
Bezpłatny Informator Samorządowy Miasta i Gminy Lądek-Zdrój

nr 1 (235) - STYCZEŃ 2020 r. ISSN 1641-425X

Nowe taryfy za wodę 
i ścieki
str. 2

Spotkanie przedświąteczne 
lądeckiego Oddziału PTTK 
str. 3

Nowe stawki opłaty 
uzdrowiskowej
str. 11

Wielki Finał 
Projektowy
str. 4

Ciąg dalszy na str 6

W sobotę i niedzielę – 14 i 15 grudnia – w lądeckim „Kinoteatrze” 
odbyły się dwa wystawienia tegorocznej sztuki bożonarodzenio-
wej, przygotowanej przez mieszkańców Lądka-Zdroju i zapro-
szonych do współpracy gości. Świąteczne przedstawienia są już 
grudniową tradycją naszego miasta – od siedmiu lat Teatr „Stąd”, 
przy olbrzymim wsparciu Centrum Kultury i Rekreacji oraz Sto-
warzyszenia Kultura u Źródeł bawi lądczan, kuracjuszy i rosnącą 
grupę gości zewnętrznych. 
Do zeszłego roku sztuki przedświąteczne ograniczały się właściwie 
do pojedynczego spektaklu, jednak po zeszłorocznej frekwencji – 
sala pękała w szwach – organizatorzy zdecydowali się na dwa dni 
przedstawienia. Jak dużym zainteresowaniem cieszą się świątecz-
ne produkcje Teatru „Stąd”, niech świadczy fakt, że z 500 wejśció-
wek ponad 400 rozdysponowane zostało po dwóch godzinach od 
umieszczenia informacji o ich dostępności na Facebooku.
Z całą pewnością na popularność wydarzenia wpływa udział w 
sztuce dużej ilości lądczan: w tym roku wystąpiło 75 osób od 3 

do 70 roku życia, pośród nich było 25 aktorów i 50 tancerek i 
śpiewaczek. Gross uczestników to mieszkańcy Lądka-Zdroju, ale 
w „Kinoteatrze” pojawili się również stronianie a nawet mieszkań-
cy Kudowy-Zdroju. Wśród widzów mieliśmy gości z ościennych 
gmin, ale również z Wrocławia, których spora grupa przyjeżdża co 
roku do Lądka wyłącznie na to wydarzenie.
Nie mnie – jako autorowi scenariuszy Teatru „Stąd” i jego aktorowi 
– oceniać wpływ przedstawianych historii na rosnącą oglądalność 
naszych spektakli, ograniczę się zatem do krótkiego wprowadzenia 
do tegorocznej sztuki, która nosi tytuł „Na ratunek Dolinie. Super-
Lądman po właściwej Stronie”.
Jest rok 2077, Dolina Białej Lądeckiej – na mocy rządowych za-
rządzeń – ma zostać odcięta potężną zaporą i zasypana śmieciami 
z wielkich polskich miast. To ostatnia z dolin, która nie podzieliła 
jeszcze losu innych kotlin Sudetów, ponieważ jej mieszkańcy nie 
dają się wysiedlić za żadne pieniądze. 

Na ratunek Dolinie, czyli SuperLądman po właściwej Stronie

Foto: Radosław Pietraga
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Z biurka 
BURMISTRZA KACZMARCZYKA

j Burmistrz Lądka-Zdroju, Roman Kaczmarczyk

Od dnia 1 stycznia 2020 r. w Gminie Lądek-Zdrój obowiązują nowe stawki opłat za dostarczanie wody, odprowadzania ścieków oraz 
opłaty stałe. Obowiązujące od 2020r. stawki opłat zostały zatwierdzone przez Wody Polskie oraz opublikowane w dn. 20.12.2019 r. na 
stronie internetowej BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Z pełną treścią decyzji można zapoznać się również 
na stronach internetowych Gminy oraz Lądeckich Usług Komunalnych Sp. z o.o. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczanie wody i 
odprowadzanie ścieków w roku 2020 zestawiono poniżej.

	 					Wysokość	cen	i	stawek	opłat	za	dostarczaną	wodę	

Taryfowa grupa odbiorców
Okres obowiązywania od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

netto brutto

- wszyscy odbiorcy usług – cena wody w zł/m3
- stała opłata abonamentowa zł/odb/m-c

6,07
8,48

6,56
9,16

Nowa taryfa zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Taryfowa grupa odbiorców
Okres obowiązywania od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

netto brutto

- wszyscy odbiorcy usług – cena wody w zł/m3
- stała opłata abonamentowa zł/odb/m-c

7,04
8,48

7,60
9,16

Stawka podatku VAT 8%

Stawka podatku VAT 8%

Wysokość	cen	i	stawek	opłat	za	odprowadzane	ścieki

Zarząd Spółki
Lądeckie Usługi Komunalne Sp. z o.o

29	listopada	2019.	W Sali Konferencyjnej lądeckiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości odbyły się konsultacje społeczne zorganizowa-
ne przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” Re-
gionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Przedmiotem 
konsultacji były plany inwestycyjne dotyczące remontów i regula-
cji biegu Białej Lądeckiej na odcinku Gminy Lądek-Zdrój.
3	grudnia	2019. Odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia 
Gmin Ziemi Kłodzkiej. Jednym z tematów spotkania były dalsze 
plany inwestycyjne dotyczące single tracków na Ziemi Kłodzkiej.
4	grudnia	2019.	W naszym Inkubatorze Przedsiębiorczości odby-
ło się spotkanie z młodzieżą i gronem pedagogicznym lądeckiego 
Liceum Ogólnokształcącego. Spotkanie odnosiło się do tematu za-
grożeń związanych cyber-bezpieczeństwem i cyber-prywatnością. 
11	grudnia	2019. Wziąłem udział w posiedzeniu sejmowego ze-
społu ds. uzdrowisk w Sejmie RP. Narada dotyczyła ministerial-
nego projektu likwidacji opłaty uzdrowiskowej i utworzeniu „opła-
ty turystycznej”, która w całości trafiałaby do kasy Ministerstwa 
Sportu i Turystyki.
12-13	grudnia	2019. W Karpaczu odbyło się IV Forum Przemy-
słowe. Podczas konferencji odbyło się kilkadziesiąt wydarzeń: de-

bat, sesji plenarnych, rozmów, prezentacji i bloków tematycznych. 
Było ono okazją do debaty o kluczowych problemach przemysłu 
europejskiego, takich jak: reindustrializacja, gospodarka cyfrowa, 
rewolucja elektryczna w motoryzacji, polityka klimatyczna, bezpie-
czeństwo energetyczne, nowoczesne i tradycyjne gałęzie przemy-
słu, ale również wszystkiego, co dotyczy szeroko pojętego „prze-
mysłu czasu wolnego”, a więc m.in. turystyki, kultury i rozrywki. 
Wziąłem udział w panelach dyskusyjnych dotyczących głównie 
tematów klimatycznych i odnawialnych źródeł energii.
14	i	15	grudnia	2019. Z wielką przyjemnością wystąpiłem w lądec-
kim „Kinoteatrze” w spektaklu „Na ratunek Dolinie - Superlądman 
po właściwej Stronie”, który zrealizowali mieszkańcy Lądka-Zdroju 
i Stronia Śląskiego. Bardzo dziękuję za wspaniałą atmosferę w ze-
spole aktorów oraz widowni za niezwykle życzliwe przyjęcie.
17	 grudnia	 2019. Lądek-Zdrój został członkiem Związku Miast 
Polskich (ZMP) jako 325 miasto RP. ZMP powstał w 1917 r. i 
działał do wybuchu wojny w 1939 r. Związek miał wpływ na pro-
ces legislacyjny, promował gospodarkę i kulturę miast. Prowadził 
działalność wydawniczą i szkoleniową oraz wymianę doświadczeń 
pomiędzy służbami miejskimi. Utrzymywał kontakty z podobnymi 
organizacjami w innych krajach. Po II wojnie światowej działal-
ność Związku Miast Polskich została uniemożliwiona. Po restytucji 
w 1991 r. organizacja powołana została do opracowywania wspól-
nego stanowiska wobec rządu i promocji miast członkowskich w 
Polsce i za granicą.
20	 grudnia	 2019.	W Marcinowicach k/Świdnicy wziąłem udział 
w spotkaniu przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad, posłami i senatorami z naszego regionu, wojewodą i 
marszałkiem dolnośląskim oraz burmistrzami i wójtami zaintere-
sowanych gmin. Jego przedmiotem były plany dotyczące przebu-
dowy drogi nr 8 jako przedłużenia drogi ekspresowej S8, która w 
tej chwili funkcjonuje na odcinku Białystok – Wrocław.
6	 stycznia	 2020.	 Już po raz 5 miałem wielką przyjemność wy-
stąpić w roli króla podczas Orszaku Trzech Króli. Tym razem, po 
przemarszu starówką Lądka-Zdroju, wzięliśmy udział w koncercie 
Zespołu Wokalnego „Hejszowina” z Kudowy-Zdroju. Bardzo dzię-
kuję wszystkim uczestnikom orszaku i wykonawcom niezwykle 
pięknego koncertu.
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Ostatnia sesja Rady Miejskiej w 2019 r.
W części pierwszej sesji, która odbyła się w poniedziałek 30 grud-
nia udział wzięli zaproszeni Goście. Ponieważ w 2019 r. zakończy-
ło działalność lądeckie Gimnazjum Publiczne im. Gen. Stanisława 
Maczka – poprzez tzw. „wygaszenie” na skutek reformy oświaty 
z roku 2017 – zaproszono na sesję dyrektorów, którzy w ciągu 
tych 20 lat kierowali szkołą. Symboliczne podziękowania w postaci 
listów gratulacyjnych, kwiatów i książek otrzymały przybyłe Panie:
Jolanta Szmidt – dyrektorka w latach 1999-2008 
Maria Mikiel – wicedyrektorka w latach 1999-2008
Dorota Bryksa-Samosiej – dyrektorka w latach 2018/2019.

Nie przybył na spotkanie pan Dariusz Wędziński, który kierował 
szkołą w latach 2008-2018. 
W listach gratulacyjnych znalazły się następujące podziękowania:
Proszę przyjąć wyrazy najwyższego szacunku i uznania za wkład 
pracy włożony w tworzenie historii oświaty Gminy Lądek-Zdrój.
Wraz ze zmieniającym się systemem edukacji przed Państwem 
stawały nowe wyzwania, które wymagały zaangażowania, profe-
sjonalizmu oraz traktowania swojej pracy jako powołania. Dzięku-
jemy za kształtowanie w uczniach odpowiedzialności, wspierania 
ich w rozwoju talentów, tworzenie przyjaznej atmosfery a także 
wskazywanie młodym nauczycielom właściwej ścieżki rozwoju 
zawodowego. Życzymy przede wszystkim zdrowia, spełnienia ma-
rzeń i planów na kolejne lata.
W imieniu Rady Miejskiej podziękowania złożyło Paniom prezy-
dium Rady Miejskiej – Małgorzata Bednarek, przewodnicząca i Do-
rota Urbańczyk i Łukasz Mróz – wiceprzewodniczący oraz Roman 
Kaczmarczyk Burmistrz Lądka-Zdroju. Pani Jolanta Szmidt w kilku 
zdaniach przypomniała o randze szkoły, o tym, że uczniowie gim-
nazjum odnosili wiele sukcesów w olimpiadach przedmiotowych i 
w zawodach sportowych.
Kolejnymi Gośćmi były również Panie, przedstawicielki lądeckie-
go Oddziału Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. 
Pani Elżbieta Sosińska to obecna wiceprzewodnicząca a Joanna 
Mossakowska to autorka książki poetyckiej wydanej przez PZERiI. 
Tytuł „Spotkanie. Obraz i Słowo” kieruje naszą uwagę na wspania-
łe połączenie poezji z obrazem, gdyż obok 40 wierszy znajdziemy 
w wydawnictwie około 20 pasteli Ewy Beyer-Formeli, artystki z 
Gdańska, od lat związanej z naszym regionem. To przedsięwzię-
cie promujące naszą lokalną Ojczyznę, twórców tutaj tworzących. 
Dzięki cennej inicjatywie pozyskano na ten cel środki zewnętrzne, 
wykazując się operatywnością i efektywnością. Książka została 
wydana ze środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Rol-
nego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Panie przekazały 
pewną pulę książek dla Rady Miejskiej. Będą one przekazywane 
dla odwiedzających nas gości z miast partnerskich, fundacji czy 
instytucji samorządowych w Polsce. Gratulujemy Autorkom oraz 
PZERiI tak pięknego wydawnictwa.
Najważniejszą uchwałą w drugiej części sesji była ta o Budżecie 
Gminy na rok 2020. Zgodnie z procedurą do dnia 15 listopada 

2019 r. Burmistrz Lądka-Zdroju przedłożył radnym projekt uchwa-
ły budżetowej na 2020 r.  Jest to dokument opracowany na pod-
stawie kalkulacji spodziewanych:  dochodów własnych, subwencji 
ogólnej, dotacji celowej z budżetu państwa, udziałów w podatkach 
stanowiących dochód własny gmin, pozostałych środków pozy-
skanych z innych źródeł. W wyniku przyjętych założeń w zakresie 
polityki dochodowej, szacunkowe dochody ogółem na 2020 rok 
wyniosą	44	222	400,00	zł	oraz wydatki 45	260	400,00	zł. Plano-
wane dochody ogółem są niższe od planowanych wydatków bu-
dżetowych ogółem o kwotę 1	038	000,00	zł. Powstały deficyt bu-
dżetowy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki 
budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1	038	000,00	zł.  
W wyniku głosowania – w sesji udział wzięło 14 radnych – Budżet 
na rok 2020 został przyjęty następującym stosunkiem głosów: 12 
głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący”.
Cały dokument znajduje się w lądeckim Biuletynie Informacji Pu-
blicznych na stronie: www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl w za-
kładce po prawej stronie ekranu pod nazwą Gospodarka finansowa 
Gminy.
Integralnie związany z uchwalonym budżetem był projekt uchwa-
ły w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Lądek-Zdrój na lata 2020-2030. Przyjęto tzw. uchwałę „czyszczą-
cą” Budżet 2019. Wyrażono zgodę na podpisanie porozumienia z 
Gminą Złoty Stok, w efekcie którego mieszkaniec tej gminy będzie 
mógł korzystać z usług lądeckiego Środowiskowego Domu Samo-
pomocy (bez dodatkowych kosztów po naszej stronie); przyjęto 
plan pracy Rady Miejskiej na rok 2020 oraz plan pracy Komisji 
Rewizyjnej.
Każdy program posiedzeń Rady Miejskiej zawiera w programie 
punkt: Sprawozdanie Burmistrza Lądka-Zdroju z działalności po-
między sesjami, lecz w „Debatach Lądeckich” możemy przeczytać 
rubrykę „Z biurka Burmistrza Kaczmarczyka”, dlatego też nie po-
wtarzam tych informacji w swojej relacji. 
W sesji grudniowej uczestniczył pan Zbigniew Łopusiewicz, radny 
powiatowy z naszego lądecko-strońskiego okręgu, który często 
bierze udział w posiedzeniach lądeckiej Rady Miejskiej. Jako Prze-
wodniczący Rady Powiatu przekazał informacje o uchwalonym w 
tym dniu budżecie tej jednostki samorządu terytorialnego.
Na zakończenie posiedzenia przekazano sobie życzenia, jak najlep-
szego roku 2020.
Czego i Państwu, jako Czytelnikom „Debat Lądeckich” – zarówno 
Mieszkańcom naszej Gminy jak i odwiedzającym nas Gościom – 
życzę w imieniu całej Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju.

Małgorzata Bednarek
Przewodnicząca Rady Miejskiej Lądka-Zdroju

W dniu 12 grudnia 2019 r. o godzinie 17-tej w sali widowiskowej w 
Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju przybyłych członków i 
sympatyków Oddziału PTTK Bialskiego w imieniu zarządu oddziału  
przywitała prezes Małgorzata Bednarek:
„Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie na 
spotkaniu lądeckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystycz-
no-Krajoznawczego. Po raz trzeci organizujemy takie spotkanie 
w okresie przedświątecznym. Do tej pory mogliśmy wysłuchać 
prezentacji gości, którymi byli: w 2017 roku – Elżbieta Szumska 
zwana „Złotą Elą” ze swoją książką o właścicielach kopalni w Zło-
tym Stoku, w 2018 roku – Waldemar Zieliński, współautor obok 
Marcina Dziedzica pozycji „Leksykon fotografów ziemi kłodzkiej 
1839-1945”.
W tym roku nasze zaproszenie przyjęła Krystyna Oniszczuk-Awi-
żeń, – historyczka, muzealniczka, autorka i współautorka wydaw-
nictw o Ziemi Kłodzkiej, redaktorka Oficyny Wydawniczej „Bra-

PTTK przedświątecznie

Dokończenie na str. 9.
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W piątkowy wieczór, 29 listopada, na krytym dziedzińcu hotelu 
„Zamek na Skale” w Trzebieszowicach odbyło się wydarzenie na 
swój sposób wyjątkowe - Wielki Finał Projektowy. Co kryje się pod 
tą tajemniczą nazwą? Wielki Finał Projektowy był zwieńczeniem 
dwóch projektów kulturalnych, zrealizowanych na terenie gmin 
Lądek-Zdrój i Bystrzyca Kłodzka ze środków Polsko-Amerykań-
skiej Fundacji Wolności i Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika 
w ramach programu Działaj Lokalnie. 

Pierwszy z nich to „Magia Minionych lat - przywołujemy histo-
rię, obyczaje i konwenanse z przełomu XIX/XX w.” Złożyły się 
nań: warsztaty tańców salonowych, prelekcja Małgorzaty Bedna-
rek na temat mody uzdrowiskowej, historii lecznictwa i obycza-
jów panujących w XIX-wiecznym Lądku-Zdroju oraz plenerowe 
pokazy mody z tego samego okresu, które uczestnicy projektu 
prezentowali w zdroju i części staromiejskiej. „Magię minionych 
lat” zrealizowała grupa „Gotowi na wszystko” pod czujnym okiem 
koordynatorek: Doroty Michalak i Marzeny Zawal, która była rów-
nież pomysłodawczynią projektu. Formalną pieczę nad działaniami 
przyjęło na siebie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lądeckiej. Drugi 
program nosił tytuł „Powiem Ci na uszko kto to był Moniuszko”, 
a zrealizował go zespół wokalny „Con Grazia” z Państwowej Szko-
ły Muzycznej 1 Stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej z okazji 100-lecia 
urodzin Ojca Polskiej Opery Narodowej. W jego ramach zespół za-
aranżował wybór pieśni Stanisława Moniuszki i przeprowadził cykl 
audycji muzycznych dla niemal wszystkich szkół Gminy Bystrzyca 
Kłodzka, wystąpił z nimi także w Lądku-Zdroju i w Kudowie-Zdro-
ju. Koordynacją projektu przyjęła na siebie kierująca i dyrygująca 
zespołem Renata Fiałkowska-Duma.
Wieczór w „Zamku na Skale” zawarł w sobie występy obu grup 
uczestniczących w projektach, ale nie tylko. Na zaproszenie pań 

Szyk, styl i smak w „Zamku na Skale”
koordynujących oba zadania, a scenie pojawili się również ich 
goście specjalni. W uroczym pokazie mody z przełomu wieków 
i recytacji poezji pojawiła się grup dam, która przybyła aż z pod-
wrocławskiej Czernicy. Od strony muzycznej swoje umiejętności 
zaprezentowały: bystrzycki Zespół Fletowy pod kierunkiem Bożeny 
Adamskiej i kłodzki Zespół Gitar Klasycznych „Camerata Glacen-
sis” Witolda Kozakowskiego. Obok występów można było także 
podziwiać prace Marzeny Zawal, które prezentowane są na wysta-
wie „Szyk, styl i smak w Lądku-Zdroju z dawnych lat…”, ekspo-
nowanej w Sali barokowej „Zamku na Skale”. Dodajmy jeszcze, że 
nie zabrakło wystąpień koordynatorek projektów i gości zaproszo-
nych. Ostatnim punktem wydarzenia był „Piknik Moniuszkowski”, 
czyli pyszny poczęstunek przygotowany przez gospodarzy i reali-
zatorów wydarzenia.
W moim przekonaniu Wielki Finał Projektowy bardzo mocno wpi-
sał się w kalendarz wydarzeń kulturalnym w Gminie Lądek-Zdrój. 
Przedsięwzięcie miało charakter gali z szarmancką dystynkcją i na 
bardzo dobrym poziomie artystycznym. W tym wszystkim najważ-
niejsze jest jednak co innego: wydarzenie to było najczystszej wody 
inicjatywą obywatelską i w tym wymiarze stoi ona na poziomie 
letniego „Mountain Jam Generator Party” Wojtka Kuczwalskiego i 
jego przyjaciół. Nie pozostaje nic innego jak cieszyć się z tego, że 
mieszkają pośród nas osoby, które posiadają wystarczającą dozę 
wiedzy i olbrzymią energię, by tworzyć kulturę niezależną. Przed 
nimi zatem chylę czoła.

Tomasz Pawlęga, Foto: Marcin Gomułka

Dnia 29 listopada br. w lądeckim Ratuszu  odbyło się spotkanie 
Klubu Radnych ProLądek (Artur Dobrzyński, Edyta Kolendo, Ma-
riola Kozińska, Dorota Łakucewicz, Sławomir Walentynowicz) z 
mieszkańcami miasta. Cieszy fakt, że pierwsze spotkanie wzbu-
dziło zainteresowanie, martwi natomiast ogrom problemów, któ-
re jak najszybciej należy rozwiązać. Nasi wyborcy wskazywali  na 
sprawy, które nam wszystkim są bliskie. Jednym z ważniejszych 
problemów jest gospodarka odpadami i to co za chwilę nas cze-
ka - segregacja! Mieszkańców przede wszystkim interesuje kwota, 
jaką płacą i czy przypadkiem nie wzrośnie. Podjęcie uchwały w tej 
sprawie będzie wymagało wiele rozwagi i mądrego uzasadnienia. 
Ważnym problem jest też smog i to czym palimy, mieszkańcy są 
zainteresowani zmianą ogrzewania, ale oczekują w tym zakresie 
wsparcia gminy - począwszy od formalności.  Kolejny problem to 
czystość i stan naszych dróg. Nikogo nie interesuje podział dróg 
na gminne, powiatowe i wojewódzkie. Według naszych mieszkań-
ców to zadanie władz, aby interweniować, gdzie trzeba. Wysłucha-

liśmy również indywidualnych skarg i żali na załatwienie spraw 
przez pracowników urzędu i niektórych instytucji podległych, któ-
re na szczęście po konsultacjach udaje nam się wyjaśniać. Czasa-
mi drażliwe tematy, może gorszy dzień (nieważne u kogo?), brak 
jakiegoś papierka (a tu przepisy mówią, że musi być) doprowadza-
ją do niepotrzebnych sytuacji. Okazuje się, że nasi mieszkańcy to 
czujni obserwatorzy tego, co się dzieje wokół, wskazano nam na 
nieaktualne oznakowania atrakcji miasta, miejsc, gdzie podpalane 
są śmietniki, ruch pojazdów i parkowanie niezgodne ze przepisa-
mi.
Bardzo dziękujemy tym, którzy przybyli i oczekują spotkań z więk-
szą częstotliwością. Co do naszych zobowiązań, to zapewniam, że 
już działamy.
Wszystkim Mieszkańcom naszej Gminy życzymy spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia i radości w 2020 Roku.

Klub Radnych ProLądek

Radni spotkali się z wyborcami
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Nasza organizacja powstała w zeszłym roku. Mimo iż jesteśmy 
młodym stowarzyszeniem na swoim koncie mamy już kilka projek-
tów. Obecnie kończymy jeden z dwóch projektów realizowanych 
dzięki wsparciu Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika z Bystrzy-
cy Kłodzkiej a współfinansowanego ze środków  inicjatywy Działaj 
lokalnie, Akademii Rozwoju Filantropii 

Stowarzyszenie Działań Kreatywnych ArteWeda

w Polsce oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. „W zdro-
wym ciele zdrowy duch” dedykowany był mieszkańcom gminy Lą-
dek-Zdrój oraz odwiedzających ją kuracjuszy i turystów. Podczas 
projektu organizowaliśmy spotkania artystyczno-sportowe (zaję-
cia z acro jogi, warsztaty plastyczne oraz wokalne, pokazy filmo-
we, wystawa artystyczna) oraz warsztaty wypieku chleba. Była to 
poniekąd kontynuacja zeszłorocznego projektu „Chleb  na Zwycię-
stwa”, podczas którego zbudowaliśmy ceramiczny piec chlebowy 
do użytku mieszkańców ul. Zwycięstwa w Lądku-Zdroju (którzy 
pomagali w jego budowie) oraz innych mieszkańców gminy i jej 
gości. Projekt zakładał publiczne udostępnienie obiektu w celach 
edukacyjnych i rekreacyjnych. Zachęcamy więc wszystkich chęt-
nych do kontaktu z naszym stowarzyszeniem i organizacji takich 
spotkań. 

Bardzo ciekawym projektem, w którym braliśmy udział w 2019 r. 
był międzynarodowy projekt „Expressions in Dialogue”, skupia-
jący organizacje zajmujące się prawami człowieka, budowaniem 
świadomości społecznej i adaptacji młodych migrantów oraz 
uchodźców w Europie. Był to projekt  organizowany przez Fun-
dację Trajectorya z Tallina a współorganizowany przez Unię Eu-
ropejską oraz Radę Europy. Oprócz naszego stowarzyszenia brały 
w nim udział organizacje z Estonii, Grecji, Hiszpanii, Holandii i 
Włoch. Dzięki spotkaniom odbytym w ramach projektu mieliśmy 
okazję wymienić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi spraw 
mieszkańców naszych krajów, ich zwyczajów i wspólnych dróg 
porozumienia obywateli między nimi (w każdym z krajów oraz na 
poziomie europejskim). Odbywały się one między innymi w Tal-
linie i Barcelonie, gdzie spotkaliśmy się z organizacjami z Hisz-
panii, Estonii, Holandii, Grecji i Włoch. Mamy wielką nadzieję, że 
przyjaźnie jakie rozpoczęliśmy podczas owych międzynarodowych 
spotkań pomogą nam stworzyć wspaniałe nowe okazje do rozwoju 
naszego regionu na wielu polach.
Podczas tegorocznych przygotowań do Świąt Bożego Narodze-
nia organizujemy spotkania kolędowe podczas których wspólnie 
z mieszkańcami śpiewamy kolędy oraz pastorałki. Pierwsze takie 
spotkanie odbyło się 13.12.2019 w Klubie Osiedlowym „Gniazdo” 
dzięki wielkiej uprzejmości Rady Osiedla Biskupin-Sępolno-Da-
bie-Bartoszowice we Wrocławiu. W kolędowy nastrój wprowadzili 
mieszkańców studenci NaNaNaa Studio. 
Drugie spotkanie z cyklu świątecznego odbyło się 21.12.2019  w 
Lądku-Zdroju w Kawiarni Twórczości Piwnica pod Adamem (ul. 
Wolności 2). Rozpoczęliśmy o godzinie 15:00 od warsztatów śpie-
wu, a następnie wspólnie zatopiliśmy się w polskim repertuarze 
wigilijnym. Dodatkowo podczas wydarzenia zostały zebrane datki 
na pomoc potrzebującym zwierzętom w naszej okolicy. Pieniądze 
przekazaliśmy Schronisku dla zwierząt w Kłodzku oraz Stowarzy-
szeniu Ochrony Zwierząt w Lądku-Zdroju „Pupil”. Szczerze zapra-
szamy do udziału w naszych kolejnych akcjach  :)! Zapraszamy 
również chętnych do współpracy. Wspólnie możemy naprawdę 
dużo :). 

Anastazja Sosnowska z SDK ArteWeda

Wielki finał projektu!
Na początku grudnia nasza Biblioteka podsumowała uroczyście 
zakończenie realizowanego od września projektu: „Maszyny idą 
w ruch, czyli od techniki do robotyki”, dofinansowanego ze środ-
ków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z 
Funduszu Promocji Kultury. Przypomnę, że przez ostatnie 3 mie-
siące spotykaliśmy się z dziećmi między innymi na lekcjach bi-
bliotecznych o historii wynalazków, na warsztatach modelarskich, 
podczas których dzieci dzielnie walczyły skręcając modele ,,śrub-
kowe”, składały konstrukcje z klocków i silikonowych wafli. Spoty-
kaliśmy się również na warsztatach z robotyki. Poznaliśmy roboty 
Photon oraz Ozoboty, oglądaliśmy świat w 3D, a nawet zrobiliśmy 
swoje robociki ze szczoteczek do zębów. Odbyła się także wyciecz-
ka do Wrocławia, do Muzeum Motoryzacji i do Kolejkowa. W final-
nym spotkaniu wzięli udział licznie zgromadzeni goście, ale przede 
wszystkim dzieci, które uczestniczyły w projektowych działaniach. 
Obejrzeli filmik ilustrujący realizację projektu, wystawę fotogra-
ficzną oraz wystawę konkursowych prac plastycznych na projekt 
pojazdu przyszłości. Tego popołudnia wręczyliśmy nagrody rze-
czowe zwycięzcom konkursu, a wszystkim pozostałym dzieciom 
upominki. Nagrody otrzymały też dwie zwycięskie drużyny dzieci, 
które brały udział w tematycznej grze z kodami QR.  Dziękujemy 
wszystkim za obecność i do zobaczenia następnym razem!

Gabriela Naporowska-Rodak
Biblioteka CKiR
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W Wigilię Bożego Narodzenia do Lądka-Zdroju przybywają dwaj 
wysoko postawieni urzędnicy: prezes Wysypisk Polskich S.A. 
i dyrektor Banku Globalnego na Polskę, ich zadaniem jest prze-
konanie mieszkańców do opuszczenia doliny. Zamiast udziału 
w negocjacjach, zostają porwani przez burmistrza Lądka i jego 
współpracowników. Sytuacja mieszkańców jest beznadziejna, fru-
strację pogłębia przybycie lokalnego, zbzikowanego, wynalazcy, 
który oferuje im wsparcie superbohatera, zamierza go ściągnąć za 
pomocą stworzonego właśnie wehikułu czasu. Próba jest zupeł-
nym fiaskiem – zamiast przystojnego herosa z wielkimi mocami, 
przez wrota wehikułu do bazy buntowników wchodzi podejrzany 
osobnik, którego jedynym celem jest wypicie piwa. Zrezygnowani 
urzędnicy oddalają się na wigilijną kolację, tymczasem SuperLąd-
man zaczyna ściągać do Lądka kolejne historyczne i fantastyczne 
postaci, które mają przekonać prezesa i dyrektora do rezygnacji z 
zasypania Doliny Białej Lądeckiej śmieciami z Warszawy…

Reakcje publiczności na sztukę były w zasadzie takie same: przed-
stawienie podobało się chyba wszystkim widzom, bo gratulacji 
po spektaklach nie było końca. Aktorzy spisali się znakomicie, co 
nie miałoby zapewne miejsca, gdyby spektaklu nie wyreżysero-
wał Paweł Pawlik, a całej produkcji nie przeprowadziła Karolina 
Sierakowska. Nie pozostaje nic innego, jak teatralnym zwyczajem 
przedstawić nazwiska osób, które stworzyły tegoroczne lądeckie 
widowisko.

Na ratunek Dolinie, czyli SuperLądman po właściwej Stronie

W sztuce wystąpili:
Ryszard Wolichleb - Zbigniew Pabian, Antoni Psikuta - Zbigniew 
Piotrowicz, Bella - Helena Pavlenko, Super Lądman/Esel - Piotr 
Kochanowski; Burmistrz Krzysztof Szeptowski - Tomasz Pawlę-
ga, Petelski – Bartłomiej Hudziec, Strażak - Marcin Poświstajło, 
Wacława Łania – Karolina Sierakowska, Henryka Luśniak- Gra-
cjana Pazdyk, Jadwiga Kania - Gabriela Naporowska-Rodak, Ju-
reczek - Emilia Mozer, Babcia Urobora - Genowefa Włodarczyk, 
Szambelan – Marzena Zawal, Luiza Pruska - Mirosłwa Boduch, 
Marianna Orańska - Dorota Łakucewicz, Zygmunt Freud - Leszek 
Pazdyk, Mistrz Yoda - Zbigniew Chojniak, Elvis Presley - Wojciech 
Heliński, Ebenezer Scrooge - Mateusz Grzegorzewski, Babcia Ro-
zalia – Paulina Bagińska, Melchior - Roman Kaczmarczyk, Kac-
per – Mieczysław Krywienko, Negocjator – Filip Bednarz, Maryja 
– Zuzanna Gałka, Krasnoludki/Straż Sądowa – Jasia Rodak, Zuzia 
Urzędowska, Julia Krzanowska, Kryspian Konwiński, Filip Berna-
giewicz (czyli Dziecięca Drużyna Pożarnicza pod kierunkiem Gra-
cjany Pazdyk).

Realizacja: scenariusz: Tomasz Pawlęga, produkcja: Karolina 
Sierakowska, reżyseria: Paweł Pawlik, scenografia: Joanna Sap-
kowska-Pieprzyk, Tomasz Pieprzyk, kostiumy: Beata Gromiec-
-Sasaga, Karolina Sierakowska, Joanna Cieśla, Sylwia Bartulska, 
charakteryzacja: Joanna Cieśla, Stylizacja fryzur: Mateusz Chmu-
rzyński, Karolina Borejko, Gabriela Drewniak, reżyseria świateł: 
Paweł Pawlik, reżyseria dźwięku: Michał Pietkiewicz, choreogra-
fia: Helena Pavlenko, Dominika Olejnik, Agnieszka Mucha.
Spektakl zrealizowany został w ramach projektu „Lądeckie Opo-
wieści Wigilijne”, dofinansowanego ze środków Gminy Lądek-
-Zdrój, Powiatu Kłodzkiego, Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych Gminy Lądek-Zdrój, Centrum Kultury i 
Rekreacji w Lądku-Zdroju, Radnych Rady Miejskiej Lądka-Zdroju.

Tomasz Pawlęga
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LICEANARIUM
MIĘDZYSZKOLNY	KONKURS	RECYTATORSKI
29 października 2019 już po raz siódmy odbył się Międzyszkolny 
Konkurs Recytatorski „Magiczne piękno natury w poezji i prozie”. 
Patronat honorowy objęło Nadleśnictwo Lądek-Zdrój. Konkurs 
zgromadził dzieci i młodzież z gmin: Stronie Śląskie, Złoty Stok, 
Lądek-Zdrój. Jury i zgromadzeni widzowie z przyjemnością wy-
słuchali świetnie przygotowanych uczestników. Wyniki: Kategoria 
Przedszkole I miejsce - Pola Erdmańska, II miejsce - Julia Szatan, 
III miejsce - Wiktoria Burek. Kategoria: Szkoła Podstawowa: młod-
si: I miejsce - Milena Sawicka, II miejsce - Katarzyna Winc; starsi: 
I miejsce - Zofia Bojanowska, II miejsce - Laura Woś, III miejsce 
– Aleksandra Piech; najstarsi: I miejsce - Zuzanna Maślaków, II 
miejsce - Joanna Zalińska, III miejsce - Paulina Koszyk; Katego-
ria: Szkoła Ponadpodstawowa:  I miejsce - Konstancja Rodak, II 
miejsce - Bartosz Wędziński, III miejsce - Kamil Wojtas. Dzięku-
jemy Nadleśnictwu Lądek - Zdrój za ufundowane nagród, panom 
Zdzisławowi Godziejewskiemu i Oktawianowi Kopciowi za pracę 
w Jury, CKiR w Lądku-Zdroju za współorganizację imprezy - udo-
stępnienie sali, panu Tomaszowi Szpali za przekazanie obrazów o 
tematyce przyrodniczej do udekorowania miejsca konkursu. Orga-
nizatorki Konkursu Recytatorskiego Małgorzata Suszyńska i Bo-
żena Piskorska serdecznie dziękują młodzieży licealnej za pomoc 
w organizacji: prowadzenie konferansjerki, przygotowanie sali i 
poczęstunku, Rodzicom licealistów za upieczenie ciast.
Do zobaczenia za rok....

Bożena Piskorska

ANDRZEJKOWE	PIŻAMA	PARTY
28 listopada 2019 r. - W naszej szkole Samorząd Uczniowski zor-
ganizował dzień wróżb andrzejkowych. Uczennice i uczniowie czę-
stowali cukierkami, w których ukryte były wróżby - sentencje na 
nadchodzący czas. Atmosfera była radosna i wesoła. Smaczku tej 
zabawie dodały piżamowe przebrania. 

REDAKCJA LO.LZ

REJONOWE	ZAWODY	W	SIATKÓWCE	CHŁOPCÓW
Dnia 11 grudnia w hali sportowej ZSP Bystrzyca Kłodzkiej odbyły 
się Rejonowe Zawody Siatkówki Chłopców. Drużyna Liceum Ogól-
nokształcącego w Lądku-Zdroju zajęła III miejsce. I miejsce zdo-
byli zawodnicy ZSP Bystrzyca Kłodzka, II miejsce - ZSO Bystrzyca 
Kłodzka i IV miejsce ZSS Stronie Śl.

 Jarosław Rzeźnik
WIZYTA	UNIWERSYTETU
05.12.2019 r.  - Odwiedzili nas przedstawiciele Uniwersytetu Przy-
rodniczego we Wrocławiu w celu przedstawienia swojej oferty 
edukacyjnej. Kierunki uczelni są bardzo ciekawe, jest w czym wy-
bierać. Uniwersytet przyrodniczy cieszy się wysoką oceną, szeroką 
aktywnością studencką, wieloma kołami naukowymi i wyjazdami 
zagranicznymi. Zaskoczyły nas kierunki artystyczne. Prezentacja 
była niezwykle zachęcająca.
SZLACHETNA	PACZKA	
10.12.2019 r. - We współpracy z 8 DH „Cud Świata” i ze Szkołą 
Podstawową w Trzebieszowicach bierzemy udział w akcji Szla-
chetna Paczka. Wolontariusze z naszej szkoły w ostatnim czasie 
zbierali i pakowali podarunki dla jednej rodziny. Jesteśmy szczęśli-
wi, że możemy pomóc!”

Redakcja LO.LZ

KONKURS „Kolej na przełomie wieków w Dolinie Białej Lądeckiej”
Bierzemy udział w przeprowadzonym przez Stację Rozwój In-
kubator Przedsiębiorczości w Lądku-Zdroju konkursie „Kolej na 
przełomie wieków w Dolinie Białej Lądeckiej”. Honorowy patronat 
nad imprezą objął Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk. 
Trzymajcie kciuki za naszych.”

Redakcja LO.LZ

Przedświąteczny jarmark, w którym „Pupil” wziął udział cieszył 
się niemałym zainteresowaniem. Zbieraliśmy datki na sterylizacje 
i dokarmianie, rozmawialiśmy o naszej pracy, planach i sukcesach. 
Raduje nas to niezmiernie, ponieważ zainteresowanie napędza do 
działania. Przybywają  wrażliwi ludzie, którym pomagamy finanso-
wać dokarmianie bezdomnych kotów. W tym miesiącu ogromne 
podziękowania dla Pani Basi, która od lat opiekuje się bezdom-
nymi zwierzętami a nawet pomaga innym w tej pomocy. Walczy i 
prosi wszędzie, gdzie się da o karmę dla kotów. Składamy ukłony 
pracownikom CKiR za umożliwienie wystawienia przedświątecz-
nego straganu w kinoteatrze. A w Nowym Roku oprócz życzeń dla 
wszystkich aktywnych członków Stowarzyszenia i osób, które nas 
co miesiąc wspierają swoimi darowiznami, składamy najlepsze ży-
czenia z nadzieją, że nadejdą czasy, kiedy nie będziemy mieli nic do 
roboty a wszystkie pupile będą szczęśliwe i zadbane. 
UWAGA PILNE! Jeśli macie ocieplaną budę dla dużego psa i już nie 
jest wam potrzebna, pilnie prosimy o kontakt.

„Pupil”

PUPIL informuje
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l Święty	Mikołaj
6 grudnia to jeden z ulubionych dni w roku dla wszystkich dzieci. 
W tym dniu do naszego przedszkola zawitał oczekiwany gość - św. 
Mikołaj z aniołkami, który przywiózł wszystkim przedszkolakom 
prezenty. Dzieci odwdzięczały się  własnoręcznie przygotowany-
mi pracami plastycznymi, piosenkami i wierszami o Mikołaju. Aby 
kultywować zwyczaje ze św. Mikołajem, najstarsza grupa przed-
szkolna - ,,Tygryski” – wybrała się z wychowawcami do Zamku w 
Ławicy. Wiele radości sprawił dzieciom przejazd kolejką na teren 
zamku. Tam rozpoczęła się przygoda - z pomącą elfów dzieci mu-
siały odnaleźć 3 kryształki lodu. Gdy zadania zostały rozwiązane, 
nastąpiło oczekiwane spotkanie ze Św. Mikołajem utrzymane w 
zimowym klimacie. Po otrzymaniu prezentów od Św. Mikołaja, 

Nowinki z Przedszkola
dzieci zostały zaproszone do zamku na ozdabianie pierniczków. 
Śmiechu i radości było wiele, gdy zobaczyły i mogły nakarmić w 
zagrodzie żywe zwierzęta gospodarstwa domowego. Dzieci pełne 
wrażeń  wróciły do przedszkola.
l Pomagamy	ptakom	przetrwać	zimę
Dzieci z grupy V i VI uczestniczyły w zajęciu edukacyjnym w ra-
mach Programu Edukacja Leśna Społeczeństwa, realizowanego 
we współpracy z Nadleśnictwem Lądek-Zdrój. Naszym edukato-
rem był p. Łukasz Głowacki ze Śnieżnickiego Parku Krajobrazo-
wego, który zapoznał dzieci z gatunkami ptaków zimujących w na-
szych rejonach i sposobach udzielania im pomocy w zimie. Choć 

Z dniem 01 kwietnia 2020r. Gmina Lądek-Zdrój przystąpi do re-
alizacji Projektu Dolnośląskie żłobki II, Działanie 8.4 Godzenie ży-
cia zawodowego i prywatnego, poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia 
zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne  w ramach 
Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Dolnoślą-
skiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020)  współfinansowa-
nego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu 
umożliwi aktywizację zawodową oraz utrzymanie zatrudnienia 
osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie 
i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie woje-
wództwa dolnośląskiego. 
Gmina	Lądek-Zdrój	 jest odpowiedzialna za realizację następują-
cych zadań określonych w Projekcie; tj. utworzenie 5	miejsc opie-
ki w już istniejącym żłobku; Uczestnikiem może być kobieta lub 
mężczyzna, rodzic lub opiekun prawny dziecka objętego opieką 
żłobkową w ramach Projektu,  zakwalifikowanego/ną do udziału w 
Projekcie zgodnie z kryteriami rekrutacji.
Kryteria:
1. Rodzic/opiekun prawny (kobiety i mężczyźni) sprawujący opiekę 
nad dzieckiem: w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3;
2. Osoba zamieszkała (w myśl Kodeksu Cywilnego) na terenie 
Gminy Lądek -Zdrój;
3. Osoba pracująca (w tym powracająca na rynek pracy po urlopie 
macierzyńskim/rodzicielskim), bądź osoba bezrobotna lub bierna 
zawodowo, w tym przybywająca na urlopie wychowawczym;
Uczestnicy Projektu zostaną zakwalifikowani do jednej z dwóch 
grup docelowych:
Kategoria	A	- osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do 

lat 3 w tym osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/rodzi-
cielskim 
Kategoria	B - osoby pozostające bez zatrudnienia tj. bezrobotne 
lub bierne zawodowo, 
w tym przebywające na urlopie wychowawczym  
Ilość wolnych miejsc w żłobku w ramach Projektu, zgodnie z Kate-
goriami A i B w Gminie Lądek – Zdrój – 5 miejsc w tym: Kategoria 
A –  3 miejsca; Kategoria B –  2 miejsca w tym:
- osoby bierne zawodowo ( w tym przebywające na urlopie wycho-
wawczym) – 1 miejsce
- osoby bezrobotne i długotrwale bezrobotne – 1 miejsce
W	ramach	rekrutacji	do	Projektu,	Kandydaci	składają	następu-
jące	dokumenty:
1) Formularz zgłoszeniowy do projektu;
2) Podpisane i uzupełnione Oświadczenie, dotyczące spełniania 
kryteriów formalnych w projekcie;
3) Podpisany Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie;
4) Orzeczenie (rodzica dziecka/opiekuna prawnego lub dziecka) o 
niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orze-
czenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-
trudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2018 poz. 1076 z późn. 
zm.) – o ile dotyczy;
5) Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkami wynikającymi  z 
udziału w projekcie; 
6) Zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba 
bezrobotna – o ile dotyczy;
7) Zaświadczenie o zatrudnieniu - o ile dotyczy;
8) Podpisane Oświadczenie o wielodzietności – o ile dotyczy.

HARMONOGRAM	REKRUTACJI	DO	ŻŁOBKA	GMINNEGO	W	LĄDKU	-ZDROJU	W	RAMACH	PROJEKTU	„DOLNOŚLĄSKIE	ŻŁOBKI	II”
Projekt „Dolnośląskie żłobki II” jest finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na 

lata 2014-2020 

7 – 17 stycznia 2020 r. Ogłoszenie informacji o rekrutacji

od 20 stycznia 2020 r. do 27 marca 2020 r.

REKRUTACJA PODSTAWOWA: w Żłobku Gminnym, ul. Powstańców Wlkp. 26A
- Pobranie dokumentów rekrutacyjnych;
- Składanie dokumentów rekrutacyjnych;
- Weryfikacja dokumentów kandydatów projektu przez Komisję Rekrutacyjną;
- Podpisywanie umów z kandydatami  do projektu;

30 marca 2020 r. Ogłoszenie LISTY RANKINGOWEJ przyjętych do projektu uczestników oraz LISTY 
REZERWOWEJ

od 1 kwietnia 2020 r. w trybie ciągłym do końca 
realizacji projektu w Gminie Lądek -Zdrój

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA do wyczerpania  miejsc (wg zasad głównego 
naboru tj. rekrutacji podstawowej

j Dokończenie
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Dyżury aptek w styczniu 2020
w Lądku-Zdroju i Stroniu Śląskim, Bystrzycy Kodzkiej i 
Międzylesiu 
1.01.2020 godz. 8.00-8.00 „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
2.01.2020 godz. 20.00-8.00 „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
3.01.2020 godz. 20.00-8.00„Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
4.01.2020 godz. 16.00-8.00„Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
5.01.2020 godz.8.00-8.00„Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
6.01.2020 godz. 8.00-8.00 „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
7.01.2020 godz. 20.00-8.00 „Pod Słowikiem”, Międzylesie, pl. Wolności 34/7
8.01.2020 godz. 20.00-8.00 „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
9.01.2020 godz. 20.00-8.00 „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14 
10.01.2020 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
11.01.2020 godz. 16.00-8.00„Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
12.01.2020 godz. 8.00-8.00 „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
13.01.2020 godz. 20.00-8.00 „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
14.01.2020 godz. 20.00-8.00 „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
15.01.2020 godz. 20.00-8.00 „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
16.01.2020 godz. 20.00-8.00„Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
17.01.2020 godz. 20.00-8.00„Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
18.01.2020 godz.16.00-8.00„Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
19.01.2020 godz. 8.00-8.00 „Pod Słowikiem”, Międzylesie, pl. Wolności 34/7
20.01.2020 godz. 20.00-8.00 „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
21.01.2020 godz. 20.00-8.00 „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14 
22.01.2020 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
23.01.2020 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
24.01.2020 godz. 20.00-8.00 „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
25.01.2020 godz. 16.00-8.00 „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
26.01.2020 godz. 8.00-8.00 „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
27.01.2020 godz. 20.00-8.00 „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
28.01.2020 godz. 20.00-8.00„Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
29.01.2020 godz. 16.00-8.00„Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
30.01.2020 godz.20.00-8.00„Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
31.01.2020 godz. 20.00-8.00„Pod Słowikiem”, Międzylesie, pl. Wolności 34/7
(Harmonogram pracy aptek podajemy na podstawie Uchwały XII/127/2018 Rady Powiatu Kłodzkiego)

nie ma jeszcze śniegu, to chłodne dni nie sprzyjają w zdobywaniu 
pożywienia naszym małym skrzydlatym przyjaciołom. Przedszko-
laki po aktywnym uczestniczeniu w części teoretycznej, udały się 
w teren, aby rozwiesić wcześniej przygotowane kulki dla ptaków. 
Wiele karmy zostało powieszonych na terenie ogrodu przedszkol-
nego i w karmnikach, które otrzymaliśmy od Nadleśnictwa 2 lata 
temu. Dzięki tej współpracy uczymy dzieci wrażliwości na potrze-
by innych, a obserwując ptaszki, które odwiedzają przedszkolną 
stołówkę, dzieci dostrzegają potrzebę swoich działań. Podczas 
spacerów ze zdumieniem wypatrują pustych siatek po kulkach 
karmy i rozmawiają między sobą o tym, jak wieszały jedzonko i 
jakie ptaszki mogły tu być. Dziękujemy za ciekawe przygotowanie 
i przeprowadzenie zajęć oraz otrzymaną karmę. Bardzo serdecznie 
dziękujemy też Nadleśnictwu za choinki, które pięknie ozdabiają 
nasze przedszkole.
l Koniec	roku	2019
Koniec roku to czas spotkań i refleksji, dnia 23 grudnia dzieci wraz 
z gośćmi, nauczycielami i pracownikami przedszkola uczestniczyły 
w spotkaniu wigilijnym. Przedstawienie Jasełkowe przygotowały 
dzieci z grupy „Zajączków” i „Misiów” pod okiem Pań Ewy Hućko-
-Zając, Małgorzaty Turek, Iwony Rudzińskiej.

ma”. Wydana w ubiegłym roku publikacja „O dawnym hrabstwie 
kłodzkim i zasłużonym historyku Josephie Köglerze” jest efektem 
kilkuletniej pracy autorki. To pierwsze tak obszerne studium po-
święcone temu wybitnemu pochodzącemu z Lewina Kłodzkiego 
historykowi z przełomu XVIII/XIX wieku, który opisywał i doku-
mentował Ziemię Kłodzką, stając się jednocześnie twórcą nowo-
czesnej historiografii kłodzkiej”.
Krystyna Oniszczuk-Awiżeń opowiedziała o swojej pracy w Mu-
zeum Ziemi Kłodzkiej, która poparta pasją do odkrywania tajem-
nic przeszłości zaowocowała publikacjami w Zeszytach Muzeum 
Ziemi Kłodzkiej, wydawnictwach pokonferencyjnych czy własnych 
książek, jak ta o historyku Josephie Köglerze. Kilka pozycji moż-
na było nabyć bezpośrednio po wykładzie, który był zobrazowany 
fotografiami dokumentów, starych pocztówek, przykładami wyko-
nanych prac. Dla ludzi stale pogłębiających zasoby informacji do-
tyczących przeszłości naszego regionu – a takimi są przewodnicy 
i członkowie PTTK – była to solidna dawka wiedzy przekazanej z 
zaangażowaniem i widocznym zamiłowaniem do tego, co autorka 
robi na co dzień.  
Prezes Małgorzata Bednarek wyraziła podziękowanie za cenną pre-
zentację pani Oniszczuk-Awiżeń. Nawiązując do mijającego roku 
2019 w krótkich słowach podsumowała działania podejmowane 
przez Oddział PTTK Bialski w Lądku-Zdroju. W miesiącach sty-
czeń – luty odbyły się 2 wycieczki piesze z Kletna na Śnieżnik. 
Była to inicjatywa kolegi Pawła Dywańskiego, który społecznie 
poprowadził obie wycieczki. Po raz kolejny oddział złożył ofertę 
zorganizowania wycieczek letnich dla mieszkańców, turystów i 
kuracjuszy do konkursów ogłaszanych przez Gminę Lądek-Zdrój 

dla organizacji pozarządowych. Pozyskano dotację i z jej pomo-
cą zorganizowano 15 wycieczek w okresie lipiec – sierpień 2019. 
Prezes podziękowała tym przewodnikom, którzy zaangażowani 
byli w realizację projektu a byli to: kolega Mirosław Zbrzeźniak - 
prezes Koła przewodników turystycznych przy naszym oddziale, 
kolega Lechosław Siarkiewcz, kolega Robert Sadko, kolega Janusz 
Chrzan, Kolega Paweł Dywański, koleżanka Marzena Bryksa i ko-
leżanka Jola Sadko.
W dniach 21 – 24 sierpnia 2019 r. odbył się 37. Ogólnopolski 
Rajd Górski Przewodników. Przyjechało na Ziemię Kłodzką ponad 
250 uczestników. Organizatorem całego wydarzenia był Oddział 
PTTK „Ziemi Kłodzkiej” i Kłodzkie Koło Przewodników, ale również 
członkowie lądeckiego oddziału i klubu zaangażowani byli w dzia-
łania organizacyjne i przebieg rajdu. Bowiem Lądek-Zdrój znalazł 
się na kilku rajdowych trasach. W piątek 23.08.19 ponad 90 osób 
(3 grupy) zwiedzało Arboretum a jedna grupa zdobywała górę Bo-
rówkową. Poprowadzili ich również przewodnicy z Lądka-Zdroju: 
Robert Sadko, Mirosław Zbrzeźniak i Małgorzata Bednarek.
W sobotnie jesienne popołudnie 2 listopada 2019 r. członkowie 
Klubu Przewodników Sudeckich działającego przy oddziale: Ewa 
Zadora, Lechosław Siarkiewicz, Małgorzata Bednarek i Stanisław 
Zieliński uczcili pamięć Koleżanki i Kolegów, którzy odeszli na 
„wieczną wycieczkę” poprzez zapalenie zniczy z logiem PTTK na 
poszczególnych grobach.
Po części oficjalnej, przy herbatce i ciasteczkach była okazja do 
towarzyskich rozmów, wymiany doświadczeń  i zadania dodatko-
wych pytań pani Krystynie, której raz jeszcze dziękujemy za po-
dzielenie się swoją wiedzą o przeszłości Ziemi Kłodzkiej. 

Zarząd Oddziału PTTK w Lądku-Zdroju

PTTK przedświątecznie
Dokończenie ze str. 3

Nowinki z Przedszkola
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Doliną Potoku Karpowskiego do Ruin Zamku Karpień (odc. V)
Jedna z atrakcyjniejszych dłuższych tras do ruin średniowiecz-
nej warowni prowadzi prawym nadbrzeżem doliny Karpowskiego 
Potoku, zwanej w części „Doliną Zwodnika”, przez tereny dawnej 
wsi Karpno obok górskiego kościółka leśników i ekologów. Porą 
śnieżną trasę można pokonać na nartach. Na wycieczkę wychodzi-
my z ul. Ostrowicza (główny węzeł tras Koński Zdrój wys. 448  m 
n.p.m.) w górę i zaraz w lewo ul. Orlą za znakami tras kuracyjnych 
niebieskich nr 2, 3, 4. Na rozwidleniu ulic w prawo w górę ul. Ja-
dwigi, tu węzeł tras „ul. Jadwigi wys. 464 m n.p.m.” (ok.  5 min.). 
Stąd w lewo skos w ul. Aleję Marzeń za znakami tras nr 2 i 3 doliną 
Potoku Karpowskiego, i w lewo przez mostek na potoku, zaraz w 
prawo i po lewej na skarpie niewielki biały domek z czerwonym 
daszkiem - to zabudowany odwiert L-2, ujmujący termalne wody 
mineralne. Wykonano go w latach 1972-73 na głębokość 700 m, 
woda w nim osiąga ok. 44 stopni C. Dnia 18.07.1986 r. odwiert 
otrzymał imię „Zdzisław ” na cześć profesora Zdzisława Karsta w 
uznaniu jego zasług dla Lądka-Zdroju, „Droga Karpowska – Źródło 
Zdzisław wys. 468 m n.p.m.” (ok. 15 min.). Dalej po prawej mija-
my zabudowę urządzeń hydrotechnicznych z okresu międzywojen-
nego, dochodzimy do rozdroża i niewielkiego węzła tras „Brzozo-
we Zbocze wys. 501 m n.p.m.” (ok. 30 min). Tu trasa kuracyjna nr 
2 odchodzi w lewo w górę do Granicy RP, my idziemy dalej trasą 
niebieską nr 3 (im. Michała Klahra Starszego) Drogą Karpowską, 
po prawej mijamy kolejny mostek na Karpowskim Potoku i nieco w 
lewo w górę dochodzimy do małego węzła trasy i szlaku „Pod Ko-
bylą Kopą wys. 660 m n.p.m.” (ok. 1,10 godz.). Tu trasa kuracyjna 
niebieska nr 3 dochodzi do szlaku granicznego pieszego górskiego 
zielonego im. „Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej” i trasy ro-
werowej nr 5715. Po prawej jak i po lewej stronie można dostrzec 
ruiny dawnych zabudowań wsi Karpno, dochodzimy do kościółka 
i wiaty przeciwdeszczowej (ok. 1,20 godz.). Sama wieś Karpno i 
jej skrywane tajemnice wymagają osobnego opracowania, doty-
czącego choćby pytania czy przygotowywano tu „wypoczynek” dla 
dygnitarzy Trzeciej Rzeszy? Dalej, zaraz za kościółkiem na skrzy-
żowaniu dróg węzeł tras „Dzicza Kąpiel”, wys. 686,6 m n.p.m. (ok. 
1,23 godz.) i mapa „IT”, za znakami szlaku górskiego pieszego 
zielonego dochodzimy na Rozdroże Zamkowe wys. 698 m n.p.m. 
(ok. 1,28 godz.), i do „Ruin Zamku Karpień” wys. 779,1 m n.p.m. 
(ok. 1,5 godz.). Zalecana mapa na wycieczkę: Lądek Zdrój, plan 
miasta i okolice, wyd. XI COMPASS, Kraków 2017 lub Lądek Zdrój 
i okolice na zlecenie Gminy Lądek Zdrój, wyd. II COMPASS, Kra-
ków 2017.  
Uwaga: Ruiny podlegają strefie ochrony archeologiczno- konser-
watorskiej. Chodzenie po resztkach murów zabronione.

HISTORIA	MROCZNEJ	RUINY	(Cd.)
Po śmierci Hynka, ostatniego pana na zamku, 16 maja 1454 r. syn 
jego, Wilhelm Krusina z Lichtenbergu sprzedał (ojcowskie dobra) 
nie tylko włości karpieńskie i majątki pozyskane od spadkobier-
ców Puty za 23 400 kop czeskich groszy, ale jeszcze dwa listy za-
stawne za 6000 kop groszy dotyczące Ziębic, Kłodzka i Ząbkowic, 
ówczesnemu namiestnikowi i wielkorządcy królewskiemu Czech, 
Jerzemu z Podiebradów, późniejszemu królowi Czech (1458-71), 
hrabiemu kłodzkiemu w latach 1459-1465. Król Jerzy swoje kłodz-
kie posiadłości podniósł do godności „suwerennego hrabstwa”. 
Wówczas też nastąpił ostateczny rozpad „państewka karpieńskie-
go”, które obejmowało jeszcze Lutynię, Stójków i nieistniejącą dziś 
wieś Leśna pod Lądkiem. Dawne dobra i wsie zamkowe przyłą-
czono do dóbr królewskich korony czeskiej. Nigdy już zamku nie 
odbudowano, m.in. dlatego że zniknęła jego funkcja pogranicznej 
warowni w stosunku do Śląska oraz funkcja administracyjna dla 
dóbr.
W roku 1500, rządzący hrabstwem kłodzkim książęta Albrecht, Je-
rzy i Karol Podiebradowicze (w latach 1498-1501), synowie Hen-
ryka Starszego, przekazali lasy w okolicy zamku Karpień miastu 
Lądek za roczny czynsz 56 groszy, co dało początek lasom miej-

skim. Jednak w dość dobrze zachowanych ruinach zamku gnieź-
dzili się nadal rycerze-rozbójnicy, których ostatecznie przepędzono 
w 1513 roku, burząc częściowo i tak rozpadający się zamek. Po-
dobnie przedstawiała się sytuacja na sąsiednim zamku Rychleby, 
który został zburzony na początku XIV w. przez wojska biskupa 
ołomunieckiego. W ruinach zamku Rychleby znaleziono głaz z wy-
rytym na nim karpiem – pochodzący zapewne z zamku Karpień, a 
wzięty przypuszczalnie po jego zdobyciu.           
Z czasem ruiny rozsypywały się, ale ciągle wyglądały majestatycz-
nie i miały wysokość co najmniej trzech pięter. Jednak już w XVI 
wieku mroczną siedzibę raubritterów zaczęto wykorzystywać jako 
materiał budowlany, pozyskując z ruin ciosy kamienne i detale 
architektoniczne, m. in. na budowę źródła „Jerzy”. Potwierdza to 
decyzja rady miejskiej Lądka z 1577 r. o zbudowaniu nowej, ka-
miennej oprawy (studni) źródła „Jerzy” przy wykorzystaniu kwadr 
kamiennych z ruin zamku Karpień. W tej okolicy na przełomie XVI 
i XVII w. rozpoczęły się prace górnicze, poszukiwano złóż galeny, 
ale bez rezultatu. Sama zaś tajemniczość zamczyska sprawiała, że 
coraz więcej osób liczyło na wielkie znalezisko. Już wcześniej ruiny 
zaczęły przyciągać kuracjuszy, a zakup zamku i terenu wokół niego 
wraz z wsią Thalheim w 1684 r. przez władze Lądka był bardzo 
głośny, spekulowano że urzędnicy będą szukać skarbu. Turyści 
przeżywali tu romantyczne wycieczki piesze i konne, i swego czasu 
był to jeden z najlepiej znanych zrujnowanych zamków sudeckich.
Notatka dotycząca wykonania pierwszych, amatorskich wykopa-
lisk na zamku pochodzi dopiero z 1847 r. 

Ówczesny inspektor zdrojowy donosi w niej, że: na ruinach Karpie-
nia odkryto starożytne przedmioty oraz monety, przechowywane 
w tutejszym ratuszu i pokazywane na żądanie. Po roku 1880 zaini-
cjowano urządzanie do ruin zamku tras turystycznych dla powo-
zów i pieszych.
Pierwsze prace archeologiczne mające charakter planowego i 
starannie przygotowanego przedsięwzięcia przeprowadzono na 
zamku z ramienia Kłodzkiego Towarzystwa Górskiego Glatzer 
Gebirgs Verein (GGV) i Verschonerugsverein, wpierw, w 1865 r. 
zbudowano na terenie zamku centralny pawilon, a od 20 marca 
do lipca 1882 r. i od 30 kwietnia do jesieni 1883 r. wykonywa-
no prace archeologiczne, które finansowała sekcja Lądecka GGV 
i Towarzystwo Upiększania Miasta. Monografia Herrschaft, Burg 
und Ruine Karpenstein, będąca efektem tych prac, pióra kierow-
nika badań, inicjatora badań, lekarza zdrojowego, a później wielo-
letniego radnego i w latach 1888-1910 burmistrza Lądka, dr Karla 
Wehsego stanowi najpełniejsze opracowanie historii i stanu zam-
ku. Na jej podstawie przybliżam ważniejszy przebieg przeprowa-
dzonych wykopalisk. Ekipa badawcza w latach 1882-83 najpierw 
uporządkowała, odgruzowała i oczyściła teren, latem 1882 r. od-
słoniła przebieg głównych murów zamkowych, ustaliła położenie i 
orientacje budynków mieszkalnych, stanowiących dom zamkowy 
oraz pomieszczenia określonego przez badaczy, jako wieża straż-
nicza. Rozplanowano go na osi wschód-zachód, biorąc pod uwagę 
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podłoże na skalnym wzniesieniu i złożono go z zamku górnego 
i dolnego (podzamcza). Wykonano plan zbliżony do pierwotnego 
układu. Określono, że wszystkie odsłonięte budowle to pozostało-
ści piwnic zamku i wnętrz w jego przyziemiu. Najlepiej zachowane 
były otwory drzwiowe i okienne oraz sklepienia kolebkowe niektó-
rych wnętrz. Ponad ten poziom nie zachowały się żadne fragmenty 
murów. Na podstawie pomiarów wykonano szkic – plan w skali 
1:200, prezentujący pierwotne założenia budowlane i system for-
tyfikacji zamku. Na podstawie planu i odsłoniętych fragmentów 
zamku Wehse podjął w 1883 r. rekonstrukcję zamku i odtworze-
nia jego programu funkcjonalnego. Obwód murów obronnych 
zamku górnego wytyczono na planie nieregularnego pięcioboku 
po części na istniejącym podłożu skalnym, którego zachodni bok 
wykreślony został łukiem. Od północy usytuowano wjazd wiodący 
na mały dziedziniec o powierzchni około 200 m2 po środku ze 
studnią (tzw. cysterną). Dziedziniec zamknięty został od zachodu 
jednotraktową, dwudzielną budowlą, określaną jako dom pański 
feudała (palatium), z której zachowały się według niego piwnica 
na wina i skład (obiekty gospodarczo-usługowe). Od północy do 
domu pańskiego przylegała prostopadle druga, mniejsza, jedno-
traktowa, dwudzielna budowla, z komnatami, będąca domem żony 
właściciela zamku i jej dworu. Z budynku tego ograniczającego 
dziedziniec od północy i sięgającego bramy wjazdowej zachowały 
się lokalności uznane przez Wehsego za kuchnię pańską i zamko-
wą łaźnię z pralnią. Od południa dziedziniec wydzielony był murem 
obronnym, a od zachodu – według Wehsego i Lutscha wieżą straż-
niczo-obronną, założoną na planie odcinka koła (nieregularnego), 
dostępną przez zewnętrzną klatkę schodową zawartą w odrębnej 
przybudówce. Współcześnie ta część zamku, datowana na XV 
w. i interpretowana przez Wehsego jako wieża z lochami, została 
uznana za basteję. Wieżę w formie półkolistej dobudówki dosta-
wiono w XV w. w celu wzmocnienia obronności zamku w okresie 
częstych najazdów. Oprócz budynków murowanych górny zamek 
tworzyły według Lutscha też budynki drewniane. Część wnętrz 
miała drewniane stropy, a dachy kryte były gontem, świadczą o 
tym ślady pożarów, odkryte w czasie prac wykopaliskowych. Brak 
jakichkolwiek dachówek i cegieł świadczy, że budowlę wzniesio-
no całkowicie z kamienia i drewna, a dachy pokrywano gontem. 
Na zachód i poniżej od zamku górnego zachował się zamek dolny 
(podzamcze), mający nieregularny zarys dostosowany do ukształ-
towania terenu. Na tym wykutym częściowo w skale dziedzińcu 
znajdowały się w przeszłości budynki gospodarcze, stajnie i domy 
mieszkalne dla załogi zamku i czeladzi. Całe założenie obiegał pas 
gruntu, wydzielony zewnętrznym około 12 m wys. murem okre-
ślanym jako międzymurze. A od zewnątrz małą górską warownię 
oddzielała fosa. Całość założenia stanowiła niezbyt regularny pro-
stokąt o długości około 75 m i około 30 m szerokości, otoczona 
murami obwodowymi do 12 m wysokości, miejscami o grubości 
do 2,7 m. Zarówno Wehse (1883) jak i Hegehorst (1906) próbo-
wali określić styl zamku. Weshe wykorzystał w tym celu określenie 
– styl arkadowy zwany okrągłołuczny, a Hegehorst opierając się 
na formach otworów (okiennych) stwierdził, że zamek zbudowano 
w stylu romańskim. Kształt warowni wykazuje inspiracje budow-
nictwem obronnym z obszaru Czech, co świadczy o tradycyjnym 
powiązaniu Ziemi Kłodzkiej z Korona Czeską. Są to wzorce właści-
we dla czeskiej sztuki wojennej z końca XIV i pierwszej połowy XV 
w. Zamek Karpień na pewno stanowił element w systemie obro-
ny Ziemi Kłodzkiej z możliwością sygnalizacji między podobnymi 
budowlami (wieżami obronno-sygnalizacyjnymi) z terenu Ziemi 
Kłodzkiej. Ta warownia zaopatrywana była w wodę z dwóch źródeł 
na północnym stoku grzbietu Królówki, powyżej Rozdroża Zamko-
wego. Według rysunku Burghardta z 1744 r., ruiny miały wysokie 
mury, a w końcu XVIII w. ruiny zamku wznosiły się jeszcze na wy-
sokość trzypiętrowej kamienicy i zaczęły budzić zainteresowanie 
kuracjuszy z pobliskiego Lądka. Na podstawie szkicu w 1883 r. 
ustawiono na górnym dziedzińcu duży płaski głaz z wyrytym przez 
Weshego planem zamku. Na podzamczu (dolnym zamku) dla tu-
rystów wzniesiono w 1885 r. drewnianą platformę widokową, i 
gotową budowlę uroczyście otwarto 11.07.1885 r. Wieża stanęła 

na podzamczu, w miejscu dawnej bastei, na specjalnie wykonanej 
podmurówce o wys. 3-4 m ponad poziomem terenu. Drewniana 
konstrukcja miała 12,5 m wys. Widoki podziwiano z krytego tarasu 
o powierzchni 30 m2. Drewniane wieże widokowe zwykle służyły 
turystom kilkanaście lat. Tak samo było w tym przypadku. Z powo-
du złego stanu technicznego władze policyjne nakazały w 1899 r. 
wieżę zburzyć. Rozebrano ją wraz z pawilonem w latach 1899-90. 
Starania u władz miasta o odbudowę wieży nie przyniosły rezulta-
tu. Dziś o jej istnieniu przypomina już tylko stara pocztówka. Na 
terenie dolnego zamku postawiono w 1885 r., istniejącą do dziś, 
kamienną ławę, na której wyryto napis: Louis Schadow Platz, a ni-
żej inicjały: R A. Niektóre fragmenty murów rekonstruowano jesz-
cze w 1912 r., nadbudowując je do poziomu. Dzięki tym wszyst-
kim zabiegom, utrzymywany dla turystów zamek Karpień stał się 
w początkach XX w. najlepiej zachowanym ze wszystkich zamków 
w ruinie na Ziemi Kłodzkiej (cdn.).  

Lechosław Siarkiewicz, przewodnik sudecki PTTK, na podstawie 
dostępnej literatury historyczno-krajoznawczej

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.01.2020 r. na terenie mia-
sta i gminy Lądek-Zdrój obowiązują nowe stawki opłaty uzdrowi-
skowej oraz opłaty miejscowej. 
Dnia 28 listopada 2019 r. Rada Miejska Lądka-Zdroju uchwałą nr 
XIV/91/2019 w sprawie opłaty uzdrowiskowej ustaliła stawkę opła-
ty uzdrowiskowej od osób fizycznych przebywających dłużej niż 
dobę na terenie uzdrowiska Lądek-Zdrój w celach turystycznych, 
wypoczynkowych lub szkoleniowych w wysokości 4,00 zł za każdą 
rozpoczętą dobę pobytu za wyjątkiem stawki ustalonej dla dzieci 
do lat 12, która wynosi 2,00 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu, 
natomiast uchwałą nr XIV/92/2019 w sprawie opłaty miejscowej 
ustaliła stawkę opłaty miejscowej od osób fizycznych przebywa-
jących dłużej niż dobę na terenie miejscowości: Trzebieszowice, 
Konradów i Skrzynka w celach turystycznych, wypoczynkowych 
lub szkoleniowych w wysokości 2,20 zł za każdą rozpoczętą dobę 
pobytu za wyjątkiem stawki ustalonej dla dzieci do lat 12, która 
wynosi 1,10 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.
Przypominamy również o obowiązku zawarcia porozumienia, któ-
rego przedmiotem jest pobieranie opłaty uzdrowiskowej/miejsco-
wej od osób fizycznych przez właścicieli, zarządzających, dyrek-
torów, kierowników: hoteli, pensjonatów, domów wczasowych, 
domów wycieczkowych, schronisk, kwater prywatnych i innych 
obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie. Zebrane 
środki finansowe należy odprowadzać co miesiąc do Urzędu Mia-
sta i Gminy w Lądku-Zdroju w terminie do 5 dnia każdego mie-
siąca, następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę. Za 
dokonane czynności przysługuje inkasentowi wynagrodzenie w 
wysokości 20% zebranej kwoty.  
Wszystkim nam powinno zależeć na tym, aby wpływy z opłaty 
uzdrowiskowej były jak najwyższe. Z zebranych środków gmina 
realizuje zadania własne związane z zachowaniem funkcji leczni-
czych uzdrowiska, co bezpośrednio wpływa na jakość funkcjono-
wania naszej gminy oraz warunki życia jej mieszkańców i kuracju-
szy. W związku z powyższym, uprasza się właścicieli bądź osobę 
wyznaczoną przez właściciela (wraz z upoważnieniem) o kontakt z 
Wydziałem Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miasta i Gminy 
Lądek-Zdrój (pokój 11) celem podpisania stosownego porozumie-
nia.

UMIG Lądek-Zdrój

Nowe stawki opłaty uzdrowiskowej
i miejscowej na terenie Miasta 
i Gminy Lądek-Zdrój
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1	stycznia,	Powitanie	Nowego	Roku	na lądeckim Rynku
2	stycznia,	godz.	19.00,	Kolęda	na	Nowy	Rok – koncert pieśni 
bożonarodzeniowych i pastorałek w wykonaniu „Składu Nietrady-
cyjnego”, Piwnica Pod Adamem ul. Wolności 2, wstęp 20 zł
3	 stycznia,	 godz.	 19.30,	 Koncert	międzynarodowej	 grupy	 VW	
PROJECT – jazz/funk, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna Rynek 
1, wstęp 30 zł
4	stycznia,	godz.	19.30,	Koncert	Noworoczny – Dom Klahra Ry-
nek 1, wstęp 20 zł
5	stycznia,	godz.	11.00,	Niedzielne	Poranki	Muzyczne	dla	naj-
młodszych – zabawy muzyczne dla dzieci, prow. Julia Mikołajczak 
– wokalistka,bilet 15 zł (w tym owocowy poczęstunek)
5	stycznia,	godz.	20.00,	Muzyka	Czterech	Stron	Świata – walce, 
czardasze, tanga, suity i inne przeboje w wyk. „Składu Nietradycyj-
nego”, Piwnica Pod Adamem,ul. Wolności 2, wstęp 15 zł w przed-
sprzedaży, 20 zł w dniu koncertu
6	stycznia,	godz.	15.00,	Spotkanie	z	Mędrcami	Wschodu – Or-
szak Trzech Króli. Powitanie Orszaku przez Górniczą Orkiestrę 
Dętą ze Złotego Stoku oraz Koncert Zespołu Wokalnego Hejszovi-
na z Kudowy Zdroju. Trasa Orszaku: Centrum Kultury i Rekreacji, 
pl. Staromłyński 5 – Rynek - Kościół Parafialny pw. Narodzenia 
Najświętszej Marii Panny, ul. Kościelna
6	stycznia,	godz.	19.00,	Poniedziałkowe	Schadzki	Folkowo-bie-
siadne w Piwnicy Pod Adamem ul. Wolności 2, wstęp 15 zł  w 
przedsprzedaży, 20 zł w dniu koncertu
8	 stycznia,	 godz.	 19.00,	Spotkania	 z	muzyką	 LATINO – gitara 
i śpiew Moises Bethencourt, Kawiarnia Dom Klahra, Rynek 1, 
wstęp 20 zł
9	 stycznia,	 	 godz.	 19.00,	Koncert	 „Trzej	Królowie	Zaśpiewaj-
cie”, Piwnica Pod Adamem ul Wolności 2, wstęp 20 zł
11	stycznia,	godz.	19.30,	Koncert	Arek	Korolik	solo – blues, Ka-
wiarnia Dom Klahra, Rynek 1, wstęp 15 zł
12	stycznia,	godz.	15.30,	Wernisaż	wystawy	fotograficznej	„Ona	
zrodziła	to	piękno”, Kawiarnia Dom Klahra, Rynek 1, wstęp wolny
12	stycznia,	godz.	11.00,	Niedzielne	Poranki	Muzyczne	dla	naj-
młodszych – zabawy muzyczne dla dzieci, prow. Julia Mikołajczak 
– wokalistka,bilet 15 zł (w tym owocowy poczęstunek)
12	stycznia,	godz.	15.00-19.00,	XXVIII	Finał	Wielkiej	Orkiestry	
Świątecznej	Pomocy	w	Lądku-Zdroju, Koncerty muzyczne, prze-
jażdżki samochodami rajdowymi, licytacje, pyszne ciasta, prze-
kąski i  rozgrzewające napitki, światełko do nieba - Dom Klahra 
Kawiarnia Artystyczna, lądecki Rynek. 
Sztab WOŚP - Centrum Kultury i Rekreacji, pl. Staromłyński 5
12	stycznia,	godz.	20.00,	Muzyka	Czterech	Stron	Świata – wal-
ce, czardasze, tanga, suity i inne przeboje w wyk. „Składu Nietra-
dycyjnego”, Piwnica Pod Adamem,ul. Wolności 2, wstęp 15 zł w 
przedsprzedaży, 20 zł w dniu koncertu
13	 stycznia,	 godz.	 19.00,	 Poniedziałkowe	 Schadzki	 Folkowo-
-biesiadne w Piwnicy Pod Adamem ul. Wolności 2, wstęp 15 zł  w 
przedsprzedaży, 20 zł w dniu koncertu
15	stycznia,	godz.	14.45,	Koncert	Zespołu	Orkiestry	Zdrojowej, 
Kawiarnia Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 10 zł
15	 stycznia,	 godz.	 19.00,	Spotkania	 z	muzyką	LATINO – gita-
ra i śpiew Moises Bethencourt, Kawiarnia Dom Klahra , Rynek 1, 
wstęp 20 zł
17-19	stycznia,	Lądecka	Giełda	Staroci, Rynek
18 stycznia, godz. 19.30, Koncert piosenki włoskiej i francuskiej,  
Kawiarnia Dom Klahra,Rynek 1, wstęp 20 zł
19	stycznia,	godz.	11.00,	Niedzielne	Poranki	Muzyczne	dla	naj-
młodszych – zabawy muzyczne dla dzieci, prow. Julia Mikołajczak 
– wokalistka,bilet 15 zł (w tym owocowy poczęstunek)
19	stycznia,	godz.	20.00,	Muzyka	Czterech	Stron	Świata – wal-
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ce, czardasze, tanga, suity i inne przeboje w wyk. „Składu Nietra-
dycyjnego”, Piwnica Pod Adamem,ul. Wolności 2, wstęp 15 zł w 
przedsprzedaży, 20 zł w dniu koncertu
20	 stycznia,	 godz.	 19.00,	 Poniedziałkowe	 Schadzki	 Folkowo-
-biesiadne w Piwnicy Pod Adamem ul. Wolności 2, wstęp 15 zł  
w przedsprzedaży, 20 zł w dniu koncertu 22 stycznia, godz. 14.45 
Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej, Kawiarnia Albrechsthalle, ul. 
Lipowa, wstęp 10 zł
22	 stycznia,	 godz.	 19.00,	 Spotkania	 z	muzyką	 LATINO – gita-
ra i śpiew Moises Bethencourt, Kawiarnia Dom Klahra , Rynek 1, 
wstęp 20 zł
24	stycznia,	godz.	19.00,	Wieczór	ze	Stand-upem, wystąpi Pa-
weł Reszela Kawiarnia Dom Klahra,Rynek 1, bilety w przedsprze-
daży 20zł i 30zł w dniu występu
25	stycznia,	19.30,	Koncert	lądeckiego	zespołu	Low	Fen	– mu-
zyka instrumentalna, Kawiarnia Dom Klahra, Rynek 1bilety 10 zł
26	stycznia,	godz.	11.00,	Niedzielne	Poranki	Muzyczne	dla	naj-
młodszych	– zabawy muzyczne dla dzieci, prow. Julia Mikołajczak 
– wokalistka,bilet 15 zł (w tym owocowy poczęstunek)
26	stycznia,	godz.	20.00,	Muzyka	Czterech	Stron	Świata – walce, 
czardasze, tanga, suity i inne przeboje w wyk. „Składu Nietradycyj-
nego”, Piwnica Pod Adamem,ul. Wolności 2, wstęp 15 zł w przed-
sprzedaży, 20 zł w dniu koncertu
27	 stycznia,	 godz.	 19.00,	 Poniedziałkowe	 Schadzki	 Folkowo-
-biesiadne	w Piwnicy Pod Adamem ul. Wolności 2, wstęp 15 zł  w 
przedsprzedaży, 20 zł w dniu koncertu 29 stycznia, godz. 14.45, 
Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej, Kawiarnia Albrechsthalle, ul. 
Lipowa, wstęp 10 zł
29	 stycznia,	 godz.	 19.00,	 Spotkania	 z	muzyką	 LATINO – gita-
ra i śpiew Moises Bethencourt, Kawiarnia Dom Klahra , Rynek 1, 
wstęp 20 zł
31	 stycznia,	 godz.	 19.30,	 Koncert	 duetu	 Kasprowicz	 i	 Marin-
czenko	-poezja śpiewana z chrypą i pazurem, Kawiarnia Dom Klah-
ra, Rynek 1, wstęp 20 zł


