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„KRÓL LEAR” W LĄDKU-ZDROJU

W środę, 29 września, w dawnej „Kawiarni Zdrojowej” Domu Zdro-
jowego odbyła się premiera szekspirowskiego „Króla Leara” lądec-
kiego Teatru „Stąd” w adaptacji i reżyserii Anny Rakowskiej. Na 
spektakl rozdano 220 wejściówek, które rozeszły się prawie tydzień 
przed premierą. Warunki „teatralne” zaaranżowane w popularnym 
niegdyś lokalu były wyjątkowo trudne, ale zespół Teatru „Stąd” nie 
poddał się. Dodam, że projekt realizowany przez Stowarzyszenie 
„Kultura u Źródeł” dofinansowano ze środków Powiatu Kłodzkiego, 
Gminy Lądek-Zdrój oraz Centrum Kultury i Rekreacji.
Śmiem sądzić, że Teatr „Stąd” jest jedynym teatrem amatorskim, 

który działa na Ziemi Kłodzkiej, co więcej, w przyszłym roku stuk-
nie mu 10 lat istnienia. Zespół gromadzi się przy lądeckim Centrum 
Kultury i Rekreacji oraz Stowarzyszeniu „Kultura u Źródeł”, wydając 
każdego roku nową produkcję albo i dwie. 
Reżyserią sztuk zajmują się profesjonaliści, byli to m.in. Michał Da-
widowicz, Jacek Zuzański, Paweł Pawlik i od roku Anna Rakowska. 
Zespół kształtował się przez lata, wydaje się jednak, że obecnie ma 
on co najmniej 10 stałych aktorów (w największej produkcji było to 
ponad 70 aktorów, tancerzy i śpiewaków).

Foto: Radosław Pietraga
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Z biurka 
BURMISTRZA KACZMARCZYKA
30 sierpnia. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolno-
śląskiego podpisałem umowę na dofinansowanie zadania: „Ener-
gooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicz-
nych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej”. Środki pochodzić będą z 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnoślą-
skiego na lata 2014-2020.
30 sierpnia. Odbyło się wręczenie nagród Starosty Kłodzkiego 
„Róża Kłodzka”. Nagrody m.in. otrzymały lądeckie wydarzenia: 
Międzynarodowy Festiwal Tańca im. Olgi Sawickiej i Dolnośląski 
Festiwal Biegów Górskich w Lądku-Zdroju, wyróżnienie przyznano 
Festiwalowi Górskiemu im. Andrzeja Zawady. Serdecznie gratuluję 
laureatom!
1 września. Wziąłem udział w spotkaniu burmistrzów gmin wcho-
dzących w skład SIM (Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe) w 
sprawie aktu notarialnego, który będzie podpisany 1 października 
2021 r.

3 września. Z olbrzymią przyjemnością wziąłem udział we wręcze-
niu nagród dla właścicieli najładniejszych posesji w ramach kon-
kursu „Zadbaj o SWOJĄ posesję w NASZYM uzdrowisku”.
7-8 września. Uczestniczyłem w XXX Forum Ekonomiczne w Kar-
paczu. Przez 3 dni ponad 3000 gości z Europy, Azji Centralnej, 
USA prowadziło dyskusje wokół hasła tegorocznego Forum: „Eu-
ropa w poszukiwaniu przywództwa”.
11 września. Wziąłem udział w uroczystościach rocznicowych 
Klubu Krwiodawców Stronia Śląskiego i Powiatu Kłodzkiego.
11 września. Odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-
-Wyborcze OSP Lądek-Zdrój, w którym uczestniczyłem.
14 września. Odbyło się spotkanie z młodzieżą i gronem peda-
gogicznym Liceum Ogólnokształcącego w Lądku-Zdroju, podczas 
którego promowałem szczepienia wśród młodzieży.
15 września. Wraz z radnymi RM w Lądku-Zdroju wizytowałem 
remont kamienicy przy Kościelnej 2.
16 września. Podczas XXVII Forum Związku Powiatów Polskich 
odbyło się wręczenie gminie Lądek-Zdrój nagrody za zajęcie VI 
miejsca w Polsce w rankingu gmin wiejsko-miejskich
17-19 września. Reprezentowałem samorząd naszej Gminy pod-
czas Festiwalu Górskiego w Lądku-Zdroju.
23 września. Uczestniczyłem w konferencji w Inkubatorze Przed-
siębiorczości pt. „Zagospodarowanie przestrzenne i użytkowanie 
gruntów a potencjalne zagrożenia dla zasobów wód mineralnych 
uzdrowiska Lądek-Zdrój”.
24 września. W lądeckim Inkubatorze Przedsiębiorczości „Stacja 
Rozwój” odbyło się posiedzenie Klastra Energii ARES, w którym 
wziąłem udział.
24 września. Odbyło się posiedzenie Rady Powiatu, którego tema-
tem był rozwój możliwości termalnych powiatu kłodzkiego.
28 września. Zorganizowałem wspólne posiedzenie rad gmin Lą-
dek-Zdrój i Stronie Śląskie, dotyczące wykluczenia komunikacyj-
nego tych gmin z inwestycji kolejowych w projekcie UMWD na 
finansowanie na Dolnym Śląsku takich inwestycji w najbliższych 
latach.

3 września w murach Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju 
odbyło się spotkanie podczas którego celebrowaliśmy przejście na 
emeryturę jednej z najważniejszych postaci dla lądeckiej instytucji 
kultury, jej wieloletniego pracownika i dyrektora, Pani Małgorzaty 
Bednarek.

Małgorzata Bednarek 
przeszła na emeryturę

Miło nam poinformować, że Biblioteka Centrum Kultury i Rekreacji 
znów zwyciężyła w konkursie grantowym! Udało nam się uzyskać 
dofinansowanie z Fundacji Orlen w wysokości 5 tys. zł. Projekt nosi 
tytuł „Więcej niż Zero! – proekologiczne spotkania biblioteczne w 
duchu zero waste”, a jego realizację rozpoczniemy jeszcze zimą tego 
roku. Celem projektu jest pokazanie dzieciom, jak żyć ekologicznie 
na co dzień i wytworzenie takich wzorców zachowań, by dbanie o 
środowisko naturalne  było fundamentalne. W programie zaplano-
waliśmy szereg zajęć  - m.in. warsztaty krawieckie, kosmetyczne 
czy upcykling. Już dziś cieszymy się na fantastyczne spotkania z 
naszymi dziećmi. Szczegóły realizacji podamy już wkrótce. Do zo-
baczenia!

Gabriela Naporowska-Rodak

Dobra wiadomość
z biblioteki!

Miałam przyjemność uczyć się pracy „kaowca” pod okiem Pani 
Małgorzaty i wspominam ten czas jako okres ważnych i warto-
ściowych doświadczeń, uporządkowania instytucji kultury, pozy-
skiwania wielu środków zewnętrznych, tworzenia dziesiątek nowa-
torskich projektów i wprowadzenia do lądeckiej kultury istotnych 
wydarzeń artystycznych między innymi Festiwalu Krystyny Jandy, 
Lądeckich Ludowych Zdrojów, Wehikułu Czasu, cyklu spotkań ze 

Sławomirem Pietrasem „Wielcy Polacy”, czy spotkań świątecz-
nych na lądeckim rynku.
Pani Małgorzata Bednarek przez 12 lat pełniła funkcję Redaktora 
Naczelnego „Debat Lądeckich”, które w tym roku obchodzą swoje 
25-lecie. Obecnie jest prezesem Oddziału Bialskiego  PTTK w Ląd-
ku-Zdroju  i Przewodniczą Rady Miejskiej Lądka-Zdroju.
Pani Małgosiu, serdecznie gratuluję Pani przejścia na zasłużoną 
emeryturę i życzę spełnienia wszystkich marzeń. Jestem pewna, 
że podobnie jak w życiu zawodowym nadal pozostanie Pani osobą 
pełną pasji i energii, realizującą swoje cele i animującą lokalną 
społeczność Lądka-Zdroju. 

Karolina Sierakowska, Dyrektor CKiR
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INWESTYCJE GMINY LĄDEK-ZDRÓJ
Zamknięta została inwestycja, w której kosztach 
partycypowała również nasza gmina – czyli droga 
we wsi Orłowiec. W ramach inwestycji wykona-
no wymianę asfaltowej nawierzchni, oczyszczono i 
wyprofilowano rowy odwadniające oraz przepusty, 
wykonano wjazdy do posesji.

30 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim Woje-
wództwa Dolnośląskiego podpisaliśmy umowę 
na dofinansowanie projektu „Energooszczędne 
oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach 
publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej”. 
W jego ramach nasza gmina otrzyma w najbliższym 
okresie nowe ciągi oświetlenia.

Złożyliśmy wniosek do Funduszu Dopłat w Banku 
Gospodarstwa Krajowego na przebudowę budyn-
ku przy ul. Klonowej 13. Jesteśmy po uzupełnie-
niu poprawek i oczekujemy na decyzję o dofinanso-
waniu na kwotę 3 200 000 zł.

Trwają prace nad remontem drogi do Konrado-
wa, w kosztach którego bierze udział także nasza 
gmina. Po zakończeniu prac wieś Konradów będzie 
już w całości wyposażona w nową drogę, ponieważ 
remont na odcinku samej wsi został wykonany już 
wcześniej.

W sierpniu złożyliśmy 2 wnioski do Rządowego Pro-
gramu Rozwoju Dróg o dofinansowanie do dwóch 
remontów: przebudowy drogi przy ul. Kościel-
nej oraz przebudowy ul. Zdrojowej. W chwili 
obecnej oczekujemy niecierpliwie decyzji zarządza-
jących programem.

- kucharz/kucharka,
- pomoc kuchenna,
- kelnerka/kelner,

- panie sprzątające.
Kontakt pod numerem tel. 698 485 892. 

Hotel Stronie w Stroniu Śląskim 
poszukuje pracowników 

na stanowiska:

Budynek na ul. Klonowej 13

Wyremontowana droga w Orłowcu
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Kolejna edycja najważniejszego wydarzenia Ludzi Gór za nami. Fe-
stiwal Górski im. Andrzeja Zawady, który w tym roku odbył się w 
najpiękniejszych rejonach Ziemi Kłodzkiej, pomimo wielu wyzwań 
zebrał ogromną publiczność. W sumie w spotkaniach, prelekcjach, 
warsztatach, projekcjach wzięło udział 20 tysięcy osób, zaś publicz-
ność online to prawie milion widzów!
„Doświadcz gór wśród przyjaciół”, czyli tegoroczne hasło Festiwa-
lu Górskiego, wpisane było w każdy dzień spotkań. Organizatorzy 
przygotowali w tym roku wiele atrakcji i niespodzianek dla uczest-
ników. Jedną z nich był Pierwszy Wędrowny Festiwal Górski, czyli 
początek wydarzenia w Pasterce, z przystankiem w Radochowie i 
finałem tradycyjnie w Lądku-Zdroju.

Blisko milion przyjaciół
Statystyki tegorocznej edycji robią wrażenie – przez cały okres trwa-
nia Festiwalu wydarzenia śledziło blisko milion widzów online. Od 
Pasterki poprzez Radochów na Lądku-Zdroju kończąc w Festiwalu 
Górskim wzięło udział w sumie 20 tysięcy osób. Samych uczestni-
ków wydarzeń zamkniętych było ponad 2 000. Wszystko to dzięki 
gościom, których było ponad 170 oraz programowi, który wypeł-
nił 10 festiwalowych dni. W ich trakcie można było wziąć udział 
w ponad 270 spotkaniach. To niezwykle budujące, szczególnie w 
czasach, w których konieczna jest organizacja wydarzeń przy zacho-
waniu najwyższych zasad bezpieczeństwa.

Festiwal Górski – edycja 2021

Festiwal Filmów Górskich – 31 projekcji konkursowych, 21 pre-
mier, 20 godzin przed dużym ekranem
Przegląd kina, w którym na pierwszym miejscu są góry i podróże, 
związany jest z Festiwalem Górskim od samego początku jego ist-
nienia. W tym roku po raz 26 widzowie obejrzeli projekcje zakwalifi-
kowane do konkursu. Spośród 31 tytułów, aż 21 stanowiły premiery 
– polskie, europejskie lub światowe. W efekcie wskazano 13 filmów, 
które zasługują na szczególne uznanie. Pokazy filmowe odbyły się 
zarówno podczas pierwszego, jak i drugiego weekendu Festiwalu. 

Tegoroczne filmy konkursowe oceniło czteroosobowe jury w skła-
dzie: Katarzyna Borowiecka, Eliza Kubarska, Michał Bielawski oraz 
Ryszard Jaźwiński. Wyniki konkursu opublikowane są na stronie 
Festiwalgorski.pl
Rekordowa liczba książek w konkursie Książka Górska Roku
Każdego roku konkurs poświęcony literaturze budzi duże zaintere-
sowanie wśród twórców i widzów. Miniona edycja była jednak ab-
solutnie rekordowa – do konkursu zakwalifikowanych zostało aż 57 
książek. Jury oceniało książki w 8. kategoriach. W tym roku skład 
komisji tworzyli: prof. Ewa Grzęda, Małgorzata Lebda, Iwona Batu-

ro, prof. Jacek Kolbuszewski, Zbigniew Piotrowicz, Marek Maluda, 
Bogusław Kowalski oraz Sebastian Kłosok. 
Wyniki wraz ze wskazaniem tytułów, które według jury zasługują 
na szczególne wyróżnienie, zaprezentowano podczas Gali Literatury 
Górskiej, która połączona była z Galą Kultury Górskiej. Wyniki na 
stronie Festiwalgorski.pl
Biegacze zdobyli kolejny ośmiotysięcznik

Tradycyjnie już podczas Festiwalu Górskiego w Lądku-Zdroju odby-
wają się zawody biegowe o wyjątkowym dystansie. Tutaj zawodni-
cy każdego roku nie pokonują 5, 10 km czy półmaratonu. Dystans 
biegu odpowiada wysokości danego ośmiotysięcznika. W tym roku 
biegacze mieli za zadanie zdobycie w jak najkrótszym czasie Makalu 
– czyli wzięli udział w MAKALU RUN i pokonali 8481 m.
Bieg z czasem 00:33:57 wygrał Radoslav Groh. Drugie miejsce zajął 
Michał Kita (00:35:14), trzecie – Jakub Lasek (00:35:23).
Wśród kobiet zwyciężyła Kinga Pachura z czasem 00:42:33. Drugie 
miejsce zdobyła Agnieszka Fogiel-Pawłowska (00:42:38), trzecie – 
Alina Pawlik (00:43:43).
Festiwal Górski dla dzieci – przedszkole, Akademia GOPR, 
Warsztaty Młodego Podróżnika
Ważną misją wydarzenia jest pokazanie świata gór, podróży, bez-
piecznego poznawania bliskich i dalekich krain najmłodszym festi-
walowiczom. W tym roku cała część Festiwalu w Lądku-Zdroju wy-
pełniona była spotkaniami, warsztatami, ćwiczeniami, rozmaitymi 
zajęciami dla dzieci. Do tego funkcjonowało przedszkole festiwalo-
we, z mnóstwem atrakcji i aktywności. 
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Nieodłącznym punktem programu Festiwalu Górskiego są Warsz-
taty Młodego Podróżnika. W tym roku były to m.in. etno warsztaty 
tureckie, warsztaty śląskie, warsztaty poświęcone życiu w Tatrach, 
magicznych Bieszczadach, a do tego wiele rozmów i spotkań o lite-
raturze kierowanej (choć nie tylko) do dzieci.
Rajd, czyli doświadczanie gór i poznanie fantastycznej Ziemi 
Kłodzkiej
Nowością w tegorocznym programie Festiwalu im. Andrzeja Zawa-
dy był RAJD, czyli trekking z Pasterki, przez Radochów aż do Ląd-
ka-Zdroju. Kilkadziesiąt osób przemierzyło Góry Stołowe, Bardzkie 
i Złote. Uczestnicy wyprawy przeszli w sumie ponad 100 km. W 
dwóch grupach, bardziej i mniej wymagającej kondycyjnie, masze-
rowali od soboty, 11 września, do środy, 15 września, kończąc swo-
ją podróż w Lądku-Zdroju.

„Nie ma takiego miasta jak Londyn, jest Lądek-Zdrój!”
Lądek-Zdrój to niewielkie miasto, liczące niecałe 6 000 mieszkań-
ców. Położone w odległości 100 km na południe od Wrocławia, 
przyciąga atrakcyjnymi szlakami turystycznymi i wydarzeniami 
sportowymi oraz kulturalnymi. Od ponad ćwierćwiecza kojarzony 
z Festiwalem Górskim, którego patronem jest Andrzej Zawada – hi-
malaista, pionier himalaizmu zimowego.
Jedno z popularnych wśród festiwalowej publiczności haseł nawią-
zujących do Lądka jako miejsca jedynego w swoim rodzaju, bez 
konkurencji, także w kontekście filologicznym, brzmi „Nie ma ta-
kiego miasta jak Londyn, jest Lądek-Zdrój”. Jeśli ktoś jeszcze nie 

odwiedził Lądka-Zdroju i samego Festiwalu Górskiego, powinien 
nadrobić tę zaległość, szczególnie podczas 27. edycji Festiwalu 
Górskiego im. Andrzeja Zawady.

Tekst z Festiwalgorski.pl Autor: Hanna Chylińska
Zdjecia z Facebook.com: Michał Kwaśniewski, Aneta Mikulska

W trakcie swego istnienia Teatr „Stąd” przedstawiał głównie widowi-
ska bożonarodzeniowe o charakterze komedii czy farsy, dlatego też 
adaptacja „Króla Leara” była dla jego aktorów dużym wyzwaniem; 
skądinąd jest to najtrudniejsza bodaj sztuka Williama Szekspira. 
Przyznaję, że – jako aktor zespołu - obawiałem się tej realizacji: za-
grać starego klasyka w sposób, który nie znudziłby widza jest nie 
lada sztuką, do tego prowizoryczne warunki, w których dawaliśmy 
przedstawienie były po prostu ciężkie. Pierwotnie rzecz miała być 
zagrana w czerwcu tego roku w Winiarni Radochowskiej, jednak wy-
padki losowe uniemożliwily nam wspólne spotkanie w Radochowie. 
W końcu też, ze względu na niepewną tej jesieni pogodę, musieli-
śmy przenieść spektakl z pleneru w zamkniętą przestrzeń.

„Król Lear” w Lądku-Zdroju
Ciąg dalszy ze str. 1

Bałem się tego wydarzenia, ale reakcje publiczności po jego za-
kończeniu były wprost fantastyczne. W ogóle publiczność lądec-
ka (wśród której znalazło się wielu gości spoza Lądka-Zdroju, jak 
choćby znakomity choreograf i reżyser Henryk Konwiński, dyrektor 
Opery Śląskiej Łukasz Goik i wielu naszych przyjaciół z Dolnego 
Śląska) należy do tych najwspanialszych, a gra przed nią to czysta 
przyjemność. Sam fakt, że sala była wypełniona po brzegi, a reakcje 
widzów bardzo czujne i spontaniczne mówi za siebie. Swoją drogą, 
jeszcze nie ostygły emocje, a Teatr „Stąd” otrzymał zaproszenia do 
wystawienia „Leara” w Pałacu w Gorzanowie, w Kudowie-Zdroju i 
Złotym Stoku.
Jeśli zatem komuś, kto naszego „Króla Leara” jeszcze nie widział 
wpadnie do głowy ochota na zobaczenie sztuki, to zapewne wkrótce 
będziemy informować w mediach społecznościowych o dalszych 
losach przedstawienia.
Za nami zatem premiera szekspirowskiego arcydzieła, ale już zbie-
ramy siły do wystawienia sztuki bożonarodzeniowej, która odbędzie 
się w grudniu… gdzieś w Lądku-Zdroju.
Tak na koniec myślę, że mogę śmiało w imieniu całego zespołu po-
dziękować lądeckiej publiczności: jesteście niesamowici, dziękuje-
my!
Teatr „Stąd” – „Król Lear” Williama Szekspira. Reżyseria i adapta-
cja: Anna Rakowska, produkcja: Karolina Sierakowska, światła: Olaf 
Makiewicz, technika sceniczna: Michał Pietkiewicz, autor plakatu: 
Marzena Gawrysiak. Obsada: Paulina Bera (Regana), Mirosława 
Boduch (Błazenka), Anna Duch (Albany), Dorota Łakucewicz (Go-
neryla), Karolina Sierakowska (Kordelia), Karolina Szamborska 
(Cornwall), Alicja Witczak (Kamerdyner), Marzena Zawal (Edmund), 
Wojtek Grzesiak (Pustelnik/bard), Bartek Hudziec (Edgar), Leszek 
Pazdyk (Król Lear) Zbigniew Pabian (Oswald) Tomasz Pawlęga 
(Kent), Zbigniew Piotrowicz (Gloucester), Artur Sułkowski (Lekarz).

Tomasz Pawlęga

Lear (Leszek Pazdyk) i Błazenka (Mirosława Boduch), 
foto: Radosław Pietraga

PRACA W SKLEPIE ZIELARSKIM
W LĄDKU-ZDROJU
TEL. 602 598 443
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Biblioteczny wrzesień ruszył z kopyta, rozpoczęliśmy bowiem reali-
zację projektu „Biblioteka daje tusz, czyli spotkanie papieru, druku i 
książki”. Udało nam się pozyskać dofinansowanie w wysokości 9350 
zł ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Celem projektu jest ak-
tywizacja dzieci w wieku szkolnym, jak zawsze u nas – przez żywy 
kontakt z książką.
A dzieje się w tym projekcie, oj, dzieje wiele ciekawych rzeczy. Wy-
ruszyłyśmy najpierw do obu naszych gminnych szkół z lekcjami 
bibliotecznymi o historii trzech niezwykle istotnych wynalazków w 
historii ludzkości – papierze, druku i książce. Oprócz edukowania, na 
lekcjach tych było też mnóstwo dobrej zabawy. Uczniowie wykony-
wali artystyczne iluminacje, tworzyli współczesne pismo obrazkowe 
czy też czerpali papier metodą „domową”.

„Biblioteka daje tusz - spotkanie papieru, druku i książki”

Potem ruszył cykl warsztatów, prowadzonych przez zaproszonych 
przez nas instruktorów. Najpierw miały miejsce warsztaty z sitodru-
ku, które poprowadzili dla nas Anna Stefaniszyn i Dawid Hadar z 
Pracowni Papierowych Przygód w Szczytnej. Dzieci poznały najstar-
szą metodę poligraficzną, technikę i narzędzia jej towarzyszące i wy-
konały ciekawe obrazki i cudowne koszulki . Będą one na pewno dla 
nich wspaniałą pamiątką po tym niezwykłym spotkaniu. 

Następnie odbyły się warsztaty z druku strukturalnego, czyli druku 
ręcznego. Warsztaty przygotowała Natalia Gołubowska z Otwartego 
Zakładu Artystycznego. Dzieci tą metodą graficzną zadrukowywały 
notesy i płócienne torby. Było znów dużo ciekawej zabawy, no i 
zostały nam po tych zajęciach kolejne niezwykłe pamiątki.
Zaprosiliśmy też dzieci do uczestniczenia w warsztatach introliga-
torskich, które poprowadziła Anna Pastuszka z Pracowni Sitodruk 
Panato z Wrocławia. Dzieci poznały szczegółowo budowę książki, a 
potem samodzielnie wykonały /zszyły swój notes (metodą japoń-
ską, tak dla ciekawych).
W środę 22 września uczestniczyliśmy wszyscy w bardzo cieka-
wych zajęciach „W pracowni Gutenberga”. Gościliśmy u nas artystę 
grafika - Yolę Rybczyńską ze Stowarzyszenia Muzeum Wapiennik 
ze Starej Morawy, która opowiedziała dzieciom o historii druku i 

przybliżyła im postać twórcy ruchomej czcionki Jana Gutenberga. 
Uczestnicy warsztatów wykonali swoją książkę artystyczną w formie 
leporello, czyli harmonijki, systemem druku ręcznego.
Realizacja projektu nie mogłaby się odbyć bez, rzecz jasna, wy-
cieczki do Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, które upo-
wszechnia dzieje papieru i różne techniki jego wytwarzania. Na miej-
scu można zobaczyć różne sposoby wykorzystania tego materiału i 
własnoręcznie wykonać kartę czerpanego papieru. I my tam byliśmy 
i co trzeba, zrobiliśmy.

Wszystkie powyższe spotkania odbywały się zarówno w lądeckiej 
bibliotece, jak i w Szkole Podstawowej i w Lądku-Zdroju, i w Trze-
bieszowicach. Chcieliśmy, by jak największa grupa dzieci skorzy-
stała z naszej ciekawej oferty.
Również we wrześniu rozpoczęłyśmy cykliczne zajęcia w bibliotece. 
Są to wielkoformatowe zajęcia artystyczne, inspirowane współcze-
sną literaturą dla dzieci oraz zajęcia drukarsko-graficzne, na których 

Warsztaty z druku strukturalnego

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

Warsztaty „W pracowni Gutenberga”

Warsztaty introligatorskie

Warsztaty sitodruku
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Dyżury aptek w październiku 2021
w Lądku-Zdroju i Stroniu Śląskim, Bystrzycy Kłodzkiej  
i Międzylesiu 
1.10.2021 godz.20.00-8.00, „Zdrojowa” ul. Kościuszki 15b, Lądek-Zdrój
2.10.2021 godz. 15.00-8.00, ,,Apteka przy Netto” ul. Mickiewicza 3, Bystrzyca Kłodzka
3.10.2021 godz. 8.00-8.00, ,,Bystrzycka” ul. Okrzei 12, Bystrzyca Kłodzka
4.10.2021 godz. 20.00-8.00, „Centralna” ul. Mickiewicza 15, Bystrzyca Kłodzka 
5.10.2021 godz. 20.00-8.00 ,„Daglezja” ul. Nadbrzeżna 22, Stronie Śląskie
6.10.2021 godz. 20.00-8.00, „Herbena” Osiedle Szkolne 10, Bystrzyca Kłodzka
7.10.2021 godz. 20.00-8.00, „Pod Opatrznością” ul. Powstańców Wlkp. 4, Lądek-Zdrój
8.10.2021 godz.20.00-8.00, „Pod Słowikiem” pl. Wolności 34/7, Międzylesie 
9.10.2021 godz. 15.00-8.00, „Rodzinna” ul. Strażacka 11, Bystrzyca Kłodzka
10.10.2021 godz. 8.00-8.00, „Rumianek” ul. Nadbrzeżna 14, Stronie Śląskie
11.10.2021 godz. 20.00-8.00, „Słoneczna” Plac Wolności 28-29, Bystrzyca Kłodzka
12.10.2021 godz. 20.00-8.00, „Słoneczna” ul. Morawka 31/1B, Stronie Śląskie
13.10.2021 godz. 20.00-8.00, „Zdrojowa” ul. Kościuszki 15b, Lądek-Zdrój
14.10.2021 godz.20.00-8.00, „Apteka przy Netto” ul. Mickiewicza 3, Bystrzyca Kłodzka
15.10.2021 godz. 20.00-8.00, „Bystrzycka” ul. Okrzei 12, Bystrzyca Kłodzka
16.10.2021 godz. 15.00-8.00, „Centralna” ul. Mickiewicza 15, Bystrzyca Kłodzka
17.10.2021 godz. 8.00-8.00, „Daglezja” ul. Nadbrzeżna 22, Stronie Śląskie
18.10.2021 godz. 20.00-8.00, „Herbena” Osiedle Szkolne 10, Bystrzyca Kłodzka
19.10.2021 godz. 20.00-8.00, „Pod Opatrznością” ul. Powstańców Wlkp. 4, Lądek-Zdrój
20.10.2021 godz. 20.00-8.00, „Pod Słowikiem” pl. Wolności 34/7, Międzylesie
21.10.2021 godz. 20.00-8.00,  „Rodzinna” ul. Strażacka 11, Bystrzyca Kłodzka
22.10.2021 godz. 20.00-8.00, „Rumianek” ul. Nadbrzeżna 14, Stronie Śląskie
23.10.2021 godz. 15.00-8.00, „Słoneczna” Plac Wolności 28-29, Bystrzyca Kłodzka
24.10.2021 godz. 8.00-8.00, „Słoneczna” ul. Morawka 31/1B, Stronie Śląskie
25.10.2021 godz. 20.00-8.00, „Zdrojowa” ul. Kościuszki 15b, Lądek-Zdrój
26.10.2021 godz. 20.00-8.00, „Apteka przy Netto” ul. Mickiewicza 3, Bystrzyca Kłodzka
27.10.2021 godz. 20.00-8.00, „Bystrzycka” ul. Okrzei 12, Bystrzyca Kłodzka
28.10.2021 godz. 20.00-8.00, „Herbena” Osiedle Szkolne 10, Bystrzyca Kłodzka
29.10.2021 godz. 20.00-8.00, „Daglezja” ul. Nadbrzeżna 22, Stronie Śląskie
30.10.2021 godz. 20.00-8.00, „Centralna” ul. Mickiewicza 15, Bystrzyca Kłodzka
31.10.2021 godz.8.00-8.00, „Pod Opatrznością” ul. Powstańców Wlkp. 4, Lądek-Zdrój

No właśnie… oto jest pytanie!
Rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny, a wraz z nim nowy cykl spo-
tkań „Maluch w Bibliotece”. Po ponad rocznej przerwie do biblioteki 
przymaszerowały nasze lądeckie przedszkolaki. Każde spotkanie to 
doskonała okazja do zabawy, ale także do nauki. Tegoroczny cykl 
rozpoczęliśmy od zajęć o książce. Przypomnieliśmy sobie zasady 
korzystania z biblioteki, dzieci poznały różne rodzaje książek, dys-
kutowaliśmy o tym, dlaczego czytanie jest fajne i co nam daje, a 
na koniec każdy stworzył swoją własną autorską książeczkę. Zajęcia 
odbyły się na podstawie opowiadania O. Jeffersa „O niezwykłym 
chłopcu, który pożerał książki”. 

Czy żeby być mądrym 
musimy jeść książki? 

Drodzy Rodzice, czytajmy swoim pociechom. Wspólny czas z książ-
ką pełni niezwykle ważną rolę w rozwoju dziecka. Do zobaczenia w 
bibliotece!

Paulina Bera

bawimy się z dziećmi różnymi technikami powielania papieru, wyko-
rzystując proste formy monotypii, dekalkomanii i druku struktural-
nego. Jedne i drugie spotkania potrwają co najmniej kilka tygodni.
Zależy nam, by nasze dzieci ciekawie i atrakcyjnie spędzały czas 
wolny, uczyły się czegoś nowego, ale jednocześnie świetnie się ba-
wiły. Mamy nadzieję, że udział w bibliotecznych warsztatach jest dla 

nich fajną przygodą. Jednocześnie niezmiennie promujemy wśród 
dzieci czytelnictwo i zachęcamy do wypożyczania książek. Zapra-
szamy do biblioteki!

Gabriela Naporowska-Rodak, Paulina Bera

Wielkoformatowe zajęcia artystyczne

W dniach 24-25 września 2021 r. w Świnoujściu odbyły się Mistrzo-
stwa Europy Kyokushin organizacji KWF w kategoriach kumite i kata 
seniorów, młodzieżowców (18-21), juniorów (16-17), młodzików 
(14-15) i kadetów (12-13). W zawodach wzięli udział karatecy z 18 
państw.
Lądecki Klub Kyokushin Karate reprezentowała radochowianka Iza 
Targosz. Iza wygrała wszystkie swoje walki (kumite), pokonując za-
wodniczki Białorusi, Bułgarii, Ukrainy i Polski zdobywając w ten spo-
sób tytuł Mistrzyni Europy w kategorii 14-15 lat, + 50 kg dziewcząt.

Źródło: Lądecki Klub Kyokushin Karate

Wielki sukces Izy Targosz!
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Liceanarium
Ruszył rok szkolny
Inauguracja Nowego Roku Szkolnego 2021 / 2022 to zawsze okazja 
do porównania opalenizny wakacyjnej, ponarzekania, że nie można 
już dłużej pospać, spisania planu lekcji na kolejny dzień, ale nie wol-
no nam nigdy zapomnieć, że to również rocznica dnia, w którym w 
1939 r. polskie dzieci i młodzież do szkoły dotrzeć nie mogli. A tak 
wielu z nich nigdy już do szkoły nie powróciło.
Gdy pamięć o własnych dziejach zanika, ginie naród. Nie pozwala-
my na to, dlatego każda klasa wraz z dyrektorem L.O. pokłoniła się 
chwilą zadumy nad ofiarami bestialstwa niemieckich najeźdźców. 
Nowy rok szkolny rozpoczynamy z nadzieją w sercach i uśmiechem 
na ustach.
Tajemnice Góry Borówkowej
Program Fundacji Polsko – Czesko – Słowackiej zatytułowany „Ta-
jemnice Góry Borówkowej”, rozpoczęty w ubiegłym roku szkolnym, 
zakończyliśmy 14.09.2021 r. spotkaniem młodzieży z jednym 
z Kurierów Wolności panem Warcisławem Martynowskim. Opowie-
dział on naszym uczniom o swoich osobistych przeżyciach, trudno-
ściach i grożących członkom ruchu oporu niebezpieczeństwach ze 
strony komunistycznego reżimu.

Cały zakres tego przedsięwzięcia obejmował: szkolenie literackie dla 
młodych autorów opowiadań, wejście na szczyt Góry Borówkowej i 
odkrywanie historycznych tajemnic tego miejsca (obie te części zre-
alizowaliśmy w czerwcu) oraz gwóźdź programu – napisanie opo-
wiadań z Górą w tle. Do tej konkursowej części zakwalifikowało się 6 
prac naszych uczniów. Cierpliwie czekamy na werdykt. 
Festiwal Górski 
Festiwalowi Filmów Górskich patronuje Andrzej Zawada, Fundacji 
Himalaizmu Polskiego z Warszawy (obecnej na FFG) patronuje An-
drzej Zawada, jakże zatem możliwe, aby nie było tam Liceum Ogól-
nokształcącego imienia Andrzeja Zawady?
Oczywiście, byliśmy!
Nasi licealiści zgłosili swój akces jako wolontariusze: rozwijali, 
obsługiwali i zwijali namiot fundacji, przygotowywali krzesła na 
spotkania i projekcje filmów, nadzorowali wejścia uczestników na 
wydarzenia, czyli pomagając w organizacji sami zdobywali szlify i 
doświadczenia. 

Przez dyrektora FFG zostaliśmy zaproszeni na trzy eventy (event = 
impreza, to słowo funkcjonuje już w powszedniej polszczyźnie dość 
swobodnie), a był to pokaz filmu „To be” o życiu i osiągnięciach 
wspinaczkowych Krzysztofa Wielickiego, połączony ze spotkaniem 
z samym bohaterem tej produkcji.
Film był wprawdzie dość długi i w połowie zaczął lać deszcz, ale 
młodzież była urzeczona doskonałą grafiką komputerową, mocną 
muzyką i zniewalającymi zdjęciami… z ogrodu K. Wielickiego. 
Zaskoczyła mnie dojrzała puenta jednej z uczennic, która dostrzegła 
jak bardzo K. Wielickiemu zależało na akcentowaniu Polski, polsko-
ści, biało – czerwonej flagi i orła na każdym zdobytym szczycie.
Kolejnym wydarzeniem było spotkanie z Piotrem Trybalskim – auto-
rem biografii o naszym patronie Andrzeju Zawadzie pt. „Wszechmo-
gący” i Zbigniewem Piotrowiczem – twórcą całego górskiego święta 
festiwalowego. Na tę rozmowę o niebanalnym, bogatym życiorysie 
pana Zawady zabraliśmy ze sobą grupę uczniów z klas VIII szkoły 
podstawowej.

Pan Piotrowicz zadał pytanie autorowi wspomnianej książki o prze-
słanie dla młodzieży liceum, a Pan Trybalski odpowiedział, że oprócz 
alabastrowego przykładu zdobyczy ich patrona trzeba również wie-
dzieć, że człowiek ma prawo popełniać błędy, ale ma też moralny 
obowiązek, aby na tych błędach odrabiać lekcje życia.
Ostatnie zaproszenie dla nas dotyczyło thrillera pt. „Wiatr” o halnym 
i jego wpływie na codzienne życie górali, a ponieważ schemat im-
prez uległ niewielkiej zmianie, zdążyliśmy jeszcze podelektować się 
festiwalowym klimatem na śniadaniu w Albrechsthalle.
Rzecz jasna, nasi nauczyciele i młodzież korzystali również z innych 
atrakcji festiwalowych we własnym zakresie, jako że jest to jedno ze 
sztandarowych wydarzeń w naszym mieście, ubogacającym 
i relaksującym wielu.
W imieniu społeczności Liceum Ogólnokształcącego im. Andrzeja 
Zawady dziękujemy dyrekcji i organizatorom festiwalu za owocną 
współpracę i liczymy na jej ciąg dalszy.

Dyrektor L.O., Lidia Achrem

Rekrutujemy! Dołącz do nas!
Kogo szukamy: Zepter Online Sales Manager
Szukasz dodatkowej pracy? A może czegoś na stałe? Chciałbyś 
pracować w międzynarodowej firmie z dużą możliwością rozwoju?  
Czy chciałbyś jednocześnie zarabiać i pomagać innym żyć zdrowiej i 
dłużej nawet nie wychodząc z domu?
Jeśli TAK, dobrze trafiłeś. Co oferujemy? Możliwość podjęcia pracy 
dodatkowej lub w pełnym wymiarze czasu; dostęp do wiedzy; bez-
płatną edukację online; wdrożenie i wsparcie doświadczonych pra-
cowników Zepter; możliwość wysokich zarobków, zgodnie z Twoimi 
wynikami i zaangażowaniem.

Zepter International Poland - tel. 609 222 157
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Doroczna Nagroda Starosty Kłodzkiego „Róża Kłodzka” to sym-
boliczne wyróżnienie dla osób, organizacji bądź instytucji, które w 
szczególny sposób wyróżniły się w danym roku dla lokalnej wspól-
noty powiatu kłodzkiego – czytamy w Regulaminie Konkursu „Róża 
Kłodzka”, o którego ostatniej edycji pisaliśmy „news’owo” we wrze-
śniowym nr „Lądeckich Debat”.
„Róża Kłodzka” stanowi najważniejsze wyróżnienie w powiecie 
kłodzkim przyznawane przez starostę kłodzkiego i choć jej wymiar 
jest symboliczny, to ma ona olbrzymie znaczenie prestiżowe dla lau-
reatów. 
„Kłodzkie Róże” za rok 2020 rozdane zostały 30 sierpnia w murach 
kłodzkiego Liceum Ogólnokształcącego im. B. Chrobrego w ośmiu 
kategoriach: „Gmina”, „Pracodawca”, „Wydarzenie lub produkt 
promocyjny”, „Inwestycja”, „Kultura”, „Sport”, „Społecznik” oraz 
„Osobowość powiatu”. Tegoroczna gala była, z powodów pande-
micznych, skromniejsza – wzięli w niej udział wyróżnieni i niewielkie 
grono osób zaproszonych przez starostę; uroczystość wręczenia 
statuetek uświetnił recital Dominiki Radwan.
Za szczególny sukces w edycji 2020 „Róży Kłodzkiej” uznać trze-
ba docenienie przez Kapitułę Konkursu działań zrealizowanych w 
Lądku-Zdroju. W kategorii „Wydarzenie lub produkt promocyjny” 
nominowany (wyróżniony) został 25. Festiwal Górski im. Andrzeja 
Zawady w Lądku-Zdroju. Główne nagrody w swoich działach zdo-
były natomiast: 
- w kategorii „Kultura” laureatem został 22. Międzynarodowy Festi-
wal Tańca im. O. Sawickiej w Lądku-Zdroju (MFT), za stworzenie na 
Ziemi Kłodzkiej najważniejszego wydarzenia tanecznego w Polsce 
zarówno dla amatorów, jak i profesjonalistów oraz szereg wydarzeń 
artystycznych, czyniących w Lądka-Zdroju autentyczną letnią stolicę 
tańca,
- w kategorii „Sport” – Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich w 
Lądku-Zdroju, za organizację na Ziemi Kłodzkiej imprezy o randze 
światowej, a tym samym promocję powiatu kłodzkiego w między-
narodowym środowisku biegaczy oraz wsparcie dla najbardziej po-
trzebujących poprzez inicjowanie akcji charytatywnych.
- Powiat kłodzki wspiera finansowo nasz Festiwal tańca od lat 
– mówi Karolina Sierakowska, dyrektor MFT i Centrum Kultury 
Rekreacji w Lądku-Zdroju. – Przyznanie nam „Róży Kłodzkiej” to 
wspaniałe wyróżnienie, które potwierdza fakt, że władze powiatowe 
w sposób szczególny doceniają nasze przedsięwzięcie jako jedno z 
najważniejszych na Ziemi Kłodzkiej.

Przypomnijmy jeszcze, że zeszłoroczny Festiwal Tańca w Lądku-
-Zdroju był pierwszą ze znaczących imprez kulturalnych zrealizowa-
nych w naszym powiecie po pierwszej fali pandemii koronawirusa, 
był zatem nie tylko wydarzeniem o wysokim poziomie artystycznym, 
ale również doniosłą społecznie próbą powrotu do normalnego ży-
cia.
Naszym lądeckim laureatom serdecznie gratulujemy zdobytych na-
gród!

Red.

„Róże Kłodzkie” dla Lądka-Zdroju!

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego klas pierwszych.
Dnia 1 września 2021 roku odbyło się uroczyste rozpoczęcie No-
wego Roku Szkolnego. Nowy Rok szkolny przywitał nas słońcem 
i uczniowskim gwarem. Szkolne mury jakby ożyły. Zewsząd było 
widać uśmiechnięte buzie, ale także lekkie obawy… ale wszyscy 
wiemy, że będzie dobrze! Dyrektor Szkoły Pan Grzegorz Weber 
oraz nowi wychowawcy klas pierwszych z radością przywitali 48 
nowych uczniów, którzy nie mogli się doczekać, aż rozpoczną się 
lekcje i będą się uczyć, a także poznają nowych przyjaciół.

Warsztaty z książką i papierem.
Po długiej przerwie przywitaliśmy w klasach 1-3 długo oczekiwa-
nego gościa. Odwiedziła nas znana i lubiana pani Gabrysia Na-
porowska-Rodak z Biblioteki w Lądku-Zdroju. Dzieci spragnione 
nowych wrażeń bardzo chętnie wzięły udział w warsztatach zapro-
ponowanych przez panią Gabrysię. Wszyscy z uwagą wysłuchali-
śmy informacji o tym, jaka jest historia książki. Od papirusowych 
zwojów i glinianych tabliczek, po współczesne - bardzo nowocze-
sne książki. Poznaliśmy tajemnice pisma i historię alfabetu, wie-
my już co to jest pismo klinowe, jak wyglądały hieroglify oraz jak 
powstawał alfabet grecki czy bliższe nam pismo łacińskie. Dzieci 

z zaciekawieniem słuchały, jak pani Gabrysia opowiadała o proce-
sie powstawania książki. Nie wystarczy dobry pomysł i klawiatura 
komputera - potrzebny jest także papier, tusz oraz różne maszyny, 
które to wszystko dobrze połączą. Potem z masy makulaturowej  
i suszonych kwiatów powstawały wyjątkowe czerpane kartki. Każ-
da klasa ma swoją piękną pamiątkę z zajęć. Dziękujemy pani Ga-
brysi za interesujące spotkania oraz rozbudzenie na nowo naszej 
czytelniczej wyobraźni. 

Bezpieczny pierwszoklasista.
Pierwszaki na dobre zadomowiły się w naszej szkole. Dbamy 
wspólnie, aby atmosfera w szkole i klasie była dla nich jak naj-
bardziej przyjazna i zachęcająca do nauki. Dbamy także o ich bez-
pieczeństwo. Uczniowie klasy pierwszej „a” i pierwszej „b” pod 
czujnym okiem wychowawczyń pani Marty Adamus i pani Doroty 
Weber poznawały zasady ruchu drogowego, uczyły się znaków 
oraz bezpiecznych sposobów poruszania się w ruchu pieszym. 
W piątek 17.09 wiedzę teoretyczną sprawdzały w praktyce. Krótki 
spacer po mieście był okazją do ćwiczeń w przechodzeniu przez 
przejście dla pieszych, do wyszukiwania znaków drogowych  
i określania ich znaczenia. Bezpieczna droga do i ze szkoły to dla 
naszych pierwszaków teraz „bułka z masłem’’.

Zespół ds. Promocji Szkoły

Jedynkowe Newsy
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76 LAT Królewskiego Kurortu w Polsce (1945-2021)

Lądek-Zdrój współcześnie zajmuje obszar trzech historycznych już 
jednostek osadniczych, którymi były: wieś Thalheim, wzmiankowa-
na w XIII w.,  podzielona od 1688 r. na dwie części: dolną Nieder 
Thalheim i górną Ober Thalheim. Miasto i uzdrowisko kształtowało 
się na terytorium wsi Ober Thalheim. Obie części przyłączone zo-
stały do miasta Lądka-Zdroju w latach: 1892 wieś Ober Thaleim, w 
1922 r. wieś Nieder Thalheim. Etymologia, czyli pochodzenie dawnej 
nazwy wsi Thalheim nie jest znana. Natomiast już w polskich opra-
cowaniach krajoznawczo-historycznych zwana jest Doliną, zapewne 
od tal – dolina lub talchen – dolinka. W związku z administracyjnym 
włączeniem do Lądka-Zdroju tych wsi, władze miasta chcąc popra-
wić komunikację na tym terenie, wytyczyły w miejscu wschodniego 
odcinka głównej drogi wiejskiej, obecne ulice Klonowa, Łąkowa i 
Widok. W związku z rozwojem części zdrojowej miasta, szczególnie 
dużym napływem kuracjuszy, w miejscu wąskiej szutrowej (wiej-
skiej) drogi, zwanej popularnie Drogą Strońską Seitenberger Weg, 
zaplanowano połączenie miasta z uzdrowiskiem szeroką, wygodną 
dla pojazdów i pieszych szosą. Jej część nadrzeczną zaprojektowano 
w formie bulwaru. Nadmieniam, że obecna ul. T. Kościuszki, jak i 
jej części, do końca II wojny światowej miała różne nazwy, które 
można spotkać m.in. w dawnych wydaniach map i na pocztówkach. 
W początku XX w. ten odcinek ulicy zwano Hohenzollernstrasse. Na 
pocztówce datowanej na 25.10.1905 r. widać białe słupki z liną za-
bezpieczającą ulicę. Z lewej strony śluza młyńska.

Nadbrzeżna balustrada - geneza, budowa, zniszczenie.

Po sporządzeniu dokumentacji, zgromadzeniu funduszy i niezbęd-
nych materiałów, jeszcze przed 1927 r. władze miejskie przystąpiły 
do wykonania szerokiej szosy, wygodnej dla pojazdów, częściowo z 
dwoma chodnikami dla pieszych. W rezultacie powstała ulica łączą-
ca dzielnicę zdrojową z częścią miejską Lądka-Zdroju, zwana Chaus-
see nach Seitenberg, dzisiaj w tłumaczeniu to Szosa Strońska.
Dla umocnienia lewego brzegu rzeki Białej Lądeckiej i skarpy 
nadrzecznej przy obecnej ul. T. Kościuszki, w latach 1927-28 wy-
budowano z utwardzonego zbrojonego betonu ozdobną balustradę 
(zwana ażurową) z łukami zabezpieczonymi grubymi metalowymi 
prętami. Całość ażurowej balustrady miała 494 m długości i stałą 
wysokość 115 cm. Zaczynała się na wysokości 429,1 m n.p.m., przy 
dawnym mostku na Wyspę Młyńską, obok zabudowań mieszkal-
nych przy dawnym młynie zbożowym a kończyła się obok budynku 
przy ul. T. Kościuszki 1 na wysokości 433,2 m n.p.m. W wyniku bu-
dowy balustrady - częściowo powstałą wolną przestrzeń pomiędzy 
nadbrzeżem rzeki a obecną ul T. Kościuszki, miejscowi ogrodnicy 
zagospodarowali na trawnik, na którym posadzili specjalnie spro-
wadzone ozdobne włoskie topole Popolus nigra Italica, tworząc 
wraz z tymi smukłymi drzewami widokowo malowniczy nadrzeczny 
bulwar. Na kulminacji tego ogrodzenia wykonano taras zwany kasz-
tanowym, z ławami, z którego podziwiano przepiękny widok na ska-
listy przełom Białej Lądeckiej, pomiędzy Szubieniczną Górą na Dziel-
cu, a Wzgórzem Marii. Na nadbrzeże rzeki z chodnika wykonano 6 

zejść głównie dla miłośników wędkowania. Te zejścia zabezpieczone 
były żelaznymi zamykanymi furtami.
To dość skomplikowana budowa balustrady jak na ówczesne czasy. 

W konstrukcji balustrady z chodnikiem stalowe pręty zbrojeniowe 
zatapiane były w mieszance betonowej. Po wykonaniu przez stolarzy 
budowlanych solidnego oszalowania, czyli drewnianej formy, zaczę-
to układać tak zwane zbrojenie nośne chodnika i balustrady. Każdy 
element stalowego zbrojenia był ze sobą łączony poprzez spawanie, 
jak też wiązanie elementów przy użyciu drutów. Na wytrzymałość 
i trwałość konstrukcji betonowej oraz niezawodność wpływa mię-
dzy innymi, jakość betonu oraz sposób jego zagęszczania. Wów-
czas zagęszczanie świeżego betonu odbywało się ręcznie z użyciem 
drewnianych ubijaków i metalowych prętów, zwanych dziobakami. 
Stosowano zagęszczanie dlatego, aby osiągnąć dokładne wypeł-
nienie deskowania i otrzymać prawidłowy kontakt betonu ze stalą 
zbrojeniowa. Proces zagęszczania usuwał nadmiar powietrza, który 
zmniejsza szczelność, jak i wytrzymałość betonu. Dzięki temu za-
biegowi beton stał się trwalszy, mocniejszy, szczelniejszy i bardziej 
odporny na minusowe temperatury, jakie w tym czasie w naszym 
klimacie istniały. Zagęszczanie betonu wokół prętów zbrojeniowych 
sprawiało, że elementy dobrze się łączyły ze sobą, na dodatek beton 
chronił stalowe pręty przed korozją. Samą mieszankę betonową wy-
konywano poza terenem budowy z wysokiej jakości cementu, z pia-
sku, kruszywa i wody. W celu szybkiego, niezależnego transportu 
materiałów budowlanych oraz betonu na dość rozległym placu bu-
dowie ułożono linię kolejki wąskotorowej. W tej samej technologii 
wykonano na skarpie dość długie podejście schodami do budynku 
nr 18 przy obecnej ul. T. Kościuszki. Po zakończeniu robót przy 
budowy balustrady, ze strzegomskiej kostki granitowej wykonano 
nawierzchnię całej ulicy wraz z kanałami odwadniającymi, czyli tak 
zwaną burzówką. Dodatkowo pod szosą wykonano kilka większych 
przepustów dla przepływu małych strumyczków i wód opadowych 

Pocztówka datowana na 4 lipca 1908 r.

Pocztówka datowana na 28 czerwca 1929 r.

Balustrada w całej okazaości
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spływających z Dzielca.
Na pocztówkach datowanych 24.08.1929 r. bulwar widoczny jest 
już w całej okazałości. Również z tej okazji wydano pocztówki zarów-
no z widocznymi podporami budowanej balustrady, jak i torami na 
jezdni, którymi dowożono potrzebny materiał do budowy. 
W latach 1969-1975, w czasie wielkiej przebudowy układu komu-
nikacyjnego miasta, w 1974 r. wyburzono murowaną balustradę 
i istniejący przy niej betonowy chodnik. Kilofy i młoty waliły przez 

ponad pół roku, aby to popularne, malownicze dzieło dawnych 
mieszkańców Lądka-Zdroju wyburzyć. Zgodnie z planem, zastąpio-
no je podmurówką (murami oporowymi) i popularnymi żelaznymi 
barierami. Część balustrady, ale architekturą nieco odbiegającą od 
wyburzonej, o długości 15 m, pozostawiono przy ul. T. Kościuszki, 
pomiędzy nowym mostem, oddanym do użytku w 1975 r., a posesją 
restauracji „Polska Chata” przy ul. T. Kościuszki 5. Wówczas wybu-
rzono stary zabytkowy most zwany „zamkowym”, który nie spełniał 
założenia projektantów. W tym czasie przy okazji regulacji rzeki ro-
zebrano śluzę młyńską i obniżono próg rzeczny, zwany popularnie 
wodospadem. Znikło wówczas malownicze jeziorko, które tworzyły 
te dwie rzeczne budowle na rzece Białej Lądeckiej, pomiędzy ulicami 
T. Kościuszki i Klonową. W tym rzecznym akwenie latem kąpali się 
goście, a w czasie suszy był to rezerwuar wody, który w tym miejscu 
tworzył specyficzny mikroklimat. Generalnym wykonawcą przebu-
dowy ciągów komunikacyjnych było Kieleckie Przedsiębiorstwo Bu-
dowy Dróg i Mostów, w gestii którego było kilku podwykonawców. 
Lądecką balustradę wyburzyła ekipa Miejskiej Służby Drogowej pod-
legła władzom Lądka-Zdroju, w jej miejsce wybudowała mur oporo-
wy. Później, na niezadowolenie mieszkańców z nowego ogrodzenia 
ul. T. Kościuszki, budowniczowie tłumaczyli, że to decyzja z War-
szawy, że takie żelazne ogrodzenia muszą teraz być wszędzie sto-
sowane. Ideą przy świecającą przebudowie tej ulicy wraz z nowym 
mostem, było jej poszerzenie dla zwiększenia przepustowości, m.in. 
pojazdów dowożących gości do dużego hotelu (dziesięciopiętrowe-
go) i obszernego amfiteatru oraz nowych zakładów leczniczych. Nie-
stety te dwa obiekty, jak i wiele innych nigdy nie powstało. 
Obok dawnej balustrady na ul. T. Kościuszki biegnie odcinek mię-
dzynarodowego szlaku pieszego górskiego niebieski E-3 z Ruin 
Zamku Karpień przez Trojak, lądecki zdrój do Rynku i dalej przez 
Cierniak i do Jaskini Radochowskiej. 

Tekst L. Siarkiewicz – przewodnik sudecki PTTK na podstawie do-
stępnych publikacji oraz zdjęć i informacji od mieszkańców miasta, 

za które serdecznie dziękuję.

Początek lat 60. XX w.
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Lądecki 
Informator 
Kulturalny
PAŹDZIERNIK 2021

1-3 października, VI Lądeckie Spotkania Sentymentalne, Wstęp 
wolny
1 października, godz. 15.30-17.30, Prezentacja twórczości pla-
stycznej i literackiej artystów skupionych wokół Lądeckiej Galerii 
Artystycznej oraz Gości Spotkań, Inkubator Przedsiębiorczości, ul. 
Kolejowa 6
1 października, godz. 20.00, Wieczór Stand’upu – występują: Paweł 
Reszela i Alex Niebrzegowski, bilety: jednoosobowy 30 zł, dwuoso-
bowy 50 zł, w dniu występu tylko jednoosobowe 40 zł. Dom Klahra 
Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1
2 października, godz. 15.30-17.00, Koncert Duetu „Claro de Luna” 
w wykonaniu Alicji Gutowskiej-Martinez i Daniela Martineza, wy-
stawa fotografii Wiesławy Stawarz „Witraże z moich snów” oraz wrę-
czenie nagród autorom wyróżnionych prac w konkursie „ Moje spoj-
rzenie na Lądek”, CKiR, pl. Staromłyński 5
2 października, godz. 19.30, Koncert grupy Grzegorza Paczkow-
skiego solo muzyka autorska/poezja śpiewana bilet 25 zł, Dom Klahra 
Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1
2 października, godz. 20.00, Koncert zespołu CzajeBaje, bilety: 20 
zł, Coffee Ride-Dworzec PKP, ul. Kolejowa 6
3 października, godz. 10.00-12.00, Zwiedzanie Arboretum, ul. Mo-
niuszki
3 października, godz.20.00, Muzyka Czterech Stron Świata – walce, 
czardasze, tanga, suity i inne przeboje muzyki klasycznej oraz standar-
dów muzyki rozrywkowej w wykonaniu „Składu Nietradycyjnego”, Ka-
wiarnia Twórczości Piwnica Pod Adamem ul. Wolności 2, wstęp 25 zł
6 października, godz. 19.00, Hiszpańskie środy – spotkania z muzy-
ką LATINO – gitara i śpiew Moises Bethencourt oraz akompaniament 
instrumentów perkusyjnych, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, Ry-
nek 1, wstęp 25 zł
8 października, godz. 19.30, Koncert grupy Plast Band Fusion rock/
funky/blues. Bilet 25/30 zł, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, ul. Ry-
nek 1
9 października, godz. 19.30,  Koncert Piotra Rejdy z zespołem – 
projekt Mocne Lajty: melodyjne piosenki oscylują wokół rytmów reg-
gae/ska, punk rocka, a też ballad rockowych. bilet 30 zł, Dom Klahra 
Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1
10 października, godz. 20.00, Muzyka Czterech Stron Świata – wal-
ce, czardasze, tanga, suity i inne przeboje muzyki klasycznej oraz stan-
dardów muzyki rozrywkowej w wykonaniu „Składu Nietradycyjnego”, 
Kawiarnia Twórczości Piwnica Pod Adamem ul. Wolności 2, wstęp 
25 zł
13 października, godz. 19.00, Hiszpańskie środy – spotkania z mu-
zyką LATINO – gitara i śpiew Moises Bethencourt oraz akompania-
ment instrumentów perkusyjnych, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, 
Rynek 1, wstęp 25 zł
15-17 października, Lądecka Giełda Staroci, Rynek
15 października, godz.19.30, Wieczór z piosenką kabaretową w 
wykonaniu Julii Mikołajczak, bilety 25 zł, Dom Klahra Kawiarnia Ar-
tystyczna ul. Rynek 1
16 października, godz.19.30, Koncert grupy KSW4BLUES blues/
rock  - bilet 25/30 zł, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1
17 października, godz.12.00, Recital Macieja Komandera (tenor) 
i Michała Fiuka (organy) oraz spotkanie ze Sławomirem Pietrasem z 
cyklu Polscy Święci w służbie narodu-Wincenty Kadłubek, wstęp 25 
zł. Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Św. /Stara Plebania,  Konradów 
(gm. Lądek-Zdrój)
17 października, godz.20.00, Muzyka Czterech Stron Świata – wal-
ce, czardasze, tanga, suity i inne przeboje muzyki klasycznej oraz stan-
dardów muzyki rozrywkowej w wykonaniu „Składu Nietradycyjnego”, 
Kawiarnia Twórczości Piwnica Pod Adamem ul. Wolności 2, wstęp 
25 zł

20 października, godz. 19.00, Hiszpańskie środy – spotkania z mu-
zyką LATINO – gitara i śpiew Moises Bethencourt oraz akompania-
ment instrumentów perkusyjnych, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, 
Rynek 1, wstęp 25 zł
22 października, godz. 19.30,  Koncert Kamil Abt duo jazz/reggae/
pop  bilet 25/30 zł, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1
23 października, godz. 19.30, Karolina Tuz trio, muzyka autorska 
bilety 25 zł, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1
24 października, godz.20.00, Muzyka Czterech Stron Świata – wal-
ce, czardasze, tanga, suity i inne przeboje muzyki klasycznej oraz stan-
dardów muzyki rozrywkowej w wykonaniu „Składu Nietradycyjnego”, 
Kawiarnia Twórczości Piwnica Pod Adamem ul. Wolności 2, wstęp 
25 zł
27 października, godz. 19.00, Hiszpańskie środy – spotkania z mu-
zyką LATINO – gitara i śpiew Moises Bethencourt oraz akompania-
ment instrumentów perkusyjnych, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, 
Rynek 1, wstęp 25 zł
29 października, godz. 19.30, Koncert Kapeli Bożków, jazz/rock bile-
ty 25/30 zł, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1
30 października, godz. 19.30, Koncert Sitartronik – muzyka inspiro-
wana tradycją indyjską, grana na tradycyjnych instrumentach z tego 
regionu świata. Bilety 25/30 zł, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna ul. 
Rynek 1
31 października, godz.20.00, Muzyka Czterech Stron Świata – wal-
ce, czardasze, tanga, suity i inne przeboje muzyki klasycznej oraz stan-
dardów muzyki w wykonaniu „Składu Nietradycyjnego”, Kawiarnia 
Twórczości Piwnica Pod Adamem ul. Wolności 2, wstęp 25 zł


