1327 r.
do 10.1335 r. Gdy Bolko II zmarł 11.06 1341 r. Ziemia Kłodzka
przeszła znów w posiadanie króla Jana. Z dokumentu datowanego
na 20.07.1341 r. w Pradze, dowiadujemy się, że król Jan Luksemburczyk Zamek Karpień z okolicznymi wsiami, wójtostwem dziedzicznym i cłem w Lądku-Zdroju sprzedał Tomaszowi Glubosowi
Młodszemu, tworząc zarazem odrębne ziemstwo administracyjne
zwane „Państewkiem Karpieńskim”, którego został pierwszym
udokumentowanym właścicielem (kasztelanem). W tym też roku
król mianował starostą kłodzkim Wolframa von Pannwitz (funkcję tę pełni w latach 1341-1345). „Państewko Karpieńskie” było
w dużym stopniu autonomicznym państewkiem feudalnym, a zamek Karpień stał się jego „stolicą”, bowiem dobra międzyleskie
podzieliły się ostatecznie w 1358 r. na dwa państewka feudalne z
siedzibami w zamkach Szczerba i Karpień. Po śmierci kasztelana
Tomasza Glubosa Młodszego w 1345 r., „Państewko Karpieńskie”
z zamkiem Karpień i należące do niego włości wróciły do dóbr
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królewskich korony czeskiej.
Po zakończeniu kolonizacji dokumentem datowanym z 14.02.1346r.
w Pradze król Jan Luksemburski zamek Karpień castrum dictum
Carpenstein i całe „państewko karpieńskie” przekazał w lenne posiadanie braciom Ottonowi, Reinczkowi i Mikołajowi Glubosom,
innej niż dotąd gałęzi rodziny Glubosów. Dokument ten świadczy,
że ów zamek musiał stać w swojej skończonej fazie budowlanej
i należał do domen królewskich. Aktem tym otrzymali także sądownictwo prowincjonalne w Lądku, (ale bez miasta, które było
już wtedy miastem królewskim) ze wszystkimi przynależnościami
i prawami przypisywanymi do zamku wraz z następującymi miejscowościami (wymienione w takim porządku jak w dokumencie;
nazwy w języku czeskim, niemieckim z datą osady wzmiankowaną
po raz pierwszy): Konradów (Konradov, Konradswalde) – 1346;
Kąty Bystrzyckie (Kramarov, Vinklarov, Kouty, Winkeldorf) –
1346; Marcinków (Martinovice, Mrtinov, Martinkov, Martinsberg)
– 1344; Rogóżka (Volframov, Olbramovice, Wolmsdorf) – 1346;
Talheim (Thalheim – część Lądka, brak polskiej nazwy) – 1346;
Wójtówka (Fojtov, Fojtovice, Voigsdorf) – 1346; Lutynia (Lutin, Levik, Leuthen) - 1346; Kraftsdorf – zanikła wieś koło Goszowa; Stary Gierałtów (Stare Krovice, Stare Gerhartice, Stare Heraltice, Alt
Gersdorf) – 1346; Strachocin (Źivotice, Strachtin, Schreckendorf)
– 1264; Stronie Śląskie (Strana, Stransko, Slezske Strane, Seiten-

berg) – 1344; Stara Morawa (Stara Morava, Alt Mohrau) – 1346;
Stójków (Albrechtice, Stojkov, Olbersdorf) - 1346. Ogółem dobra
te obejmowały 13 lokowanych wsi zajmujących płd. wsch. część
Ziemi Kłodzkiej. Kiedy wystawiono wspomniany wyżej dokument
królewski, kolonizacja była już ukończona, ponieważ jako części
składowe dóbr są wymienione prawie wszystkie wsie z tego terenu, które istniały już wcześniej, wyjątek stanowią osady powstałe
dopiero w wieku XVI, m.in. Bolesławów (Vilemov, Nove Mesto,
Boleslavov, Wilhelmsthal) – 1581 r. Największe jednak znaczenie
posiadały kopalnie rudy żelaza i kuźnice w dolinie Kleśnicy i Starej
Morawie, a później w Strachocinie. W latach 1337-1351, panowanie Glubosów, uzyskiwali oni dochody z górnictwa srebra, złota i
innych rud. W zamian za to bracia obiecali królowi pomóc w razie
wojny przez dostarczenie zbrojnych. Przyrzekli także, że zamek będzie stał dla króla otworem, kiedy tylko zajdzie potrzeba. Bracia
Glubosowie nie długo cieszyli się zamkiem na szczycie góry oraz
do niego przynależnymi dobrami. W 1351 r. rodzina von Glubos
z powodu nadmiernego zadłużenia, przestała władać m.in. Karpieniem, a po wojnach husyckich opuściła Ziemię Kłodzką.
Cdn.
Lechosław Siarkiewicz,
przewodnik sudecki PTTK na podstawie dostępnej literatury
historyczno-krajoznawczej.

„PUPIL” INFORMUJE
Rozpoczynamy całoroczną akcję Kocham, Szanuję, Sterylizuję. Jeśli nie jest Ci obojętny
los maluchów topionych, porzucanych w lesie, czy wyrzucanych na śmieci!!! Wykastruj
swojego psa, który ciagle Ci ucieka, wysterylizuj kotkę czy kota, który wychodzi z domu.
Unikniesz wielu nieszczęść i przyczynisz się do podniesienia świadomości społeczeństwa.
Stowarzyszenie „Pupil” pokryje cześć kosztów sterylizacji i kastracji jeśli Cię na to nie
stać lub chcesz pomóc bezdomnym, którymi się opiekujesz. Zapłacisz 10 zł za kotkę/kota
a my pokryjemy resztę. Dziękujemy wszystkim, którzy wrzucają pieniążki w lądeckiej kawiarniach i instytucjach do skarbonek „Pupila”. To również dzięki Wam możemy wspierać
potrzebujących.

INTERWENCJE „PUPILA”
Bardzo dziękujemy za Wasze zainteresowanie. Zgłaszacie nam sytuacje, w których zwierzęta są źle traktowane. Sprawdzamy wszystkie zgłoszenia. Czasami trzeba radykalnie zareagować i oddać zwierzęta niestety do schroniska, ale czasami udaje się znaleźć dla nich
kochających ludzi i dobry dom. Są też takie interwencje, które lubię najbardziej, wrażliwi
ludzie zgłaszają, a na miejscu okazuje się, że jest wszystko w porządku. Dziękujemy za
Wasze wsparcie i miłe słowa. I oby świat był lepszy. Przyczyńcie się do tego.
Pupil

A MOŻE DO CKIR?
Pracownie działające przy Centrum Kultury i Rekreacji zapraszają
dzieci i młodzież do udziału w zajęciach Studia Wokalnego, Lądeckiej Akademii Tańca oraz Pracowni Plastycznej.
Studio Wokalne – grupa młodsza zaprasza dzieci w wieku 5-6 lat
w środy o godz. 15.00. Zajęcia grupy starszej rozpoczynają się
o godz. 16.00.
Pracownia plastyczna spotyka się w środy od godz.16.00
Lądecka Akademia Tańca oferuje zajęcia:
- rytmiki baletowej dla dzieci młodszych we wtorki , od godz. 15.30
- jazz i modern – wtorki, godz. 16.30
- tańca nowoczesnego – środy i piątki od godz. 15.00 – 3 grupy
wiekowe
Są jeszcze wolne miejsca!
Kontakt: Centrum Kultury i Rekreacji, tel. 74 8146 562 lub e-mail:
ckir@ladek.pl
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Lądecki
Informator
Kulturalny
Listopad

1 listopada, godz. 19.30, Koncert „Dla Nieobecnych”- Karol Ochodek
solo, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna Rynek 1, wstęp 20 zł
2 listopada, godz. 19.30, Robert Gawron solo - recital na ukulele,
Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna Rynek 1, wstęp 20 zł
3 listopada, godz. 20.00, Muzyka Czterech Stron Świata-walce, czardasze, tanga, suity i inne przeboje muzyki klasycznej oraz standardów
muzyki rozrywkowej na akordeon, skrzypce i pianino w wykonaniu
Składu Nietradycyjnego, Piwnica Pod Adamem Kawiarnia Twórczości,
ul. Wolności 2, wstęp 15 zł
4 listopada, godz. 19.00, Poniedziałkowe Schadzki folkowo-biesiadne w Piwnicy Pod Adamem - wieczory z muzyką na żywo i wspólne
śpiewanie, Piwnica Pod Adamem Kawiarnia Twórczości, ul. Wolności 2,
wstęp 15 zł
6 listopada, godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej, Kawiarnia Wiedeńska Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 10 zł
6 listopada, 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
7 listopada, godz. 19.00, Koncert duetu Ponad Chmurami – piosenka
liryczna, Piwnica Pod Adamem ul. Wolności 2, wstęp 20 zł
9 listopada, godz. 19.30, Koncert grupy George Dyer Band - blues/
rock, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna Rynek 1, wstęp 20 zł
10 listopada, godz.12.00, Spotkanie autorskie Sławomira Pietrasa
„Polscy Święci w służbie narodu - Św. Wojciech” Stara Plebania, Konradów 27 (gmina Lądek-Zdrój)
10 listopada, godz. 12.00, Koncert z okazji Odzyskania Niepodległości
pt. „Słuchaj Basiu” w wykonaniu GRUPY 44 pod dyrekcją Wojciecha
Popkiewicza, Pijalnia Uzdrowiskowa w „Zdroju Wojciech”, pl. Mariański
13, wstęp 5 zł
10 listopada, godz. 20.00, Muzyka Czterech Stron Świata - walce,
czardasze, tanga, suity i inne przeboje muzyki klasycznej oraz standardów muzyki rozrywkowej na akordeon, skrzypce i pianino w wykonaniu
Składu Nietradycyjnego, Piwnica Pod Adamem Kawiarnia Twórczości ul.
Wolności 2, wstęp 15 zł
11 listopada, godz. 16.00, Koncert z okazji Odzyskania Niepodległości. Sala Widowiskowa Centrum Kultury i Rekreacji, pl. Staromłyński 5,
wstęp wolny
11 listopada, godz. 19.00, „Rozśpiewana Niepodległa” – koncert
piosenek i melodii towarzyszących Polakom w najtrudniejszych i najpiękniejszych chwilach naszej historii w wykonaniu Składu Nietradycyjnego,
Piwnica Pod Adamem ul. Wolności 2, wstęp 20 zł
13 listopada, 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 listopada, godz. 16.00, Monodram „Walerka”, Elbieta Ołubek Teatr „Eol”, Sala Widowiskowa, CKiR, Pl. Staromłyński 5, wstep wolny
14 listopada, godz. 19.00, Koncert „ Na ludowo!” w wykonaniu Składu
Nietradycyjnego Piwnica Pod Adamem ul. Wolności 2, wstęp 20 zł
15-17 listopada, Lądecka Giełda Staroci, Rynek
17 listopada, godz. 20.00, Muzyka Czterech Stron Świata - walce,
czardasze, tanga, suity i inne przeboje muzyki klasycznej oraz standardów muzyki rozrywkowej na akordeon, skrzypce i pianino w wykonaniu
Składu Nietradycyjnego, Piwnica Pod Adamem Kawiarnia Twórczości,
ul. Wolności 2, wstęp 15 zł
16 listopada, godz. 19.30, Koncert Maja Karteczka Trio - muzyka au-
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torska/soul/pop Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna Rynek 1, wstęp 20 zł
16-18 listopada, Warsztaty wypieku chleba metodą tradycyjną. Impreza na wolnym powietrzu, prowadzi ArteWeda Stowarzyszenie Działań
Kreatywnych, ul. Zwycięstwa 14 (przy Hostelu Urszula), wstęp wolny.
Terminy: 16.11.2019 – godz. 16:00 - 21:00, 17.11.2019- godz. 12:00 16:00, 18.11.2019 – godz. 8:00-14:00
18 listopada, godz. 19.00, Poniedziałkowe Schadzki folkowo-biesiadne w Piwnicy Pod Adamem-wieczory z muzyką na żywo i wspólne
śpiewanie, Piwnica Pod Adamem Kawiarnia Twórczości, ul. Wolności 2,
wstęp 15 zł
20 listopada, godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej,
Kawiarnia Wiedeńska Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 10 zł
20 listopada, 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
21 listopada, godz. 19.00, Koncert duetu Ponad Chmurami - piosenka
liryczna Piwnica Pod Adamem ul Wolności 2, wstęp 20 zł
23 listopada, godz. 19.30, koncert Mati Perka solo, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna Rynek 1, wstęp 15 zł
24 listopada, godz.12.00, Spotkanie autorskie Sławomira Pietrasa
„Polscy Święci w służbie narodu - Św. Stanisław Szczepanowski” Stara Plebania, Konradów 27 (gmina Lądek-Zdrój)
24 listopada, godz. 20.00, Muzyka Czterech Stron Świata - walce,
czardasze, tanga, suity i inne przeboje muzyki klasycznej oraz standardów muzyki rozrywkowej na akordeon, skrzypce i pianino w wykonaniu
Składu Nietradycyjnego, Piwnica Pod Adamem Kawiarnia Twórczości,
ul. Wolności 2, wstęp 15 zł
25 listopada, godz. 19.00, Poniedziałkowe Schadzki folkowo-biesiadne w Piwnicy Pod Adamem-wieczory z muzyką na żywo i wspólne
śpiewanie, Piwnica Pod Adamem Kawiarnia Twórczości, ul. Wolności 2,
wstęp 15 zł
27 listopada, godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej, Kawiarnia Wiedeńska Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 10 zł
27 listopada, 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
29 listopada, Międzyszkolny Konkurs Literacki, Sala Widowiskowa
CKiR, pl. Staromłyński 5. Org. Liceum Ogólnokształcące w Lądku-Zdroju
30 listopada, godz. 19.30, koncert grupy Sold My Soul. rock/blues,
Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna Rynek 1, wstęp 20 zł

Zajęcia dla dzieci i młodzieży z podziałem
na stopień zaawansowania
(początkujący, średnio zaawansowani i zaawansowani)
w poniedziałki i czwartki

NAUKA PŁYWANIA

dla dorosłych, bardzo dorosłych i dzieci
Zajęcia prowadzą absolwenci AWF:
Trener pływania mgr Edyta Kolendo, tel. 668 141 935
Instruktor pływania mgr Sylwia Kolendo, tel. 607 391 979
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