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Kolejna, 24. edycja Festiwalu Górskiego im. Andrzeja Zawady 
przeszła do historii. Cztery dni wypełnione spotkaniami, filma-
mi, prelekcjami i zawodami sportowymi. Niby kolejna impre-
za, jakich w Lądku-Zdroju wiele, z drugiej strony – przez wielu 
uważana, za największe i najważniejsze tego typu wydarzenie 
w Europie. Do Lądka-Zdroju przyjeżdżają goście z całego świa-
ta i widzowie z całej Europy, próbując zgłębić tajniki polskich 
rozkładów jazdy komunikacji publicznej, by dotrzeć do najstar-
szego uzdrowiska w Polsce.

Podczas ostatniej edycji po raz kolejny zostały rozdane wspi-
naczkowe Oscary czy też raczej Noble – tutaj nazywane Złotymi 
Czekanami (franc. Piolets d’Or). Najważniejszego Czekana – za 
całokształt kariery - odebrał tym razem Polak, Krzysztof Wielicki, 
lądecki bywalec, który nie opuścił chyba żadnej edycji festiwalu 
do tej pory.

Do Lądka-Zdroju przybył ambasador Francji, Pierre Lévy, aby wrę-
czyć medal Legii Honorowej, najważniejsze francuskie odznacze-
nie, polskim himalaistom – Adamowi Bieleckiemu, Jarosławowi 
Botorowi i Denisowi Urubce za udział w akcji ratunkowej zimą 
2018 roku na Nanga Parbat. Ambasador wraz ze współpracow-
nikami nocował nieopodal Lądka-Zdroju, ponieważ w samym 
mieście nie było już wolnych pokoi. Po uroczystej Gali zwiedził 
część zdrojową, degustował wina z Winiarni Radochowskiej i wziął 
udział w Imprezie Integracyjnej Ludzi Gór. Po Festiwalu ambasada 
napisała: „Pan Ambasador był zachwycony festiwalem i entuzja-
zmem bijącym od uczestników i organizatorów”.

Przypomnijmy, że poprzednia wizyta ambasadora w Lądku-Zdro-
ju miała miejsce w roku 1800. Odwiedzającym był John Quincy 
Adams, ambasador USA w Prusach, który 25 lat później został 



nr 10 (232/2019)2

Z biurka 
BURMISTRZA KACZMARCZYKA

j Burmistrz Lądka-Zdroju, Roman Kaczmarczyk

2 września. W związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020 
odwiedziłem lądeckie szkoły, życząc uczniom pomyślności i suk-
cesów w osiąganiu najwyższych wyników edukacyjnych.
3 września. Wziąłem udział w spotkaniu przedstawicieli Kla-
stra Energii „Ares” (Autonomicznego Regionu Energetycznego 
Sudety), podczas którego podjęliśmy – wraz z burmistrzami Kudo-
wy-Zdroju, Polanicy-Zdroju, Dusznik-Zdroju i Szczytnej – decyzję 
o stworzeniu wspólnej strategii energetycznej dla naszych gmin.
5 września. Uczestniczyłem w XXVIII Kongresie Uzdrowisk Pol-
skich, który odbył się w Dusznikach-Zdroju. Podczas tego sympo-
zjum prowadziłem panel dyskusyjny na temat przyszłości lądeckiej 
geotermii. W czasie kongresu odbyło się także Walne Zgromadze-
nie Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP.
9 - 10 września. Odbyłem spotkania w Narodowym Funduszu 
Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚ), którego celem było za-
poznanie z możliwościami pozyskiwania środków inwestycyjnych 
na projekty geotermalne i fotowoltaiczne.
11 września. Uczestniczyłem w roboczej konferencji sygnatariu-
szy Strategii Sudety 2020+, która odbyła się w Invest-Park w Wał-
brzychu. W porządku obrad znalazły się sprawy bieżące i plany 
organizacji.
16 września. Odwiedziłem Uniwersytet Wrocławski, a dokład-
nie jego Instytut Konfucjusza, gdzie rozmawiałem o możliwości 
współpracy z przedstawicielami Chin, którzy zainteresowani są 

krzewieniem kultury chińskiej w naszym regionie.
18 września. Wizytowałem jeleniogórski Tauron Ekoenergia, gdzie 
rozmawialiśmy o współpracy w zakresie projektów i realizacji in-
westycji z obszaru odnawialnych źródeł energii.
19 września. W Miliczu odbył się Sejmik Klimatyczny „Zmiany 
klimatyczne, a susza”, który służył integracji środowisk mających 
największy wpływ na działania w zakresie adaptacji do zmian kli-
matu, zwłaszcza w zakresie ochrony zasobów wodnych. Miałem 
wykład na temat problemów samorządów z zaopatrzeniem w 
wodę.
19 września. Miałem przyjemność uczestniczyć w otwarciu 24. 
Festiwalu Górskiego, jednej z najważniejszych imprez ludzi gór na 
świecie.
20 września. Odbyłem oficjalny obiad z dziennikarzami zagranicz-
nymi akredytowanymi na Festiwalu Górskim, podczas którego roz-
mawiałem o szerszej promocji naszej gminy w reprezentowanych 
przez nich mediach.
20 września. W Pubie Galerii „Marago” w Stroniu Śląskim odbyły 
się obchody 50 urodzin Tomasza Pawlęgi, które miały charakter 
otwarty (koncert zespołu „MY”, Pawła Pawlika i pokaz ogniowy 
Teatru, Którego Być Nie Powinno). Podczas wydarzenia miałem 
przyjemność uhonorować solenizanta tytułem Ambasadora Ląd-
ka-Zdroju za pracę na rzecz promocji naszego miasta i gminy.
21 września. Wziąłem udział w ceremonii wręczenia nagrody 
„Złotych Czekanów” podczas Festiwalu Górskiego. Obok tej wy-
jątkowej nagrody wręczane były Ordery Legii Honorowej, którymi 
zasłużonych dekorował ambasador Francji w Polsce Pierre Lévy 
– otrzymali je: Jarosław Botor, Adam Bielecki i Denis Urubko za 
akcję ratowania Elisabeth Revol i Tomasza Mackiewicza.
25 września. Uczestniczyłem w Konferencji: Dolny Śląsk 2020+ - 
region a priorytety rozwojowe w kontekście wyzwań polityk krajo-
wych i europejskich, która odbyła się w zamku w Trzebieszowicach
26 września. Byłem uczestnikiem międzynarodowej konferencji 
na temat lecznictwa uzdrowiskowego na pograniczu polsko-cze-
skim, która odbyła się w Hotelu Mir-Jan w Lądku-Zdroju.
27 września. III Sudecki Kongres Samorządowy – na moje za-
proszenie przyjechali burmistrzowie i wójtowie z regionu Sude-
tów obradować na temat polityki rozwoju w nowej perspektywie 
unijnej. Kongres odbył się na naszej wyremontowanej stacji PKP 
w Lądku-Zdroju, która pełni obecnie funkcję Inkubatora Przedsię-
biorczości.

Tegoroczny Festiwal Tańca Śpiewu i Rękodzieła Ludowego „Lą-
deckie Ludowe Zdroje” odbył się  3 sierpnia 2019 r. w Zdrojowym 
Amfiteatrze i była to zarazem inauguracja działalności kulturalnej 
na świeżo wyremontowanej Muszli Koncertowej. 
Tegoroczne wydarzenie zgromadziło 9 zespołów z Dolnego Ślą-
ska: „Niezła Paka” z Dobroszyc, „Świtezianie” z Jelcza-Laskowic, 
„Tarnawiczanki” ze Starego Waliszowa, „Tercet Niekoniecznie Ge-
riatryczny” z Wambierzyc, Zespół Folkowy „Tacy Sami” z Wrocła-
wia, „Ścinawianki” ze Ścinawki Średniej, „Siekiereczki” ze Starego 
Gierałtowa, Zespół Folklorystyczny Ziemi Ścinawskiej i gospodarz 
artystyczny przedsięwzięcia, czyli „Skrzynczanki” ze Skrzynki. Do-
datkową atrakcją były „Familijne warsztaty tworzenia Eko Hoteli 
dla pszczół murarek i innych owadów zapylających”, które odbyły 
się w Alei Modrzewiowej przy Domu Zdrojowym i cieszyły się dużą 
frekwencją.
Tegoroczne Lądeckie Ludowe Zdroje były udaną imprezą, choć 
pogoda spłatała nam lekkiego figla w postaci przelotnego opadu 
deszczu. Co ciekawe, po kilku latach festiwal z niecki Parku Zdro-
jowego im. Jana Pawła II wrócił na teren Amfiteatru i placu pod 
Domem Zdrojowym i bez wątpienia był to bardzo dobry wybór – 
po części oficjalnej wydarzenia zabawa śpiewacza na placu trwała 

jeszcze dość długo i wydaje się, że należałoby w przyszłości wyko-
rzystać ten samorodny pomysł uczestników festiwalu. 

(Red.)

11 Lądeckie Ludowe Zdroje
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Od 2010 roku powstają Rankingi Wspólnoty opracowywane przez 
prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego. To 
zestawienia wszystkich samorządów analizowane na podstawie 
obiektywnych danych z GUS pod kątem kilku aspektów. W nu-
merze z 19/2019 Wspólnoty pokazały się najnowsze. Jednym z 
najważniejszych zestawień jest Ranking wydatków inwestycyjnych 
pokazujących aktywność samorządów w Polsce. Pod uwagę brana 
jest całość wydatków majątkowych samorządów poniesionych w 
ciągu ostatnich trzech lat w okresie 2016–2018. Kategorie ran-
kingu to: województwa – 16; miasta wojewódzkie – 18; miasta na 
prawach powiatu – 48; miasta powiatowe 267;  powiaty – 314; 
miasta powiatowe – 267; miasta inne – 597; gminy wiejskie – 
1451 (w nawiasach ilość sklasyfikowanych jednostek samorzą-
dowych). Lądek-Zdrój znalazł się w kategorii miasta inne (pośród 
597 analizowanych podmiotów) na miejscu 61 a średnie wydatki 
inwestycyjne per capita wyniosły 1.176,76 zł. W poprzednich ran-
kingach zajmowaliśmy miejsca: 232 w latach 2015 – 2017 i 486 
w latach 2014 – 2016. Ta tendencja wzrostowa cieszy, gdyż im 
więcej inwestycji, tym lepszy poziom życia mieszkańców. Sukce-
sem inwestycyjnym jest pozyskiwanie środków z wszelkich źródeł. 
Inny ranking dotyczy zamożności samorządów czyli ich docho-
dów. Sami badający piszą: „Ocena sytuacji finansowej samorzą-
dów w ostatnich latach jest bardzo trudna. Trzeba brać pod uwagę 
nie tylko zmiany wielkości dochodów (które jak dalej zobaczymy 
rosną i trudno, żeby było inaczej w okresie dynamicznego wzro-
stu gospodarki), ale także obecny i spodziewany wzrost obciążeń 
finansowych. Samorządy ponoszą przynajmniej częściowe koszty 
wprowadzanych reform (przede wszystkim  edukacji, ale także na 
przykład zmian w zakresie programów pomocy społecznej)”. Tu-
taj plasujemy się mniej więcej pośrodku kategorii . Na 597 gmin 
zajmujemy 309 pozycję z dochodem per capita 2.999,32 zł, co w 
stosunku do roku poprzedniego stanowi awans na liście z miejsca 
389. 
Po raz pierwszy zbadano i porównano ilość kobiet i mężczyzn w 
samorządach czyli stopień feminizacji. Brano pod uwagę zarówno 
skład rad samorządowych, jak i władz wykonawczych. W przypad-
ku gmin, a także miast na prawach powiatu, liczyła się płeć wójta/
burmistrza/prezydenta oraz udział kobiet w radzie gminy, a oba 
czynniki mają tę samą wagę. Przykładowo, jeśli rada składałaby się 
wyłącznie z mężczyzn, ale wójt był kobietą, to wskaźnik feminizacji 
dla tej gminy wyniósłby 50 proc. Ale wójt kobieta i połowa kobiet w 
radzie to wskaźnik na poziomie 75 proc. Zestawienie sporządzono 
oddzielnie dla gmin wiejskich oraz miejskich (traktowanych łącz-
nie z miejsko-wiejskimi). Nasz stopień feminizacji wyniósł 33,3 
pomimo tego, że w lądeckiej radzie miejskiej jest 10 kobiet i 5 
mężczyzn.
Warto czasem przyjrzeć się liczbom i zestawieniom, ponieważ w 
dłuższej perspektywie widać wyraźniej zachodzące zmiany wokół 
nas. Zmiany w zakresie gospodarczym i społecznym. A ze swojej 
strony, życzyłabym sobie, aby podejmowane przez nasz samorząd 
decyzje przyniosły dalszy wzrost, zarówno w rankingach, jak i w 
konkretnych przeobrażeniach naszego miasta i gminy. 
Na podst. www.wspolnota.org.pl

Małgorzata Bednarek

Lądek-Zdrój statystycznie
Sesja wrześniowa, po części wstępnej proceduralnej rozpoczęła 
się miłą uroczystością wręczenia stypendiów dla uczniów, za-
mieszkujących na terenie gminy Lądek-Zdrój (sylwetki stypendy-
stów przedstawiliśmy w poprzednim numerze Debat 9(231/2019). 
Sprawozdanie Burmistrza to stała część posiedzeń Rady Miejskiej, 
dzięki czemu radni dowiadują się o działalności organu wykonaw-
czego pomiędzy sesjami. W Debatach Lądeckich zamieszczane 
są te informacje w rubryce „Z biura burmistrza Kaczmarczyka”. 
W punkcie Informacje Przewodniczącej RM przedstawiłam kore-
spondencję, która wpłynęła do biura rady, informacje ze szkolenia 
dla przewodniczących rad oraz w jakich spotkaniach uczestniczy-
łam reprezentując RM.
Tym razem blok uchwał do podjęcia nie był obszerny. Dokonanie 
zmian w budżecie gminy odbywa się na każdej sesji, chociażby 
konieczności wprowadzenia nowych środków czy zmian zakresów 
zadań już ujętych w zestawieniach. Między innymi, radni pojęli 
uchwałę o przeznaczeniu 113.865,00 zł z budżetu gminy w for-
mie dotacji celowej dla Powiatu Kłodzkiego w ramach wspólnej 
realizacji zadania „Remont drogi powiatowej nr 3249D przez wieś 
Orłowiec na długości 1,5 km”.  Jest to odcinek od skrzyżowania 
z drogą 390 do Złotego Stoku do kościoła. Wprowadzono też do 
budżetu darowiznę w wysokości 500 zł od Gospodarczego Banku 
Spółdzielczego w Strzelinie Oddział w Lądku-Zdroju z przeznacze-
niem na doposażenie samochodu służbowego dla Straży Miejskiej. 
Podjęto uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego 
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków, 
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz  
wysokość, warunki i kryteria wypłacania nagród dla nauczycieli za-
trudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę 
Lądek-Zdrój. Obowiązujący dotychczas regulamin został ustalony 
w 2009 r. W nowym wprowadzono zmiany uwzględniające aktu-
alne orzecznictwo sądowo-administracyjne oraz zmiany w prawie 
oświatowym, w tym nowelizację ustawy Karta Nauczyciela (ust. z 
dn. 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz 
niektórych innych ustaw) w zakresie wysokości dodatku z tytułu 
pełnienia funkcji wychowawcy klasy i opiekuna oddziału przed-
szkolnego. Zmianie uległy również stawki pozostałych dodatków 
funkcyjnych, dodatku motywacyjnego oraz za warunki pracy (z ty-
tułu prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi). 
Unormowano również kwestie dotyczące kryteriów i trybu wypła-
cania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli, o 
którym mowa w art. 49 Karty Nauczyciela. Wcześniej projekt regu-
laminu został skierowany do zaopiniowania organizacjom związ-
kowym, reprezentatywnym w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu 
Społecznego. 
Radni podjęli też uchwałę o przystąpieniu gminy do Związku Miast 
Polskich. Członkostwo w tej organizacji ma przysłużyć się wzro-
stowi funkcjonowania lokalnego samorządu. Do ZMP należy obec-
nie 321 jednostek samorządowych, w tym nasi sąsiedzi ze Stronia 
Śląskiego i Międzylesia.
Radni zapoznali się też ze sprawozdaniami: z działalności Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 
2019 r. oraz Asystenta Rodziny pracującego w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Lądku-Zdroju. 
Projekty uchwał i podjęte już uchwały Rady Miejskiej zamiesz-
czane są w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.bip.ug-la-
dekzdroj.dolnyslask.pl/ w zakładce Rada Miejska. 

Małgorzata Bednarek
Przewodnicząca Rady Miejskiej Lądka-Zdroju

Z prac Rady Miejskiej
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Rozstrzygnięto Konkurs na Najlepszy Produkt Turystyczny Dol-
nego Śląska 2019 – Singletracki z Certyfikatem Specjalnym!
Dolnośląska Organizacja Turystyczna od 2003 roku na zakończe-
nie letniego sezonu organizuje konkurs, którego celem jest wska-
zanie gwiazd dolnośląskiej branży turystycznej. W konkursie wziąć 
udział mogą zarówno atrakcje turystyczne, imprezy czy regiony, 
w których turyści chętnie spędzają czas. Wśród dotychczasowych 
zwycięzców znaleźli się m.in. Huta Julia w Piechowicach, Kopalnia 
Złota w Złotym Stoku, Hydropolis z Wrocławia czy Spływy Ponto-
nowe Ski-Raft w Bardzie.
Tegoroczna edycja została zorganizowana we współpracy z Samo-
rządem Województwa Dolnośląskiego. Spośród 14 zgłoszonych 
podmiotów trzynastoosobowe jury wyłoniło następujących laure-
atów.

W konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny Dolnego Śląska 
zdobywcami nagrody głównej zostali:
1. Zamek Książ w Wałbrzychu
2. Zamek Czocha
3. Twierdza Srebrna Góra
Certyfikat Specjalny, czyli nagrodę dla najlepszego „młodego” pro-
duktu turystycznego na Dolnym Śląsku, przyznano:
1. Singletrack Glacensis
Z kolei Złoty Certyfikat otrzymało:
1. Podziemne Miasto Osówka
Celem organizowanego konkursu jest wsparcie rozwoju turystyki 
na Dolnym Śląsku poprzez wskazanie odwiedzającym region tu-
rystom miejsc i wydarzeń o najwyższym poziomie świadczonych 
usług. Do tej pory łącznie kilkanaście obiektów oraz imprez na Dol-
nym Śląsku otrzymało certyfikaty, które w ciągu ostatnich kilkuna-
stu lat stały się prawdziwym znakiem jakości dla branży.
Laureaci mają teraz szansę na uzyskanie tytułu najlepszego pro-
duktu turystycznego w ogólnopolskim konkursie, za który odpo-
wiada Polska Organizacja Turystyczna. Współpraca z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zaowocowała 
ufundowaniem dodatkowej nagrody: specjalnych voucherów w 
wysokości 5000 zł, które zwycięzcy w poszczególnych kategoriach 
mają przeznaczyć na działania promocyjne.

Grzegorz Szczygieł

Singletrack Glacensis nagrodzone przez DOT

Coroczna tradycja obchodów święta działkowych plonów sięga 
czasu międzywojennego ubiegłego wieku, chociaż oficjalnie świę-
to to, jako Dni Działkowca, ustanowione zostało w 1984 r. przez 
IX Plenum Krajowej Rady i przyjęte z satysfakcją przez działkow-
ców. Dla zachowania tradycji, w słoneczne sobotnie popołudnie 31 
sierpnia lądeccy działkowcy wraz z rodzinami podsumowali minio-
ny rok. Uroczystość Święta Plonów otworzył prezes Zarządu Ro-
dzinnego Ogrodu Działkowego „Trojan” w Lądku-Zdroju Zbigniew 
Łukasiewicz, który powitał społeczność działkową oraz delegata 
Okręgu Sudeckiego Polskiego Związku Działkowców Ryszarda Bu-
rzyńskiego. Poinformował również, że Zarząd ROD „Trojan” zgłosił 
nasz ogród do konkursu okręgowego „Rodzinny Ogród Działkowy 
Roku 2019”. Efektem tego zgłoszenia był przyjazd Komisji Ocen, 
która w dniu 10.07.2019 r. dokonała przeglądu działek. Okręgowy 
Zarząd Sudecki swoją uchwałą z dnia 19.07.2019 r. o rozstrzy-
gnięciu konkursu okręgowego „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 
2019” wyróżnił ROD „Trojan” z Lądku-Zdroju. Nagrodzoną działkę 
użytkują państwo Krystyna i Stefan Kłosiowie.
Dni Działkowca są formą podziękowania za trud włożony w co-
dzienną pracę na rzecz ogrodu a zarazem krzewienia wiedzy 
ogrodniczej. Jest to także doskonała okazja do uhonorowania wy-
różniających się działkowców odznaczeniami związkowymi, dyplo-
mami i nagrodami książkowymi. W rodzinnym nastroju wspólnego 
świętowania nagrodzono wyróżniające się ogrody oraz uhonoro-
wano zasłużonych działaczy. Na wniosek Zarządu ROD „Trojan” 
w Lądku-Zdroju, Okręgowy Zarząd Sudecki Polskiego Związku 
Działkowców w Szczawnie-Zdroju za szczególnie aktywną dzia-
łalność społeczną i wzorowe utrzymanie działki wyróżnił srebrną 
odznaką „Zasłużony Działkowiec”: Danutę Krzywiecką, Danutę 
Paszke i Krzysztofa Szymańskiego. Zarząd ROD „Trojan” uchwałą 
z dnia 3.06.2019 r. za szczególnie aktywną działalność społeczną, 
wzorowe zagospodarowanie i utrzymanie działki wyróżnił brązo-
wą odznaką „Zasłużony Działkowiec”: Krystynę Jarzębską, Urszulę 
Markowską, Leokadię Mazurek, Marię Morawską, Rafała Hucalu-
ka, Józefa Kacałę, Jana Matusiewicza. Za wzorowe zagospodaro-

wanie i utrzymanie działki Zarząd ROD „Trojan” zgodnie z uchwałą 
z tego samego dnia wyróżnił dyplomem uznania: Małgorzatę Ba-
czyńską, Marię Cierpiałę, Zofię Dywańską, Jadwigę Dzida, Helenę 
Forysiak, Bożenę Gruszkę, Danutę Koralewską, Stefanię Lewicką, 
Marię Marciniak, Janinę Mikołajec, Elżbietę Mudrak, Joannę Pacz-
kowską, Krystynę Szulc, Iwonę Uchman, Urszulę Zaborską, Pau-
linę Zygmunt, Antoniego Chojnackiego, Krzysztofa Dybisz, Jana 
Jamroza, Stefana Kłosia, Stefana Kuligę, Dariusza Mozera, Maria-
na Osiaka, Arkadiusza Pacieja, Wiesława Pachlę, Rafała Podolaka, 
Henryka Surowego, Stanisława Wendlanda, Łukasza Żołopę.  Za 
duży wkład pracy i zaangażowanie oraz pomoc w przygotowaniu 
obchodów Dni Działkowca Zarząd ROD „Trojan” wyróżnił nagrodą 
książkową: Bogumiłę Imińską i Eugenię Dziaduś. Również za zaan-
gażowanie w prace na rzecz ogrodu oraz wzorowe zagospodaro-
wanie i utrzymanie działki, Zarząd ROD „Trojan” nagrodą rzeczo-
wą – książką - wyróżnił: Joannę Koszarę, Renatę Prokopiuk, Irenę 
Szyszka, Piotra Nowaka, Ryszarda Perwenisa.  
Obchody Święta Działkowca to także doskonała okazja do chwa-
lenia się swoimi uprawowymi osiągnięciami. Dzięki sprzyjającym 
warunkom w tym sezonie plony były nadzwyczaj dorodne, szcze-
gólnie te przyniesione na wystawę, m.in. buraki, dynie, jabłka, ka-
baczki, marchew, papryka, pomidory i kolorowe pachnące bukiety 
kwiatów. Wystawa działkowych plonów była potwierdzeniem cięż-
kiej pracy, a także dużej satysfakcji z jej efektów. Jury konkursowe 
to doceniło i wyróżniło nagrodami długoletnich i doświadczonych 
działkowców: Halinę Perwenis, Jadwigę Dzida, Ryszarda Perwe-
nisa oraz Stanisława Szulca. W przemiłej działkowej scenerii nie 
zabrakło życzeń, podziękowań i gratulacji od pozostałych uczestni-
ków tego wydarzenia.
W czasie Działkowych Dożynek panowała przyjacielska i serdecz-
na atmosfera, co było wyrazem solidarności naszego środowiska 
i było wyraźnym znakiem, że idea ogrodnictwa działkowego jest 
wciąż żywa. Działkowcy wymieniali się doświadczeniami, przepi-
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W dniu 4 września 2019 r. odbyło się w Konradowie ostatnie po-
żegnanie zmarłej pani Krystyny Kopytko.   
Pani Krystyna Kopytko, urodzona w 1935 roku w Żmigrodzie (wo-
jewództwo rzeszowskie) trafiła wraz z rodziną po II wojnie świato-
wej w okolice Lądka-Zdroju, gdzie spędziła swoje życie. Związana 
z Konradowem, poprzez pracę na roli oraz `swoją działalność arty-
styczną i społeczną – była również sołtyską swojej wsi - stała się 
postacią znaną i cenioną przez całą społeczność lądeckiej gminy.
W roku 1984 założyła zespół ludowy „Konradowianki” a później 
zespół dziecięcy „Biedroneczki”. Dla obu grup pani Krystyna pi-
sała autorskie teksty piosenek. To wyrażanie swoich myśli i uczuć 
wypływało z potrzeby serca. Teksty mówiły o pięknie nas otacza-
jącym, o ludzkich potrzebach, o miłej ojczyźnie. Pisanie stale już 
towarzyszyło pani Kopytko a zaowocowało tomikiem wierszy „U 
źródeł codzienności” wydanym przez Autorkę w 2015 r. dzięki 
wsparciu organizacyjnemu i finansowemu: Centrum Kultury i Re-
kreacji w Lądku-Zdroju, Rady Miejskiej Lądka-Zdroju, Tomaszowi 
Barańskiemu i Lasów Państwowych – Nadleśnictwu Lądek-Zdrój. 
Fotografie tam zamieszczone są autorstwa Marzeny Zawal, Micha-
ła Dawidowicza a kilka pochodzi z archiwum domowego Krystyny 
Kopytko. W tomiku znajdziemy wiersze o Lądku-Zdroju, o kuracju-
szach, o radościach i kłopotach codziennych. Są też przemyślenia 
wypływające z upływu czasu, czasem smutek związany ze staro-
ścią. Lecz ta ostatnia ogarnęła tylko ciało, bo dusza pani Krystyny 
pozostała wciąż młoda, wciąż chłonna wrażeń. Z wierszy wyczy-
tujemy potrzebę bliskości z innymi ludźmi. A także ukojenia, jakie 
daje przyroda. Lecz w tle wszystkich uczuć i emocji jest spokój, 
którego źródłem jest Bóg i boski porządek.
Krystyna Kopytko była doskonale znana dzieciom i młodzieży lą-
deckich szkół, dla których prowadziła warsztaty wyczarowywania 
kwiatów z bibuły. Wielokrotnie wyjeżdżała na festyny, targi ręko-
dzieła reprezentując lądecką gminę. Przykładem był udział w 2005 
r. w „VIII Wystawie Twórców Ludowych” w Prudniku, gdzie po-
kazała swoje kwiaty na stoisku a na estradzie wykonała piosenki 
o Lądku-Zdroju. Podczas rozmowy, jaką przeprowadziłyśmy dla 
Debat Lądeckich (nr. 6/79/2006 r.) opowiadała, że nauczyła się 
robienia kwiatów z bibuły od swojej mamy: „Dawniej na wsiach 
robiono takie kwiaty na przyozdobienie grobów na cmentarzu”. 
Wymyślanie, jak odtworzyć rzeczywiste kwiaty poprzez kolorowe 
bibułki stało się pasją pani Krysi. Wśród jej kolekcji były: krokusy, 
tulipany, maki, smolinosy, georginie, ostróżki, goździki, róże, ga-
łązki jabłoni, narcyzy i wiele innych.  

„Ja mam swój własny świat, w tym moim małym mieście”.

Dzięki Fundacji „Ważka” powstało Dolnośląskie Archiwum Tra-
dycji DAT. Wchodząc na stronę internetową projektu, w indeksie 
osób znajdziemy panią Krystynę Kopytko i jej nagrania, piosenki i 
zdjęcia kwiatów. 
Poniżej wiersz, którym pożegnaliśmy tę pracowitą i twórczą Oso-
bę.

Małgorzata Bednarek

  Życie
 Pędzę w nieznane biegiem, wciąż biegiem
 Nie wiem dlaczego i za czym
 Może prześcignę to co we mnie drzemie
 I będzie może inaczej
 Patrzę przed siebie może zobaczę
 Radość na horyzoncie
 Bo teraz widzę mgłę i szarość
 I smutnie zachodzące słońce
 Iskierki tam gdzieś się tlące
 Rozpalą ogień nadziei
 Zabłysną ogniem płomiennym gorącym
 I wszystko nam się odmieni

   Krystyna Kopytko

Wspomnienie

sami na przetwory, częstowali się owocami z tegorocznych zbio-
rów i aromatycznym smalcem, było tradycyjne pieczenie kiełbasek 
przy wspólnym ognisku a dla najmłodszych dużo słodyczy.                                                                     

P.S. W przyszłym roku obchodzimy 75-lecie przyłączenia Ziemi 
Kłodzkiej wraz z Lądkiem-Zdrojem do Polski, prosimy naszych 
działkowców i nie tylko o wspomnienia o pierwszych pionierach 
lądeckich działek. Będą to ważne teksty do naszej działkowej kro-
niki – napiszemy ją wspólnie. Nadmienię, że w 1954 r. pomagałem 
w zbiorach działkowych plonów fasoli i grochu pani Stefani Staliś 
matki organizatora i pierwszego kierownika biblioteki lądeckiej. 
Były to działki przy ul. Fabrycznej.

L. Siarkiewicz
                                                                                                 

Święto Działkowca Lądek-Zdrój 2019
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Dokończenie ze str. 1 

6. Prezydentem USA. Dziś informacja o tym wydarzeniu jest we 
wszystkich możliwych przewodnikach. Za chwilę będzie również 
o wizycie Pierre Lévego. Historia czasem dzieje się na naszych 
oczach, zazwyczaj jednak wtedy wygląda dość niepozornie.

Festiwal odwiedzili wybitni alpiniści amerykańscy: Conrad Anker  
i John Roskelley. Wraz z nimi przybył do nas dziennikarz naj-
poczytniejszego amerykańskiego czasopisma wspinaczkowego 
„Rock&Ice”, który dla amerykańskich widzów relacjonował wyda-
rzenie na bieżąco.

Tych relacji w ogóle było sporo: Polskie Radio Program 3 nadała 
4 audycje na żywo z terenu festiwalu, Onet.pl codziennie publi-
kował podsumowanie dnia, filmy z transmisji na żywo niektórych 
wydarzeń festiwalowych obejrzało około 70.0000 (tak, tysięcy) wi-
dzów w internecie na całym świecie (były nadawane po Polsku i po 
angielsku). W okresie od 1 do 30 września opublikowane zostały 
1675 informacje prasowe o imprezie. Ich wartość reklamowa to 
prawie 3 miliony złotych. Te ostatnia liczba nie obejmują publikacji 
zagranicznych, których też było sporo.

Jak wyglądał Festiwal z perspektywy Lądka-Zdroju? 

Około 3500 widzów to zdecydowanie więcej niż może pomieścić 
aktualnie czynna baza noclegowa Lądka-Zdroju, nawet taka, która 
swoje noclegi wyceniała dużo więcej niż zwykle. Mnóstwo więc 
było przyjezdnych z innych miejscowości gdzie udało im się zna-
leźć wolny pokój, co owocowało zakorkowaniem miasta. Jeżeli 
przyjąć, że typowy widz zostawia u nas dziennie 150 zł (spanie, 
jedzenie), to turyści zostawili w sklepach i hotelach przez 4 festi-
walowe dni 2 miliony złotych. 
Dostrzega ten potencjał lokalny biznes, który od wielu lat funduje 
swoją nagrodę – Nagroda Lokalnego Biznesu – w tym roku uda-
ło się uzbierać przeszło 10.000 zł od ponad 20 firm działających 
bardzo lokalnie. Nagrodę Lokalnego Biznesu ufundowali: Hotel 
Alhambra, Bank SGB, Consulting Group, Drog Inst, EFL, Szymon 
Fil, FWP, Adam Gacki, Tomasz Grębski, Gwarek, Geovita, Roman 
Kaczmarczyk, Koksa, Bar Lux, Nadleśnictwo Lądek-Zdrój, Prohar-
monia, Prymus, Puchaczówka, Stacja Narciarska Lądek-Zdrój, Ja-
skinia Radochowska , dom Skowronki, Hotel Trojan, Urząd Miasta 
i Gminy Lądek-Zdrój, Dariusz Węgrzyn, Villa Rosa, Apteka Zdro-
jowa, Karolina Żerebecka-Riemen. Samodzielną nagrodę literacką 
ufundował Jacek Koziarek.

Brakuje podczas festiwalu zorganizowanego kierowania ruchem, 
brakuje komunikacji publicznej, która pozwoliłaby zostawić sa-
mochód pod pensjonatem. Nie ma czasu, by pochwalić się Sin-
gletrackami. Brakuje w końcu miejsc noclegowych – co stanowi 
barierę rozwoju festiwalu. Naturalnym jest, że wiele obiektów bar-

dziej ceni sobie kuracjusza turnusowego, który zostaje 2 tygodnie 
niż 4-dniowego turystę indywidualnego. Tym bardziej cieszy ini-
cjatywa Uzdrowiska Lądek-Długopole, które tak ułożyło turnusy, 
by w 3-dniowej przerwie zmieścić w paru hotelach uzdrowisko-
wych naszych gości.

Czy jedna impreza może skierować miejscowość na szybki roz-
wój? Przykład Polany Jakuszyckiej, miejsca Biegu Piastów, na 
której Urząd Marszałkowski właśnie realizuje Centrum Sportu za 
przeszło 100 mln złotych pokazuje, że może. Czy Lądek-Zdrój taką 
ścieżką podąży? To już zależy od niego.

Maciej Sokołowski

Więcej informacji o festiwalu na: www.festiwalgorski.pl
Galerie zdjęć: www.facebook.com/PrzegladFilmowGorskich/
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Czwarte Spotkania
Sentymentalne

Stowarzyszenie Lądeckie Spotkania Sentymentalne 
współdziałając z Władzami Lądka-Zdroju,

Centrum Kultury i Relareacji 
oraz Uzdrowiskiem Lądek-Długopole S.A., 

zapraszają na 
Czwarte Lądeckie Spotkanie Sentymentalne 

w Lądku-Zdroju w dniach 11-13 października 2019
 
W programie:

 11 paźdz. godz. 17.00,  Dom Klahra Kawiarnia Arty-
styczna, ul. Rynek 1. Spotkanie towarzysko- wspomnienio-
we z aktualnościami i nowinkami lądeckimi oraz wierszami 
Alfredy Sucheckiej  i opracowaniem Ewy Zadory „Opowieści 
Lądeckie” cz.1. oraz wspomnieniem pobytu Grupy Plastycz-
nej Relacje z Sosnowca w Lądku-Zdroju. Lekarz med. Danu-
ta Ciężkowska opowie o lądeckiej balneologii.

        12 paźdz. godz. 09.00, Piesza wycieczka: Dzielec - 
Stojków - Stary Most - Źródło św. Jadwigi Śląskiej, którą 
poprowadzi Mirosław Zbrzeźniak. Wyjście spod Hostelu Ur-
szula, ul.Wolności 2c.
         
        12 paźdz. godz. 11.00, Pijalnia Zakładu Przyrodo-
leczniczego Wojciech, Koncert Duetu Claro de Luna: Daniel 
Martinez skrzypce, Alicja Gutowska-Martinez piano.

        12 paźdz. godz. 15.30, Centrum Kultury i Rekreacji, 
ul.Plac Staromłyński 5. Popołudnie z Plastyką i Muzyką. 
Otwarcie wystawy malarstwa Grupy Plastycznej Relacje z 
Sosnowca, która zaprezentuje obrazy o tematyce lądeckiej. 
Artysta malarz Czesław Gałużny wykona pracę także o tej 
tematyce , która zostanie rozlosowana wśród uczestników 
spotkania. Tło muzyczne i koncert w wykonaniu Duetu Claro 
de Luna.

        13 paźdz. godz. 10.00, CKiR ul. Plac Staromłyński 5. 
Spacer z przewodnikiem przez miejską część Lądka-Zdroju:  
Rynek - ul.Kościelna - most św. Jana Ne-
pomucena. Prowadzi przewodnik sudec-
ki Ewa Zadora

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny.

Bliższe informacje: 
Zbigniew Zdzienicki, tel. 797411568
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 ∙ Praca na produkcji, Fischland, Trzebieszowice 12, tel.748147550
 ∙ Kelnerzy/Kelnerki, Hotel Trojan. tel. 608 522 734 lub 735 911 468
 ∙ Praca w kuchni w barze, tel. 501 035 927
 ∙ Sprzedawca, Monopolland, ul. Powst. Wlkp., kontakt w sklepie
 ∙ Kelnerka, Rezydencja „Grawert”, ul. Lipowa, tel. 74 814 60 79
 ∙ Specjalista w punkcie informacyjnym, Uzdrowisko Lądek-Długo-

pole S.A., tel. 660678137
 ∙ Kelner, Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A., tel.748146227 w. 233
 ∙ Kucharz, Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A., tel.748146227 w. 233
 ∙ Pomoc kuchenna, Magazynier, Masażysta, Uzdrowisko Lądek-

-Długopole S.A., tel.748146227 w.233
 ∙ Fizjoterapeuta, Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A., tel.748146227 

w.233
 ∙ Pomoc kuchenna/kierowca - Pizzeria Kardamon, tel. 663 684 655
 ∙ Sprzedawca, Sklep „Biedronka”, ul. Śnieżna, tel. 600448040
 ∙ Sprzedawca, Market „Rema”, ul. Ogrodowa
 ∙ Recepcjonista, Hotel „Zamek na skale”, Trzebieszowice,  

tel. 608 066 030
 ∙ Pomoc kuchenna, Hotel „Zamek na skale” Trzebieszowice,  

tel. 608 066 030
 ∙ Terapeuta SPA, Hotel „Zamek na skale” Trzebieszowice,  

tel. 608 066 030
 ∙ Kelnerka, Hotel „Zamek na skale” Trzebieszowice, tel. 608 066 030
 ∙ Praca w budowlance (wykończeniówka, elewacje), tel.607524551
 ∙ Kelnerka, Pizzeria Marianna, ul. Ostrowicza, tel. 501 144 704
 ∙ Pokojowa (może być emerytka lub rencistka), OW „Bankowy,  

ul. Kościuszki, tel. 748148543
 ∙ Praca, Restauracja „Polska Chata”, ul. Kosciuszki, tel. 664 428 705
 ∙ Kelnerka/Kelner, Kawiarnia „Kaprys”, tel. 604433771
 ∙ Recepcjonista, Hotel „Mir-Jan, ul. Kościuszki 78, tel.505 952 564
 ∙ Kelner, Hotel „Mir-Jan, ul. Kościuszki 78, tel.505 952 564
 ∙ Konserwator, Hotel „Mir-Jan, ul. Kościuszki 78, tel.505 952 564
 ∙ Kucharz, Hotel „Mir-Jan, ul. Kościuszki 78, tel.505 952 564
 ∙ Pokojowa, Hotel „Mir-Jan, ul. Kościuszki 78, tel.505 952 564
 ∙ Kierownik techniczny, Hotel „Mir-Jan, ul. Kościuszki 78,  

tel.505 952 564
 ∙ Płytkarz, Tapeciarz, Hotel „Mir-Jan, ul. Kościuszki 78,  

tel. 505 952 564

PRACA SZUKA CZŁOWIEKA (stan na dzień 27.09.2019)

Towarzystwo Miłośników Ziemi Kłodzkiej, którego Prezesem od 
2016 r. jest Adam Łącki, po wieloletniej przerwie, wznowiło elek-
troniczne wydawnictwo pn. „Rocznik Ziemi Kłodzkiej” (wersja 
e-book dostępna na stronie www.tmzk.eu).
W roku obecnym, dzięki staraniom członków Towarzystwa i 
współfinansowaniu m.in. Starostwa Powiatowego w Kłodzku, 
Burmistrza Miasta Kłodzka Michała Piszki, Muzeum Ziemi Kłodz-
kiej, Kłodzkiego Ośrodka Kultury oraz innych partnerów - Rocznik 
Ziemi Kłodzkiej ukazał się w wersji papierowej. 
Znajdziemy w nim interdyscyplinarne artykuły dotyczące Ziemi 
Kłodzkiej, których autorami są: Bogusław Bieńkowski, dr inż. Ka-
zimierz Czechowicz, Irena Klimaszewska, o. Albert Krzywański, 
Bartosz Małek, Krystyna Oniszczuk-Awiżeń, Roman Szymański i 
dr Lech Włodarczyk.
Publikację można nabyć w cenie 30 zł, m.in. w siedzibie TMZK 
przy Pl. Jagiełły 1 w Kłodzkim Ośrodku Kultury. 
Zachęcamy do ciekawej lektury i bieżącego obserwowania działań 
Towarzystwa. 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Kłodzkiej 

Wznowienie Rocznika Ziemi 
Kłodzkiej
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Lądecki Oddział PZERiI rozpoczyna trzecią kadencje swojej dzia-
łalności. 4. września odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-
-Wyborcze wszystkich członków z udziałem władz okręgowych i 
nielicznych spośród zaproszonych gości. Na zebraniu podsumo-
wano ostatnie 5 lat prac zarządu, który, jak wynikało ze sprawozda-
nia, inicjował i wprowadzał wiele różnorodnych działań mających 
na celu wielostronną aktywizację osób 60+. Oferta adresowana 
do emerytów była bardzo bogata: spotkania integracyjne, pikniki, 
wieczorki taneczne, wycieczki jedno- i kilkudniowe krajowe i za-
graniczne, wczasy wypoczynkowe i rehabilitacyjne, imprezy oko-
licznościowe i rekreacyjno-sportowe, udział w różnych projektach 
i zadaniach publicznych, spotkania w Klubie Seniora.
W odniesieniu do sprawozdania wiele miłych słów padło ze strony 
Przewodniczącej Rady Miasta pani Małgorzaty Bednarek, która w 
imieniu Rady przekazała List Gratulacyjny. Wysłannik Burmistrza 
pan Grzegorz Szczygieł również wręczył List Gratulacyjny oraz 
50 biletów + transport na Koncert Galowy Zespołu Pieśni i Tańca 
„Śląsk”, mającego się odbyć w Hali Stulecia we Wrocławiu. Za-
rząd podziękował wszystkim osobom i instytucjom, za wsparcie 
i pomoc w realizacji  planów i działalności statutowej Związku. 
W uznaniu wybitnych zasług dla Związku Zarząd Główny PZERiI 
nadał najwyższe odznaczenie – Złotą Odznakę Honorową /dużą/ 
Bolesławowi Bombie, Danucie Hryniewicz-Kruk i Marii Kapita-
nowicz. Złote Odznaki Honorowe /małe/ otrzymali: Alicja Celnik, 
Mirosława Cybart, Wiesława Gorczak, Irena Nakraszewicz, Danuta 
Paszke, Danuta Seefefd, Ludwik Solarz. Dyplomy Uznania PZERiI 
zostały wręczone Krystynie Krawczyk, Edwardowi Łogiewie, Tere-
sie Nowak, Anieli Walentynowicz oraz Czesławowi Zamojskiemu. 
Następnie odbyła się procedura związana z wyborami nowego za-
rządu. Ku uciesze zebranych przewodniczącym na trzecią kadencję 
został ponownie wybrany Bolesław Bomba. Wyznaczono program 
działania na następne 5 lat. Będzie on kontynuacją sprawdzonych 
już działań w poprzednich kadencjach.
Nową kadencję rozpoczynamy w nowym lokalu w budynku po 
dawnym gimnazjum. Dziękujemy gościnnemu CKiR za umożliwie-
nie korzystania z pomieszczeń budynku od 2008 roku, z nadzieją 
na dalszą współpracę.

Danuta Kruk

Z ŻYCIA NASZYCH SENIORÓW

Kontynuując coroczne spotkania z tzw. „klasykami” mieliśmy szan-
sę spotkać się z właścicielami rzadkich już na naszych drogach 
pojazdów w Lądku-Zdroju. Podobnie jak w roku ubiegłym, w nie-
dzielne południe, 22 września, spotkali się pod lądeckim ratuszem 
miłośnicy motoryzacji, w tym właściciele maszyn biorących udział 
w Orientacyjnym Rajdzie Klasyków i Pojazdów Zabytkowych.
Była to jedna z niewielu już okazji pooglądać i zachwycić się pie-
czołowicie i z mistrzowską często precyzją odrestaurowanymi sa-
mochodami oraz motocyklami.

Ladek.pl

Rajd Klasyków 
w Lądku-Zdroju
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Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdro-
ju serdecznie zaprasza na zajęcia edukacyj-
ne.

PRACOWNIA PLASTYCZNA
prowadzenie: Anna Duch
9 października
Pierwsze zajęcia otwarte bezpłatne w gru-
pach wiekowych:
3-6 lat - 16.00 - 17.00
7+ - 17.00 - 18.00
Karnet miesięczny na zajęcia - 25 zł

LĄDECKA AKADEMIA TAŃCA

TANIEC KLASYCZNY:
prowadzenie Helena Pavlenko
8 października
Pierwsze zajęcia otwarte bezpłatne 
w grupach wiekowych:

4 - 6 lat: 15.30 - 16.30
Karnet miesięczny na zajęcia - 45 zł
7+: 17.15 - 18.00
Karnet miesięczny na zajęcia - 40 zł.* 

JAZZ I MODERN:
prowadzenie Helena Pavlenko
8 października
Pierwsze zajęcia otwarte bezpłatne 
dla uczestników w wieku 7+:
16.30 - 17.15
Karnet miesięczny na zajęcia- 40 zł.*
*- w wypadku zakupienia karnetu miesięcz-
nego 
na taniec klasyczny oraz jazz i modern 
opłata wynosi 55 zł.

TANIEC NOWOCZESNY:
prowadzenie Dominika Olejnik, Agnieszka 
Mucha
11 października
Pierwsze zajęcia otwarte bezpłatne w gru-
pach wiekowych: 
7-9 lat: 15.00 - 16.00
10 - 12 lat: 16.00 - 17.00
13+: 17.00 - 18.00

Zajęcia prowadzone będą 2 razy w tygo-
dniu w środy i piątki. 
Karnet miesięczny na zajęcia- 50zł.

PRACOWNIA WOKALNA
prowadzenie: Dominika Radwan
9 października 
Pierwsze zajęcia zajęcia otwarte bezpłatne
dla uczestników w wieku od 6 do 18 lat:
godzina 16.00
sala nr 17
po pierwszych zajęciach uczestnicy zosta-
ną podzieleni na grupy wiekowe
Karnet miesięczny na zajęcia - 25 zł.

Kolejną trasę do Ruin Zamku Karpień, 
tym razem w barwach polskiej złotej jesie-
ni, proponuję przez malownicze skałki na 
grzbiecie góry Trojak. Jest to trasa nieco 
pod górę i do Rozdroża Zamkowego prze-
biega przez teren parku leśnego Gminnych 
Lasów Uzdrowiskowych. Od centralnego 
węzła tras kuracyjnych niebieskich przy 
ul. dr A. Ostrowicza naprzeciw Zakładu 
Przyrodoleczniczego „Stary Jerzy” (448 m 
n.p.m.), na Trojak idziemy w górę począt-
kowo ul. dr A. Ostrowicza dalej ul. Leśną 
za znakami trasy kuracyjnej niebieskiej nr 5 
im. „cesarza Wilhelma I Hohenzollern” i za-
raz za hotelem „Trojan” niewielki węzeł tras 
i szlaku „ul. Leśna 492 m n.p.m.”. Tu, przy 
wejściu do lasu była domniemana mogiła 
„rycerza Zwodnika” (postać jednej z legend 
o Zamku Karpień), a nad nią na uschniętej 
już sośnie wisiało do lat 60. XX w. „Ukrzy-
żowanie”, w tradycji kuracjuszy popularnie 
zwane krzyżem „kąpielowego”, wykona-
ne przez lądeckiego snycerza Franciszka 
Thamma. Przy krzyżu można było spotkać 
kuracjuszy proszących o skuteczność ką-
pieli, jak i dziękujących za odzyskane zdro-
wie. Z ul. Leśnej w lewo ścieżką górską, 
zwaną Drogą Bukową od rosnących przy 
niej potężnych wiekowych srebrzystych 
buków sudeckich, wspinamy się w górę, 
ale szlakiem pieszym górskim niebieskim 
E-3. Popularna kuracyjna niebieska „piąt-
ka”, która prowadzi tylko do skały Trojan 
na Trojaku czeka już od dłuższego czasu 
na rekonstrukcję. Po drodze przechodzimy 

Jesienna wycieczka 
do Ruin Zamku Karpień (cz. II) 

przez kilka opasujących górę dróg m. in. 
Drogę Okólną (dawna Droga Wielka Okól-
na) i na wys. 610 m n.p.m. przez Drogę 
Malinową. Z lewej poniżej tej drogi zaba-
gnione źródliska, przed 1945 r. czerpano 
tu wodę do pobliskiego pawilonu letniego 
przy Rondzie Zielonym (Ptasim), obecnie 
wodopój dla zwierzyny leśnej. Z prawej na 
Rondzie widać solidną wiatę przeciwdesz-
czową. Dalej w górę mijamy dwa ostańce 
gnejsowe, potężną „Samotnice” i wyżej 
schowanego w zagajniku „Samotnika”. 
Przechodzimy przez drogę Małą Okólną 
i niewielki węzeł trasa „Pod Trojanem” 
na wys. 688 m n.p.m., z prawej dochodzi 
okólna trasa wędrówkowa czerwona nr 
3. Łagodniej podchodzimy pod skały na 
szczycie Trojaka, z prawej odsłonięta po-
tężna, najokazalsza „Trojan” na wys. 765, 
69 m n.p.m. z miejscem widokowym zwa-
nym „Belwederem”. Dalej ścieżka prowadzi 
poprzez ciąg szczytowych skał kolejno: po 
lewej Skalny Szyb z Murem Skalnym da-
lej Trzy Baszty i schodzimy przez Skalną 
Bramę do Rozdroża Zamkowego na wys. 
698.3 m n.p.m. Stąd przeciwległą ścieżką 
i trasami: wędrówkową nr 3, kuracyjną nr 
6 oraz szlakiem pieszymi górskimi niebie-
skim E-3 i zielonym już na terenie Lasów 
Państwowych dochodzimy do Ruin Zam-
ku Karpień na wys. 779,1 m n.p.m. Ruiny 
podlegają strefie ochrony archeologiczno-
-konserwatorskiej. Chodzenie po resztkach 
murów zabronione!  

STARTUJĄ
PRACOWNIE CKIR!!!
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Dyżury aptek 
w październiku 2019
w Lądku-Zdroju i Stroniu Śląskim

1.10.2019, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
2.10.2019, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
310.2019, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
4.10.2019, 21.00-7.00,  „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
5.10.2019, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
6.10.2019, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
7.10.2019, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
8.10.2019, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
9.10.2019, 21.00-7.00,  „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
10.10.2019, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
11.10.2019, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
12.10.2019, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
13.10.2019, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
14.10.2019, 21.00-7.00,  „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
15.10.2019, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
16.10.2019, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
17.10.2019, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
18.10.2019, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
19.10.2019, 21.00-7.00,  „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
20.10.2019, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4 
21.10.2019, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
22.10.2019, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
23.10.2019, 21.00-7.00,  „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
24.10.2019, 21.00-7.00, „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
25.10.2019, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
26.10.2019, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
27.10.2019, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
28.10.2019, 21.00-7.00,  „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
29.10.2019, 21.00-7.00,  „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
30.10.2019, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
31.10.2019, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b

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

Dalsza część podstaw historycznych powstania Zamku Karpień.

W wieku XIII osadnictwo na Ziemi Kłodzkiej organizowane było 
przede wszystkim przez królów czeskich. Za panowania Otokara II 
Przemyślidy (1253-1278) i Wacława II Przemyślidy (1283-1305) 
doszło do zorganizowania drugiej rozległej akcji kolonizacyjnej, 
przybyli tu osadnicy ze znaczących niemieckich rodów szlachec-
kich: Pannwitz, Glubos, Wustehube, Mosch z terenów Saksonii, 
Frankonii, Łużyc, Miśni i Turyngii, które posiadały już w nowych 
miejscach znaczne majątki ziemskie: Glubos w okolicy Międzylesia 
i Lądka, Wustenhube w okolicy Nowej Rudy, natomiast Pannwitz 
i Mosch w dolinie Nysy. Wówczas ciągi osadnicze wychodzące 
głównie z rejonu Kłodzka kierowały się przede wszystkim wzdłuż 
dolin rzecznych, w tym także wzdłuż Doliny Białej Lądeckiej. 

Dla przyspieszenia zagospodarowania południowych i wschod-
nich terenów Ziemi Kłodzkiej Wacław II Przemyślida król Czech, 
książę Krakowa, Sandomierza i margrabia Moraw dokumentem 
z dnia 30.04.1294 r. nadał miasto Międzylesie (czes. Mitvald, 
Mezilesi, Mezilesi, niem.Mittelwalde) wraz z prawami targu, są-
dami i wszystkimi przynależnymi doń wsiami (obszar na południe 
od Bystrzycy Kłodzkiej), jako uposażenie klasztorowi cystersów 
z Kamieńca Ząbkowickiego, zarządzany z zameczku Szczerba 
(Śnielinek) w G. Bystrzyckich. W roku 1315 możny ród Glubosów 
(nazwy spotykane w opracowaniach: Glaubitz, Glaubiz, Glauboz, 
Glaubos Glubozk, Glubez, Gluboz, Glaubata, Glaubezke, Glaubitz, 
Glaubicz, Głąbic, Głębosz) wywodzący się z Miśni (mający przez 
pewien okres czasu swoje siedziby także w rejonie Kamieńca) od-
kupił od Cystersów Międzylesie z okolicznymi terenami. Zarządcą 
tego obszaru był jeden z przedstawicieli rodu, Otton von Glubos. 
Wówczas jednemu z najznaczniejszych kłodzkich rodów szlachec-
kich von Glubos, królowie czescy powierzyli zorganizowanie całej 
akcji kolonizacyjnej (osadniczej) m.in. nad górną Białą Lądecką. W 
trakcie akcji osadniczej (kolonizacyjnej) w XIII – XVI w. powsta-
wały nowe wsie zajmujące grunty coraz głębiej w dolinach, a do-
tychczas istniejące kolonizatorzy zaczęli stopniowo przenosić na 
nowe prawo, zwane niemieckim. Zorganizowanie takich nowych 
form zarządzania powierzano zazwyczaj zachodniemu przybyszo-
wi, od którego imienia osady nowo lokowane lub nowo tworzo-
na wieś otrzymywała nazwę. Nowe prawo m.in. tzw. osadnictwo 
łanowo-leśne pozwalało szybciej rozwijać się osadom i dostar-
czać większych dochodów właścicielowi. Na pozyskanych tere-
nach ród Glubosów otrzymał zadanie zorganizowania osadnictwa. 
Glubosowie byli bogato uposażoną rodziną na Ziemi Kłodzkiej. 
Tu wydzieliło się siedem linii ich rodu, dla których gniazdem był 
Karpień. Wielokrotnie przez dokumenty przewijają się kolejni von 
Glubosowie, tytułowani panami na zamku Szczerba (Śnielinek) 
niem. Schnallestein i Karpień niem. Karpenstein. Jednocześnie 
odgrywali oni w XIV w. kluczową rolę na Ziemi Kłodzkiej, pełni-
li wiele tytularnych i faktycznych urzędów, w tym byli wójtami 
Kłodzka i starostami Ziemi Kłodzkiej.             

Pośrednie źródła historyczne wskazują, że zamek Karpień powstał 
na przestrzeni XI-XIII w. kiedy zakładano okoliczne osady, stano-
wił strażnice graniczną przy biegnącym dołem trakcie handlowym 
z Czech do Małopolski. Wzniesienie zamku zabezpieczało prze-
biegający w pobliżu szlak handlowy, zwany później Solną Drogą, 
oraz Ziemię Kłodzką przed władztwem książąt śląskich, w szcze-
gólności książąt nyskich a ściślej biskupów noszących tytuł ksią-
żęcy. Funkcję obronną granicy państwowej zamek Karpień pełnił 

do 1342 r., kiedy nowy biskup wrocławski Przecław z Pogorzeli 
przejął księstwo nyskie, jako lenno z rąk Jana Luksemburskiego. 
Zapewniało to czeską suwerenność nad tym księstwem i kończyło 
ostre, zwłaszcza za poprzedniego biskupa Nankiera zatargi Jana z 
biskupami wrocławskimi. Granice księstwa nyskiego stały się w 
ten sposób tylko granicami wewnętrznymi Korony Czeskiej i Kar-
pień stracił swoje znaczenie jako warownia pograniczna. Na pew-
no, początkowo drewniany gródek Zamek był obronną siedzibą ry-
cerską w mało zaludnionej okolicy. Według opracowań, historycy 
przyjęli, że zamek zbudowano przed rokiem 1200 lub pomiędzy 
latami 1200 a 1300 (c.d.n.).

Lechosław Siarkiewicz 

– przewodnik sudecki na podstawie 

dostępnej literatury historyczno-krajoznawczej           
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2 października, godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojo-
wej, Kawiarnia Wiedeńska Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 10 zł
2 października, godz.19.00, Spotkania z muzyką LATINO - gita-
ra i śpiew Moises Bethencourt oraz akompaniament instrumen-
tów perkusyjnych, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna Rynek 1,  
wstęp 20 zł
5 października, godz. 19.30, Koncert piosenki autorskiej - 
Grzegorz Paczkowski solo, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna,  
Rynek 1, wstęp 20 zł
6 października, godz.15.00, Koncert symfoniczny w wykonaniu 
Zespołu Kameralnego Eimsbüttel Hamburg (Niemcy), Dyryguje 
Hildegard Seiler-Liebnau, Kinoteatr, ul. Orla 7, wstęp 10 zł
6 października, godz. 20.00, Muzyka Czterech Stron Świata - 
walce, czardasze, tanga, suity i inne przeboje muzyki klasycznej 
oraz standardów muzyki rozrywkowej na akordeon, skrzypce i pia-
nino w wykonaniu Składu Nietradycyjnego, Piwnica Pod Adamem 
Kawiarnia Twórczości ul. Wolności 2, wstęp 15 zł
7 października, 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
9 października, godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojo-
wej, Kawiarnia Wiedeńska Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 10 zł
9 października, godz.19.00, Spotkania z muzyką LATINO - gita-
ra i śpiew Moises Bethencourt oraz akompaniament instrumen-
tów perkusyjnych, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna Rynek 1,  
wstęp 20 zł
12 października, godz. 19.30, Reggae koncert - grupa Szuszmi-
megele, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, Rynek 1 wstęp 20 zł
11 października, godz. 17.00, Spotkanie towarzysko- wspo-
mnieniowe z aktualnościami i nowinkami lądeckimi oraz wier-
szami Alfredy Sucheckiej i opracowaniem Ewy Zadory „Opowieści 
Lądeckie” cz.1. oraz wspomnieniem pobytu Grupy Plastycznej Re-
lacje z Sosnowca w Lądku-Zdroju. Lekarz med. Danuta Ciężkow-
ska opowie o lądeckiej balneologii, Kawiarnia Artystyczna „Dom 
Klahra, Rynek 1, wstęp wolny
12 października, godz. 9.00, Piesza wycieczka: Dzielec - 
Stójków - Stary Most - Źródło św. Jadwigi Śląskiej, którą  
poprowadzi Mirosław Zbrzeźniak. Wyjście spod Hostelu Urszula, 
ul.Wolności 2c.
12 października, godz. 11.00, Koncert Duetu Claro de Luna: Da-
niel Martinez skrzypce, Alicja Gutowska-Martinez piano. Pijalnia 
Zakładu Przyrodoleczniczego Wojciech
12 października, godz. 15.30, Popołudnie z Plastyką i Muzyką, 
Otwarcie wystawy malarstwa Grupy Plastycznej Relacje z So-
snowca, która zaprezentuje obrazy o tematyce lądeckiej. Artysta 
malarz Czesław Gałużny wykona pracę także o tej tematyce , która 
zostanie rozlosowana wśród uczestników spotkania. Tło muzycz-
ne i koncert w wykonaniu Duetu Claro de Luna., Sala Widowisko-
wa Centrum Kultury i Rekreacji, pl. Staromłyński 5, wstęp wolny
13 października, godz. 10.00, Spacer z przewodnikiem przez 
miejską część Lądka-Zdroju:  Rynek - ul.Kościelna - most św. 
Jana Nepomucena. Prowadzi przewodnik sudecki Ewa Zadora. 
Zbiórka CKiR, pl. Staromłyński 5, wstęp wolny
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13 października, godz. 20.00, Muzyka Czterech Stron Świata - 
walce, czardasze, tanga, suity i inne przeboje muzyki klasycznej 
oraz standardów muzyki rozrywkowej na akordeon, skrzypce i pia-
nino w wykonaniu Składu Nietradycyjnego, Piwnica Pod Adamem 
Kawiarnia Twórczości ul. Wolności 2, wstęp 15 zł
14 października, godz. 19.00, Poniedziałkowe Schadzki fol-
kowo-biesiadne w Piwnicy Pod Adamem-wieczory z muzyką na 
żywo i wspólne śpiewanie, Piwnica Pod Adamem Kawiarnia Twór-
czości, ul. Wolności 2, wstęp 15 zł
16 października, godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojo-
wej, Kawiarnia Wiedeńska Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 10 zł
16 października, godz.19.00, Spotkania z muzyką LATINO - gita-
ra i śpiew Moises Bethencourt oraz akompaniament instrumentów 
perkusyjnych, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna Rynek 1, wstęp 
20 zł
18-20 października, Lądecka Giełda Staroci, Rynek
19 października, godz. 19.30, Koncert Grzegorza Dąbrowskiego 
– piosenka autorska i satyryczna, Dom Klahra Kawiarnia Artystycz-
na, Rynek 1, wstęp 20 zł
20 października, godz. 20.00, Muzyka Czterech Stron Świata - 
walce, czardasze, tanga, suity i inne przeboje muzyki klasycznej 
oraz standardów muzyki rozrywkowej na akordeon, skrzypce i pia-
nino w wykonaniu Składu Nietradycyjnego, Piwnica Pod Adamem 
Kawiarnia Twórczości ul. Wolności 2, wstęp 15 zł
21 października, godz. 19.00, Poniedziałkowe Schadzki fol-
kowo-biesiadne w Piwnicy Pod Adamem-wieczory z muzyką na 
żywo i wspólne śpiewanie, Piwnica Pod Adamem Kawiarnia Twór-
czości, ul. Wolności 2, wstęp 15 zł
23 października, godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojo-
wej, Kawiarnia Wiedeńska Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 10 zł
23 października, godz.19.00, Spotkania z muzyką LATINO - gita-
ra i śpiew Moises Bethencourt oraz akompaniament instrumentów 
perkusyjnych, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna Rynek 1, wstęp 
20 zł
25 października, godz. 19.30, Koncert duetu Abi i Roho Konar 
jazz i muzyka inspirowana filmem, Dom Klahra Kawiarnia Arty-
styczna, Rynek 1, wstęp 20 zł
26 października godz. 13.00, Odpust we Wrzosówce.
26 października, godz. 19.30, Koncert grupy The Cox – rock/pop/
blues, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, Rynek 1, wstęp 20 zł
27 października, godz. 20.00, Muzyka Czterech Stron Świata - 
walce, czardasze, tanga, suity i inne przeboje muzyki klasycznej 
oraz standardów muzyki rozrywkowej na akordeon, skrzypce i pia-
nino w wykonaniu Składu Nietradycyjnego, Piwnica Pod Adamem 
Kawiarnia Twórczości ul. Wolności 2, wstęp 15 zł
28 października, godz. 19.00, Poniedziałkowe Schadzki fol-
kowo-biesiadne w Piwnicy Pod Adamem-wieczory z muzyką na 
żywo i wspólne śpiewanie, Piwnica Pod Adamem Kawiarnia Twór-
czości, ul. Wolności 2, wstęp 15 zł
30 października, godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojo-
wej, Kawiarnia Wiedeńska Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 10 zł
30 października, godz.19.00, Spotkania z muzyką LATINO - gita-
ra i śpiew Moises Bethencourt oraz akompaniament instrumentów 
perkusyjnych, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna Rynek 1, wstęp 
20 zł


