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Jaki był tegoroczny, piąty już Festiwal Muzyki Uzdrowiskowej „Mu-
zyka u Źródeł”? Całkiem udany: rosnąca frekwencja, kilka udanych 
koncertów, prawie dobra pogoda. Promowanie muzyki poważnej 
na prowincji nie należy do sztuk łatwych, to praca niemal orga-
niczna, więc widoczny rozwój zainteresowania przedsięwzięciem 
stanowi sporą satysfakcję – i taką też poczuli organizatorzy festi-
walu w tym roku.
W odróżnieniu od lat poprzednich „Muzykę u Źródeł” rozpoczął 
Lądecki Wehikuł Czasu, który zawsze był częścią finału wydarze-
nia. Przygotowany w tym roku happening organizatorzy musieli 
przenieść z Parku Zdrojowego do Pijalni w Zdroju Wojciech – już 
w pierwszych minutach zaczął padać deszcz. Jeszcze gorzej było 
podczas występu Ewy Warty-Śmietany i Łukasza Wrońskiego  
i koncertu Orkiestry Dętej „Quantum” z Rychwała – deszcz chwi-
lami padał już sążniście. Wielka szkoda, ponieważ „Quantum”, 
występujące pod batutą Zbigniewa Osajdy, to świetny band,  
a towarzyszące im mażoretki doskonale uzupełniają jego występy 
– mogło ich zobaczyć o wiele więcej osób.

Od niedzieli zaczęły się codzienne koncerty festiwalu. W niedzie-
lę w Parku im. Jana Pawła II odbył się koncert inauguracyjny,  
a w Kaplicy św. Jerzego zagrała Justyna Rekść-Raubo w kon-
cercie „U źródeł instrumentów smyczkowych – viola da gamba”.  
W poniedziałek środowisko artystów krakowskich zaprezento-
wało koncert muzyki i żartu żydowskiego. We wtorek odbył się 
spektakl kabaretowy „Być kobietą”. W środę, w plenerze lądec-
kiego arboretum, odbył się koncert „Szumią jodły...”. W czwartek  
w sanktuarium zdrojowym artyści zachwycili nas koncertem mu-
zyki sakralnej „Ave Maria”, a później w Sali dawnego Klubu Kura-
cjusza w Domu Zdrojowym poznaliśmy dokonania uczestniczek 
warsztatów wokalnych „W świcie opery”, które prowadziła Bar-
bara Szarejko. Tego samego dnia wieczorem mogliśmy byli bawić 
się pod hotelem „Mir-Jan” przy muzyce zespołów „Skład Nietra-
dycyjny” i „Kapela Brodów”. Piątek powitał nas drugim spekta-
klem kabaretowym - „Małym Gigolo, czyli romansem w kurorcie”, 
a wieczornej części dnia mogliśmy się zachwycać muzyką alter-
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19 sierpnia. Spotkałem się z wicestarostą kłodzkim Piotrem 
Marchewką. Przedmiotem naszej rozmowy było stworzenie po-
rozumienia w zakresie planowania i wykonawstwa remontu dróg 
powiatowych na terenie Gminy Lądek-Zdrój. Zamierzamy remonty 
te przeprowadzić wspólnymi siłami, a chodzi tutaj m.in. o drogi: 
Trzebieszowice – Skrzynka, drugą część drogi w Konradowie, dro-
gi do Orłowca, Wójtówki, Lutyni i przejścia granicznego, a także  
w mieście o ulicę Kościuszki, przełożenie kostki na ulicy Ostrowi-

cza i na parkingu przy przystanku autobusowym na ulicy Konop-
nickiej.
30 sierpnia. Złożyłem wniosek do sądu, którego przedmiotem 
jest żądanie zwrotu strat, jakie nasza gmina poniosła w efekcie 
pożaru zabudowań na terenie lądeckiej otwartej pływalni. Wniosek 
obciąża opiekunów nieletnich sprawców podpalenia. Szacunkowa 
wielkość strat to 360 tys. złotych.
31 sierpnia. Uczestniczyłem w mszy świętej dożynkowej i w Do-
żynkach Gminnych, które w tym roku odbyły się w Trzebieszowi-
cach. Bardzo dziękuję wszystkich organizatorom za zaangażowa-
nie w uczczenie gminnego święta plonów i mieszkańcom naszych 
wsi w wykonanie przepięknych wieńców.
31 sierpnia. Gimnazjum Publiczne w Lądku-Zdroju zakończyło 
oficjalnie swoją działalność. Od września obiektem zarządza lądec-
ki Ośrodek Pomocy Społecznej, a w jego murach spotykać będą 
m.in. nasi seniorzy (PZERiI), harcerze, sportowcy z klubu karate, 
narciarze i podopieczni świetlicy środowiskowej.
2 września. Pracę rozpoczął Inkubator Przedsiębiorczości w daw-
nym dworcu kolejowym w Lądku-Zdroju. Zapraszam wszystkich 
do odwiedzin tej instytucji.
W sierpniu przystąpiliśmy do modernizacji monitoringu miejskie-
go. W pierwszym etapie zainstalowaliśmy 12 nowoczesnych, ob-
rotowych kamer o wysokiej rozdzielczości i efektywnym zoomie. 
Modernizacja ma na celu – poprzez większą wykrywalność spraw-
ców - redukcję aktów wandalizmu, które w Lądku-Zdroju stają się 
w ostatnich latach coraz częstsze.

Policja zwraca się z apelem o ostrożność w związku z próbami 
oszustw metodą „na wnuczka”.
Przestępcy podając się za wnuków, siostrzeńców, innych człon-
ków rodziny albo ich bliskich znajomych, którzy nagle proszą  
o pieniądze, wyłudzają od osób starszych nawet oszczędności ca-
łego życia. 
Oszuści podają się też za policjantów i żądają pieniędzy na kaucję 
lub na tzw. „załatwienie sprawy”. Przypominamy, że Policja nigdy 
nie prosi o przekazanie pieniędzy! Pamiętajmy też, aby weryfiko-
wać usłyszane przez telefon informacje.
Zwracamy się z prośbą do mieszkańców naszego powiatu, aby za-
dbali o swoich bliskich, którzy są w podeszłym wieku i uczulili ich 
na tego typu zachowania. Nie należy podawać przez telefon żad-
nych wiadomości dotyczących naszego mieszkania, oszczędności, 
kiedy przebywamy w domu i z kim mieszkamy. Nie odpowiadać na 
żadne ankiety zawierające podobne pytania. 
Nie wydawać gotówki i żadnych innych rzeczy osobom nieznanym. 
Nie wpuszczać do domów ankieterów, akwizytorów lub innych 
podejrzanie zachowujących się osób. Za każdym razem oddzwo-
nić do krewnych na znany Wam numer. Skontaktować się z kimś  
z rodziny w celu potwierdzenia zdarzenia, zanim przekażemy swoje 
oszczędności nieznanej osobie.
JEŻELI ZAUWAŻYCIE PAŃSTWO, ŻE KTOŚ CHCE WAS OSZU-
KAĆ, NATYCHMIAST INFORMUJCIE POLICJĘ. W TEN SPOSÓB 
UCHRONICIE SIEBIE I INNE OSOBY PRZED OSZUSTWEM LUB 
KRADZIEŻĄ. ZAOPIEKUJMY SIĘ RÓWNIEŻ NASZYMI STARSZY-
MI SĄSIADAMI, ZWRACAJMY UWAGĘ NA OBCE OSOBY, KTÓRE 
ICH ODWIEDZAJĄ. POMOŻE TO UCHRONIĆ ICH PRZED OSZU-
STAMI.
O wszelkich podejrzanych telefonach lub osobach przychodzących 
w różnych celach do Waszych mieszkań bezzwłocznie informować 
Policję KPP Kłodzko pod nr 74 6473222, 74 6473333,
KP Lądek-Zdrój 74 8146 231 lub w całym kraju 112. 
Czynimy wszystko, abyście się czuli bezpiecznie.

Policja Powiatu Kłodzkiego, KP Lądek Zdrój, PP Stronie Śląskie

APEL   POLICJI
Festiwal Polsko-Czeskie Spotkanie Teatrów Lalkowych „Humpty 
Dumpty”, to dwa weekendy świetnej zabawy, którą Centrum Kul-
tury i Rekreacji w Lądku-Zdroju kieruje do dzieci i ich rodziców. 
Spektakle teatrów lalkowych (w tym jeden ze spektakli skierowany 
był do osób dorosłych), animacje dla dzieci i parada – to główne 
atrakcje tegorocznej, piątej edycji festiwalu. Jak było w tym roku?
„Humpty Dumpty” to festiwal kameralny, który odbywa się w niec-
ce Parku Zdrojowego im. Jana Pawła II i na lądeckim Rynku. Wy-
darzenie niewielkie – w festiwalowe dni przez przestrzeń festiwalo-
wą przewijało się do kilkuset osób – za to świetnie oceniane przez 
widzów: jako jedna z niewielu imprez ściąga całe lądeckie rodziny, 
rodziny przebywające na wypoczynku w Lądku-Zdroju i jego oko-
licach. W tym roku artystom i uczestnikom dopisała pogoda, co 
ma olbrzymie znaczenie w przypadku przedstawień plenerowych, 
a „Humpty Dumpty” jest w całości realizowany na wolnym powie-
trzu. 

Słoneczny „Humpty Dumpty”

Dokończenie na str. 6
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Na sesji w dniu 29 sierpnia 2019 r. radni podjęli uchwałę doty-
czącą przyznania stypendiów dla uczniów, którzy zamieszkują na 
terenie gminy. Do 30 czerwca br. wpłynęło 13 wniosków i zgod-
nie z rekomendacją Komisji ds. Społecznych (która szczegółowo 
analizowała wnioski) postanowiono wszystkie zaakceptować. Tym 
samym przez okres 5 miesięcy, tj. od września 2019 r. do stycznia 
2020 r. wysokość stypendium dla każdej z osób wyniesie 90,00 zł 
miesięcznie. 
Stypendia sportowe: 
Paula Krysińska - rocznik 2005, uczennica Sz. Podst. im. W. Wi-
tosa w Trzebieszowicach. Średnia ocen 4,78. Osiągnięcia w tenisie 
stołowym: II miejsce w  Indywidualnych Mistrzostwach Dolnego 
Śląska Kadetek; III miejsce w XXV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mło-
dzieży w Sportach Halowych 2019; III miejsce w Indywidualnych 
Mistrzostwach Dolnego Śląska Kadetek; III miejsce Ogólnopolskie 
Igrzyska Młodzieży Szkolnej; I miejsce w III Wojewódzkim Tur-
nieju Kwalifikacyjnym Juniorek; V—VIII miejsce w Mistrzostwach 
Polski Kadetów; 
Karolina Podyma - rocznik 2005, uczennica Sz. Podst. im. W. Wi-
tosa w Trzebieszowicach. Średnia ocen 5,0.  Osiągnięcia w tenisie 
stołowym: II miejsce Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Kadetek; 
II miejsce Indywidualne Mistrzostwa Dolnego Śląska Gra Podwój-
na Kadetek; III miejsce Indywidualne Mistrzostwa Dolnego Śląska 
Kadetek; V miejsce Mistrzostwa Polski Kadetów; III miejsce Igrzy-
ska Młodzieży Szkolnej; 
Jana Fuglińska - rocznik 2002, uczennica Liceum Ogólnokształ-
cącego im. A. Zawady w Lądku-Zdroju. Średnia ocen 4,63. Osią-
gnięcia w narciarstwie: IV miejsce w Slalomie Gigancie - V Edycja 
Sudeckiej Ligi Narciarskiej; I miejsce w Klasyfikacji Generalnej 
Sudeckiej Ligi Narciarskiej 2019; II miejsce w Combi Race–V 
Edycja Sudeckiej Ligi Narciarskiej; I miejsce w Mistrzostwach Po-
wiatu Kłodzkiego w Narciarstwie Alpejskim Dziewcząt – Licealia-
da 2018/2019; III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Kłodzkiego  
w Narciarstwie Alpejskim Dziewcząt – Licealiada 2018/2019; 
Katarzyna Ożga - rocznik 2005, uczennica Sz. Podst, Nr 1 im. Ja-
nusza Korczaka w Lądku-Zdroju. Średnia ocen4,86. Osiągnięcia 
w tenisie stołowym: II miejsce w Wojewódzkich Eliminacjach do 
Mistrzostw Polski Kadetów; III miejsce w Drużynowych Mistrzo-
stwach Dolnego Śląska Kadetów; V miejsce w Drużynowych Mi-
strzostwach Polski Kadetów;   
Izabela Targosz - rocznik 2006, uczennica Sz. Podst. Nr 2 im. 
Jana Pawła I Iw Kłodzku. Średnia ocen 4,5. Osiągnięcia w karate:  
I miejsce w XX Otwartych Mistrzostwach Województwa Opolskie-
go;
I miejsce w XXXXIX  Mistrzostwach Dolnego Śląska, Międzywo-
jewódzkie Mistrzostwa Młodziczek; II miejsce w Turnieju Karate 
Kyokushin Sari-Cup-Kategorii Kumite Młodziczek; I miejsce w 
Turnieju Karate Kyokushin Sari-Cup-Kategorii Kumite Młodziczek;  
III miejsce w kategorii Kumite Młodziczek; 
Szymon Sobolewski – rocznik 2005, uczeń Sz. Podst. Nr 1 im. 
Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju. Średniaocen3,93. Osiągnięcia  
w karate: III miejsce w Kumite Karate Juniorów; I miejsce w Kumi-
te Karate Juniorów; IX miejsce w Turnieju Karate Kyokushinkai; 
Maksymilian Gręda – rocznik 2011, uczeń Sz. Podst. Nr 1  
im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju. Ocena opisowa. Osiągnię-
cia w karate: II miejsce w V Pucharze Śląska w Kategorii Kumite; 
Julia Maskiewicz - rocznik 2001, uczennica Zespołu Szkół Gór-
niczo-Energetycznych w Koninie. Średnia ocen: 4,0. Osiągnięcia 
w tenisie stołowym: Wicemistrzyni Polski w piłce nożnej -zdobyła 
Puchar Polski w piłce nożnej kobiet; Powołana do Reprezentacji 
Kobiet U-19; Zdobyła puchar Śródziemnomorska Perła–została 
wicekrólową strzelców; III miejsce w drugiej rundzie Mistrzostw 
Europy w Belgii; 
Stypendia naukowe: 
Iwo Sokołowski - rocznik 2007, uczeń Zespołu Szkół Społecznych 

Stypendia Rady Miejskiej Lądka-Zdroju za okres 01.02.2019 r. –30.06.2019 r

w Kłodzku. Średnia ocen: 6,0. Osiągnięcia: Wyróżnienie w Mię-
dzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”; V miejsce w 
Ogólnopolskim Finale Odysei Umysłów; Nagroda Leonardo przy-
znana przez Burmistrza Kłodzka; 
Dawid Muszyński - rocznik 2006, uczeń Sz. Podst. Nr 1 im.  
J. Korczaka w Lądku-Zdroju. Średnia ocen: 5,62. Osiągnięcia: Wy-
różnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kan-
gur”; Wyróżnienie w XXIV Dolnośląskim Konkursie Recytatorskim 
„Pegazik”; II miejsce w Międzygminnym Konkursie „Las Potrze-
buje Przyjaciół”; 
Zuzanna Łyszczarz - rocznik 2006, uczennica Sz. Podst. Nr 1 im. 
J. Korczaka w Lądku-Zdroju. Średnia ocen: 5,36. Osiągnięcia: Lau-
reatka I stopnia z wyróżnieniem w Ogólnopolskim Konkursie Ma-
tematycznym - Olimpiada Wiedzy Archimedes. Plus Matematyka;
Dominika Dziaduś – rocznik 2007, uczennica Sz. Podst. Nr1 im.  
J. Korczaka w Lądku-Zdroju. Średnia ocen: 5,36. Osiągnięcia: Lau-
reatka III stopnia w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym - 
Olimpiada Wiedzy Archimedes. Plus Matematyka; 
Maja Kucharska – rocznik 2007, uczennica Sz. Podst. Nr 1 im.  
J. Korczaka w Lądku-Zdroju. Średnia ocen: 5,33. Osiągnięcia: Lau-
reatka II stopnia z wyróżnieniem w Ogólnopolskim Konkursie Ma-
tematycznym- Olimpiada Wiedzy Archimedes. Plus Matematyka.
Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!
Wręczenie stypendiów nastąpi podczas kolejnej sesji na koniec 
września, a zaproszenia zostaną wystosowane wcześniej z Biura 
Rady Miejskiej. 
Zgodnie z obowiązującym regulaminem stypendia są przyznawane 
co pół roku, wnioski składa się do 30 czerwca i do 31 stycznia 
każdego roku.

Inf. Małgorzata Bednarek
Przewodnicząca Rady Miejskiej Lądka-Zdroju

W dniach 21 – 25 sierpnia 2019 r. na terenie Ziemi Kłodz-
kiej odbył się 37 Ogólnopolski Rajd Przewodników Gór-
skich PTTK, na który przyjechało ponad 260 uczestników 
z całej Polski, dla których przygotowaliśmy kilkanaście 
tras. Część z nich wiodła przez Lądek-Zdrój i okolice. W 
imieniu organizatorów dziękuję Gminie Lądek-Zdrój za 
udzielone wsparcie. 
   - Panu Burmistrzowi Lądka-Zdroju Romanowi Kaczmar-
czykowi za przekazane materiały promocyjne. 
   - Panu Jerzemu Szymańczykowi i spółce LUK za szcze-
gólne przyjęcie prawie 100 przewodników zwiedzających  
lądeckie Arboretum. 
   - Panu Dyrektorowi CKiR i lądeckiej Informacji Turystycz-
nej za pomoc przy organizacji trasy Lądek-Borówkowa – Lu-
tynia.
   - Przewodnikom z Klubu Przewodników przy Oddziale Bial-
skim PTTK za poprowadzenie grup: Małgorzacie Bednarek, 
Mirosławowi Zbrzeźniakowi, Dariuszowi Mielcowi i Rober-
towi Sadko.
Wszyscy uczestnicy wyjechali pełni wrażeń, zachwyceni na-
szym regionem i życzliwością spotkanych osób. Państwa 
pomoc przyczyniła się do sukcesu tej imprezy, której efekty 
promocyjne z pewnością przełożą się na rozwój turystyki w 
regionie.

Andrzej Talarek
Komandor 37 ORPG PTTK

Prezes Kłodzkiego Koła Przewodników PTTK

PODZIĘKOWANIA
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PUPIL informuje

ORGANIZACJA - Edyta - tel. 668 141 935,  
INTERWENCJE - Kinga - tel. 511 140 125, 

PSY - Sylwia - tel. 607 391 979,  KOTY - Ewelina - tel. 609 747 204
Kontakt e-mail: pupil.ladek@wp.pl

Dziękujemy wszystkim darczyńcom, zarówno tym stałym jak i tym, 
którzy jednorazowo wspierają nasze działania statutowe.
Zachęcamy i apelujemy do wszystkich ludzi, którzy w swojej świa-
domości i sumieniu mają na uwadze dobro innych. 
NIE WYRZĄDZAJCIE KRZYWDY ZWIERZĘTOM - psom, a w szcze-
gólności kotom.
Od wieków nam ludziom towarzyszą, strzegą i wspierają. Starożyt-
ni szanowali koty, jako strażników spichrzów, otaczając je prawną 
opieką oraz czcząc w świątyniach, jako święte koty.
Czy my ludzie współcześni jesteśmy mniej mądrzy od starożyt-
nych? Posiadamy mniej empatii?
Spróbujmy widzieć koty, jako zwierzęta, które chronią nas przed 
szczurami, myszami (szczególnie w opuszczonych budynkach, 
których w mieście wiele), żmijami, itp. stworzeniami, które niewąt-
pliwie dokuczają nam bardziej i potrafią wyrządzić więcej szkód niż 
koty. Moje domowe koty wyłapują każdą muchę, komara czy pają-
ka, który pojawi się w domu, nie potrzebuję chemicznych środków 
do zwalczania insektów.
Spójrzmy na koty jak na sprzymierzeńców, przyjaciół i miłe stwo-
rzenia a będzie nam się wszystkim lepiej żyło.
 JEŚLI JEST ICH W JAKIMŚ MIEJSCU ZA DUŻO, pomożemy zła-
pać, wykastrować czy wysterylizować, dokarmiać i otoczyć opieką.
Wspierając je nie zobaczycie szczurów i innych gryzoni na żywo.
Jeśli widzicie krzywdę lub nie wiecie jak postąpić. Zadzwońcie, słu-
żymy radą i pomocą. Pomagamy i uczymy pomagać.
Dziko żyjące koty poradzą sobie w ciągu roku same, z naszą drob-
ną pomocą, (bo boją się człowieka). Wyrzucone z ludzkiego domu 
na pastwę losu – ZGINĄ !

„Pupil”

Po pierwszym roku działalności (2018), rok obrotowy Spółka 
zakończyła wynikiem dodatnim, potwierdzonym sprawozdaniem 
finansowym, zweryfikowanym przez Kancelarię Biegłych Rewi-
dentów. Konsekwentnie realizowany program sanacji kosztów 
Spółki i stałe zwiększanie przychodów, poza umowami z UMiG Lą-
dek-Zdrój (o czym miło nam poiformować mieszkańców miasta), 
pozwoliły Lądeckiej Spółce na zakup specjalistycznego sprzętu do 
utrzymania czystości ulic, chodników i dróg na terenie naszego 
Uzdrowiska.
Spółka, w ramach przyjętego planu rozwoju swoich usług, w ostat-
nim okresie zakupiła nowy sprzęt do utrzymania czystości ulic  
i chodników na terenie miasta. Jest to samochód specjalistyczny 
- zamiatarka typu MAN, wraz z osprzętem do zimowego utrzyma-
nia terenu oraz dwa samochody na wyposażenie Działu Wodocią-
gów i Kanalizacji wraz z urządzeniami i specjalistycznym sprzę-
tem technicznym, do sprawniejszej likwidacji awarii sieci wodno 
– kanalizacyjnej. W miesiącu sierpniu b. r. dodatkowo Dział Usług 
Komunalnych Spółki, dzięki uzyskaniu leasingu na zakup sprzętu, 
powiększył swoją flotę pojazdów o nowoczesny ciągnik Kubota. 
Zakup specjalistycznego sprzętu wpłynie pozytywnie na zakres  
i jakość oraz terminowość świadczonych przez Spółkę usług.
Nadchodząca jesień w naszym kurorcie znacząco zwiększy potrze-
bę i ilość prac porządkowych, związanych z usuwaniem opadłych 
liści i innych nieczystości z terenów zielonych, chodników i ulic 
oraz  z konserwacją zieleni, które realizuje Spółka w wyznaczo-
nych umową obszarach miasta. Innymi podmiotami zobowiąza-
nymi do utrzymania czystości w mieście, obok LUK spółka z o. o., 

Lądeckie Usługi Komunalne Spółka z o.o. po roku działalności

jest firma SALUS  z Wrocławia, mająca umowę z Urzędem Miasta  
i Gminy oraz  Zarząd Dróg Powiatowych. 
W trosce o wizerunek oraz wzorem innych miast i uzdrowisk,  
zwracamy się z apelem i uprzejmą prośbą do wszystkich właści-
cieli nieruchomości i mieszkańców naszego kurortu, o porządek, 
czystość i estetykę na terenie i wokół swoich posesji.
Jednocześnie informujemy, że jesteśmy gotowi, aby wspomóc  
Państwa w wykonaniu wszelkich prac porządkowych. 
Prosimy o kontakt, a po podpisaniu zlecenia,  niezwłocznie przy-
stąpimy do wykonania zleconych prac.

Sekretariat tel./fax.   74 814 63 45                  
Dział Usług  Komunalnych tel. 74 814 63 58

Dział Wodociągów i Kanalizacji tel. 74 814 66 67

Seniorzy, czyli osoby, które skończyły 60 lat i mieszkają-
ce na terenie Powiatu Kłodzkiego – a więc i mieszkańcy 
Gminy Lądek-Zdrój - mogą skorzystać ze 20% zniżki  na 
jednorazowe przejazdy autobusami PKS Kłodzko. W tym 
celu należy pobrać ze strony www.pks-klodzko.pl formularz 
wniosku, wydrukować (takie usługi świadczy np. Informacja 
Turystyczna CKiR przy pl. Staromłyńskim 5) i po wypełnie-
niu można wybrać dalszy sposób postępowania:
1. Można złożyć osobiście w siedzibie spółki, wtedy od razu 
otrzymuje się Kartę Identyfikacyjną, która uprawnia do zniż-
kowego przejazdu.
2. Wysłać pocztą i tą samą drogą zostanie odesłana karta.
Adres do przesyłki: Zarząd Spółki, 57-300 Kłodzko, ul Dusz-
nicka 1. Tel. do kontaktu: centrala 74 867 41 24, wew. 38.

Małgorzata Bednarek

Mobilny Senior, 
czyli taniej z PKS
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W środę 7 sierpnia Urząd Miasta i Gminy w Lądku - Zdroju przeka-
zał uprawnienia do prowadzenia działań związanych z Inkubatorem 
Przedsiębiorczości firmie Consulting Group Tomasz Zalewski. To 
ważny sygnał dla małych przedsiębiorców: każdy z Was może wy-
nająć biuro – nie tylko stacjonarne, ale też… wirtualne! 
Operator naszego pierwszego w regionie Inkubatora Przedsiębior-
czości został wybrany pod koniec czerwca. W przetargu wystarto-
wały trzy firmy, wybór padł na Consulting Group Tomasz Zalewski 
z Lądka - Zdroju. – W postępowaniu przetargowym firma uzyskała 
100 punktów na 100 możliwych – mówi Burmistrz Lądka - Zdroju 
Roman Kaczmarczyk. – Czynnikami, które były dla nas najważniej-
sze w wyborze oferty było doświadczenie w zakresie prowadzenia 
szkoleń i doradztwa biznesowego oraz w zarządzaniu tego typu 
obiektem. 

Sam Operator zdaje sobie sprawę z powagi zadania, którego się 
podejmuje: – Bardzo cieszymy się na ten projekt. Jesteśmy dum-
ni, że możemy uczestniczyć w stworzeniu tak ambitnej i ważnej 
inicjatywy, która przyczyni się do rozwoju biznesu w naszym re-
gionie – mówi Tomasz Zalewski, Prezes Consulting Group Tomasz 
Zalewski.  – Wierzymy, że już wkrótce odnotujemy w Lądku wzrost 
liczby zarejestrowanych działalności gospodarczych, a nasz Inku-
bator Przedsiębiorczości będzie tętnił biznesowym życiem – doda-
je Burmistrz Roman Kaczmarczyk. 
„Stacja Rozwój” mieści się w budynku dawnego Dworca Kolejo-
wego. Po gruntownym remoncie w budynku powstało 11 biur za-
projektowanych z myślą o nowopowstających i młodych firmach. 
–  W Inkubatorze będzie istniała możliwość utworzenie tzw. „biura 

Stacja Rozwój – Inkubator Lądek-Zdrój JUŻ DZIAŁA
wirtualnego”. Przyszli najemcy będę mogli korzystać również z 
sal konferencyjnych i szkoleniowych czy przestrzeni coworkingo-
wych. Powierzchnie te będą do wynajęcia także dla firm, które nie 
wybiorą „Stacji Rozwój” na siedzibę swojego biznesu, a chciałyby 
zorganizować różnego rodzaju eventy lub spotkania biznesowe. 
 Co poza miejscem na ulokowanie firmy czy spotkania biznesowe 
lub szkolenia czekać będzie na przedsiębiorców? Najemcy mogą li-
czyć na szeroki wachlarz benefitów. Co, nie bez znaczenia, darmo-
wych. – W „Stacji Rozwój” będzie działać stałe doradztwo prawne, 
księgowe i finansowe, a nasi specjaliści pomogą przy wszystkich 
newralgicznych kwestiach związanych z prowadzeniem własnej 
działalności gospodarczej – tłumaczy Operator. 
 – Z optymizmem zapatrujemy się na współpracę z pierwszym ope-
ratorem „Stacji Rozwój”. Mamy nadzieję, że w ciągu nadchodzą-
cego roku nie tylko przyczynimy się do rozwoju małych, lokalnych 
firm, ale też stworzymy wiele nowych miejsc pracy – podkreśla 
Burmistrz Lądka - Zdroju – Liczymy też, że „Stacja Rozwój” stanie 
się inspiracją do otwierania własnych działalności – dodaje. 
Inkubator Przedsiębiorczości daje możliwość wynajmu umeblo-
wanej powierzchni biurowej wyposażonej w ultraszybki Internet, 
dostęp do wszystkich mediów,  pomieszczeń socjalnych, a co 
najważniejsze wszystko na preferencyjnych warunkach cenowych. 
Dla firm, które cenią sobie elastyczność w działaniu i nie potrzebują 
stale przebywać w jednym miejscu proponujemy biuro wirtualne. 
Rozwiązanie pozwalające skupić się na prowadzeniu działalności 
gospodarczej, gdzie obsługa korespondencyjna zostanie profe-
sjonalnie wykonana przez pracowników Inkubatora.  Każda forma 
współpracy stanowi wsparcie dla lokalnych podmiotów gospodar-
czych, a dostęp do wykwalifikowanej kadry doradczej umożliwi 
szybszy rozwój na rynku biznesowym. Ogromnym atutem Stacji 
Rozwój jest również profesjonalna sala konferencyjna, przygoto-
wana do obsługi szkoleń, seminariów czy sympozjów przewidzia-
nych dla kilkudziesięciu osób. Pomieszczenie o powierzchni ponad 
100 m2 wyposażone jest w sprzęt audiowizualny wraz z nagłośnie-
niem oraz zapleczem socjalnym.
Działalność Inkubatora będzie można śledzić na stronie interneto-
wej www.inkubator-ladek.pl. Jej uruchomienie planowane jest na 
początku września. 
Już od połowy sierpnia można śledzić nasz profil na Facebooku 
„Stacja Rozwój – Inkubator Przedsiębiorczości”. 
Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio u Operatora pod 
adresem biuro@inkubator-ladek.pl bądź numerem telefonu +48 
789 384 526.
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Mamy oto nową pozycję książkową na „lądeckim rynku wydaw-
niczym”. To „Spotkanie. Obraz i słowo”, wydawnictwo, które 
pomieściło prace dwóch wspaniałych dam: sopockiej rzeźbiarki 
Ewy Beyer-Formeli i lądeckiej poetki Joanny Mossakowskiej-Mi-
kulskiej. To pocieszające, że rynek rozszerza nam się za sprawą 
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddziału 
Rejonowego w Lądku-Zdroju i pocieszające tym bardziej, że jest 
to książka poetycka. Dla mnie zaś samego najbardziej pociesza-
jący jest fakt, że to z pewnością jedna z najważniejszych książek 
poetyckich wydanych w Lądku-Zdroju.
Recenzję tę opatrzyłem tytułem „Pochwała subtelności”, ponieważ 
tak właśnie postrzegam umieszczonych w niej ponad 40 wierszy 
Joanny i ponad 20 reprodukcji pasteli pani Ewy. Posługując się 
imionami artystek pozwalam sobie na protekcjonalizm, znam jed-
nak obie Panie od wielu lat, znam jako osoby, ale może nawet 
bardziej znam ich twórczość artystyczną.
Subtelność – wraz z jej wieloma synonimami – obrazu i słowa jest 
w tym albumie-tomiku czymś, co jako pierwsze można zauważyć 
i poczuć. Subtelność rozumiana jednak nie tylko jako zwiewność  
czy lekkość, ale raczej jako umiejętność delikatnego uchwycenia 
refleksji niekoniecznie łatwych, uchwycenia w kadr rysunku oraz 
słowa rzeczy i uczuć, których doświadczamy każdego dnia, ale 

Pochwała subtelności

Co zaś do teatrów występujących w Lądku-Zdroju pewne pozosta-
je, że to najważniejsi obecnie przedstawiciele niezależnego teatru 
lalkowego w Polsce i w Czechach. Twórca festiwalu, Paweł Paw-
lik, jak twierdzi, zdołał zaprosić do naszego miasta „wierchuszkę” 
polskich lalkarzy i ciekawe postaci zza naszej południowej granicy.
Weekend pierwszy – sobota/niedziela, 24-25 sierpnia
Po raz pierwszy na lądeckim festiwalu zaprezentował się gdański 
teatr „Znak”, znanego w Dolinie Białej Lądeckiej reżysera Janusza 
Gawrysiaka. „Parada Morska” to znany projekt teatru, który jednak 
za każdym razem zaskakuje nowymi elementami, a trzeba przy-
znać, że Gawrysiak należy do najlepszych w Polsce twórców teatru 
ulicznego. Tego samego dnia zobaczyliśmy jeszcze „Czerwonego 
Kapturka” naszej Akademii Wyobraźni i „Trzy świnki” w znakomitej 
adaptacji i wykonaniu Henryka Hryniewieckiego z rzeszowskiego 
teatru „Nemno”. Hryniewiecki należy dzisiaj do czołówki polskich 
lalkarzy, a jego objazdowy teatr cieszy się niesłabnącym rozgłosem 
na terenie kraju i zagranicą. Nazajutrz na lądeckim rynku bawiliśmy 
się podczas spektakli „Kasparek a princezna” teatru „Bodi” z Ja-
romerza w Czechach i „Wędrówkach Stasia” lądeckiej Akademii 
Wyobraźni. Kasparek to tradycyjna postać czeskich teatrów lal-
kowych, która bawi dzieci od ponad stu lat, jej odpowiednikiem 
w Polsce jest Staś i jego przeróżne perypetie, które w zabawny 
sposób pokazać potrafi teatr Pawła Pawlika.
Weekend drugi – sobota/niedziela, 31 sierpnia i 1września
Trzeci dzień festiwalu rozpoczął się „Bajkami z Kaszparkiem”, 
które zaprezentował czeski „Ahoj” z Chrudima z gościnnym wy-
stępem Piotra Kochanowskiego z „Akademii Wyobraźni”. Po nich 
uwagę młodych widzów skupił interaktywnym przedstawieniem 
„Przygoda kropli wody” Adam Walny z teatru „Walny Teatr”. Trze-
cim spektaklem był „Ciosek i Judytka” Teatru Lalek Marka Żyły, 
byłego kabareciarza z Rybnika, po którym budkową scenę otwo-
rzyła „Akademia Wyobraźni” spektaklem „O Stachu i strachu”. Fi-
nałowym wydarzeniem tego dnia był teatr lalkowy dla dorosłych 
„Gould – wariacje” „Walnego Teatru”, o którym czytamy w jednej 
z recenzji:
„Spektakl Gould-Wariacje w autorskiej technice nadmarionety kla-
wiszowej w oparciu o naturalnych rozmiarów fortepian koncertowy 
to opis relacji genialnego pianisty Glenna Goulda z kompozytorem 
Janem Sebastianem Bachem. Gould rezygnuje z koncertowania  

u szczytu sławy, nienawidzi teatru, który towarzyszy sytuacji kon-
certowej. Organizując ostatni koncert postanawia zagrać Bacha 
środkami teatralnymi”.
Bez wątpienia „Gould – wariacje” wzbudził w tym roku największe 
zainteresowanie, trzeba jednak zaznaczyć, że spektakl ten odbiegał 
znacznie od konwencji festiwalu, co wskazuje na konieczność po-
szerzenia jego formuły o spektakle dla dorosłych.
W dniu ostatnim „Humpty Dumpty” spotkaliśmy się na lądeckim 
Rynku, gdzie popis czeskiego lalkarstwa dał Jiri Polehna z Hradca 
Kralove w świetnym spektaklu „Neposlusna Kuzlatka”. Festiwal 
zamknął natomiast spektakl Akademii Wyobraźni „O Ignasiu, który 
nie lubił szkoły”.
Brałem udział w festiwalu podczas drugiego weekendu i muszę 
przyznać, że to świetne wydarzenie – jego kameralna atmosfera, 
sielankowy klimat i przedstawienie na najwyższym poziomie ob-
jazdowych teatrów lalek idealnie odpowiadają aurze Lądka-Zdroju 
i oby festiwal ten był kontynuowany w podobny sposób, bez miej-
skiego rozbuchania i dążenia imprezy masowej.

Tomasz Pawlęga

które wyłącznie sami jesteśmy w stanie zauważyć.
„Spotkanie. Obraz i słowo” to księga upływającego czasu, zmian 
i powtórzeń, jakie nieustannie przynosi życie. Sielankowe pejzaże 
pani Ewy kontrastują często z ognistymi (dramatycznymi) kolora-
mi, chwytając to, co w domyślnym planie płynie: pod płaszczem 
sielanki toczy się rozpalone życie. Odpowiadają im wiersze Joasi, 
to również kadry, to kontrapunkty w tej samej melodii – notacji za-
dumy nad nieuchwytnym inaczej jak intuicją przemijaniem czasu. 
Mam nadzieję, że „Spotkanie. Obraz i słowo” dostrzeżone zostanie 
nie tylko w Lądku-Zdroju.
Recenzja niniejsza stanowi również zaproszenie na spotkanie 
autorskie z Ewą Beyer-Formelą i Joanną Mossakowską-Mikul-
ską, które odbędzie się w Sali Widowiskowej Centrum Kultu-
ry i Rekreacji w Lądku-Zdroju w czwartek, 12 września 2019 r.  
o godz. 17.00.
Dodam jeszcze ważną informację formalną: oddział lądecki PZERiI 
mógł dołączyć do niewielkiego grona naszych „wydawców” dzięki 
wsparciu ze środków Unii Europejskiej „Europejskiego Funduszu 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w ob-
szary wiejskie”.

Tomasz Pawlęga

Słoneczny „Humpty Dumpty” Dokończenie ze str. 1 
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W drugą niedzielę września w Starej Plebanii w Konradowie od-
rozpocznie się wystawa absolwentek Malarstwa na Uniwersytecie 
Artystycznym w Poznaniu – Natalii Brodackiej, Natalii Sucharek 
oraz Jagody Zych - „Widoki z pracowni”. 
Obrazy nawiązują do domowych wnętrz, przestrzeni mieszkalnych 
– często intymnych, zasiedlonych przez bliskie osoby, przesiąk-
niętych emocjami i wspomnieniami. Artystki prowadzą grę z ich 
formą wizualną oraz na różne sposoby traktują twórcze poszuki-
wania. Raz są one bardziej formalne i skonkretyzowane, symbo-
liczne, innym razem mocno intuicyjne. 
Wernisaż: 08.09.2019 r., ok. godz. 13.00 (po wykładzie Sławomira 
Pietrasa) 
Czas trwania wystawy: 09-15.09.2019 r., w godz. 15.00-18.00 

„Stara Plebania” zaprasza

Drugim z serii wydarzeń przygotowanych przez gospodarzy „Sta-
rej Plebanii” będą wieczory autorskie Sławomira Pietrasa.
Sławomir Pietras przez wiele lat był dyrektorem najważniejszych 
polskich teatrów operowych: Opery Wrocławskiej, Teatru Wielkie-
go w Łodzi, Teatru Wielkiego w Poznaniu, Teatru Wielkiego – Ope-
ry Narodowej w Warszawie. Wspomnienia z jego licznych podróży 
i niezliczone anegdoty towarzyskie z wielkiego świata są wspaniałą 
okrasą jego błyskotliwych opowieści.
Zapraszamy na nowy cykl spotkań autorskich z cyklu „Polscy 
święci w służbie narodu”.
Terminy spotkań:
Św. Andrzej Świerad - 8 września 2019 (niedziela), godz. 12.00.
Św. Wojciech - 10 listopada 2019 (niedziela), godz. 12.00.
Św. Stanisław Szczepanowski - 24 listopada 2019 (niedziela), 
godz. 12.00.
Św. Jadwiga Śląska - 22 grudnia (niedziela), godz. 12.00.
Miejsce: Stara Plebania, Konradów 27, 57-540 Lądek-Zdrój 

„Muzyka u Źródeł” 
zabrzmiała po raz piąty
natywnej tria „Longital” ze Bratysławy. Sobota tradycyjnie zakoń-
czyła festiwal na tarasach Parku im. Jana Pawła II pod Zdrojem 
Wojciech Galą finałową festiwalu.
Wśród tegorocznych artystów, którzy stanęli na deskach festi-
walowych scen znaleźli się: Ewa Warta-Śmietana (sopran; dy-
rektor artystyczny festiwalu), Natalia Piechowiak (sopran), Ewa 
Wiśniecka (sopran), Monika Biederman-Pers (mezzosopran), 
Dorota Szostak-Gąska (mezzosopran), Natalia Shterner (sopran 
koloraturowy), Łukasz Wroński (tenor), Adrian Domarecki (tenor), 
Adam Zaręba (baryton), Jakub Gąska (tenor), Krzysztof Drozdow-
ski (bas-baryton), Łukasz Ratajczak (tenor), Jacek Śmietana (pro-
wadzenie), Małgorzata Westrych (fortepian) i dyrygenci: Barbara 
Szarejko oraz Tadeusz Zathey.
Szczególnym zachwytem, co podsłuchałem u festiwalowych me-
lomanów, cieszyły się na tegorocznej „MuŹ” występy Adriana Do-
mareckiego, którego nie boję się nazwać tutaj gwiazdą festiwalu. 
Swoistym fenomenem był też koncert Słowaków z „Longital”, któ-
ry w Klubie Kuracjusza nie tylko zgromadził sporą widownię, ale 
też odebrał od niej naprawdę duże owacje, a artyści ci nie tworzą 
przecież przysłowiowej „muzyki łatwej, prostej i przyjemnej”.
Podsumowując przytoczę opinię dyrektora festiwalu Pawła Pawli-
ka, który wyraził zadowolenie z jego tegorocznej edycji pod wzglę-
dem artystycznym, ale przede wszystkim rosnącym zainteresowa-
niem melomanów – zwiększa się liczba słuchaczy przyjeżdżających 
do naszego miasta specjalnie na to wydarzenie.

Tomasz Pawlęga

Dokończenie ze str. 1 

Harmonogram konsultacji społecznych 
z mieszkańcami Gminy Lądek-Zdrój w sprawie 
Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu 

Gminy Lądek-Zdrój na 2020 rok.

Od 16 września do 27 wrze-
śnia 2019 r. w dni robocze 
w godzinach pracy Urzędu 
Miasta i Gminy Lądek-Zdrój

Składanie propozycji projektów - zadań do 
Budżetu Obywatelskiego Gminy Lądek-Zdrój na 
rok 2020.

Od 30 września do 4 paź-
dziernika 2019 r.

Weryfikacja propozycji projektów pod względem 
formalno-prawnym, możliwości ich realizacji oraz
możliwości zabezpieczenia w budżecie gminy na 
kolejne lata środków na pokrycie ewentualnych 
kosztów, które projekt będzie generował w przy-
szłości przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego 
oraz zatwierdzenie przez Burmistrza Lądka-Zdro-
ju list do konsultacji

Od 7 października do  
9 października 2019 r.

Możliwość wniesienia odwołania od decyzji o 
niedopuszczeniu projektu pod głosowanie

Od 10 października do  
16 października 2019 r.

Rozpatrzenie wniesionych odwołań

Od 17 października do  
31 października 2019 r.  
w dni robocze w godzinach 
pracy Urzędu Miasta i Gminy 
Lądek-Zdrój.

Głosowanie mieszkańców w dotyczących wyboru 
do realizacji projektów zgłoszonych do Budżetu 
Obywatelskiego Gminy Lądek-Zdrój na 2020 r.

Do 8 listopada 2019 r. Ustalenie i ogłoszenie wyników konsultacji 
społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego.
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 ∙ Praca biurowa, Fischland, Trzebieszowice 12, tel.748147550
 ∙ Praca na produkcji, Fischland, Trzebieszowice 12, tel.748147550
 ∙ Kelnerzy/Kelnerki, Hotel Trojan. tel. 608 522 734 lub 735 911 468.
 ∙ Sprzątanie ul. Polnej, więcej info tel. 535 016 564
 ∙ Hydraulik z doświadczeniem, tel. 725 917 214
 ∙ Praca w kuchni w barze, tel. 501 035 927
 ∙ Sprzedawca, Monopolland, ul. Powst. Wlkp., kontakt w sklepie
 ∙ Kelnerka, Rezydencja „Grawert”, ul. Lipowa, tel. 748146079
 ∙ Doradca Klienta Indywidualnego, Bank PKO BP, ul. Kościuszki
 ∙ Specjalista w punkcie informacyjnym, Uzdrowisko Lądek-Długopole 

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, 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, „Geovita”, ul. Graniczna, tel.605300963
 ∙ Konserwator, „Geovita”, ul. Graniczna, tel.605300963
 ∙ Pokojowa (może być emerytka lub rencistka), OW „Bankowy, ul. Ko-

ściuszki, 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 30.08.2019)

Wisława Szymborska napisała „Mieszkam w Krakowie, a to zna-
czy, że go nie zwiedzam. Zwiedzam od czasu do czasu miasta dal-
sze i robię to z taką samą gorliwością, z jaką mieszkańcy tychże 
miast zwiedzają Kraków”. Warto zatem wybrać się na wycieczki 
po naszych okolicach, tak jakby zrobili to turyści odwiedzający te 
miejsca po raz pierwszy.
W sezonie letnim 2019 IT CKiR zorganizowało trzy wycieczki po 
regionie: 
- 16 maja do Kłodzka - kłodzka starówka, wizyta w galerii KOK-
-u, zwiedzanie kościołów: kolegiaty i franciszkanów, gdzie znaj-
duje się refektarz z iluzjonistycznymi freskami Feliksa Schefflera. 
W drodze powrotnej odwiedziliśmy Mauzoleum rodu von Magnis 
w Ołdrzychowicach Kłodzkich (relacja w Debatach Lądeckich nr 
6/228 czerwiec 2019 r.).
- 26 czerwca do Nysy, śląskiego Rzymu. Mimo obezwładniającego 
upału (około 36 st.) odwiedziliśmy bogate w zbiory Muzeum Ny-
skie zlokalizowane w dawnym Pałacu Biskupim, przeszliśmy przez 
Plac Solny obok dawnego Carolinum i siedziby zakonu Sióstr Elż-
bietanek założonego przez Marię Merkert zwaną „Śląską samary-
tanką”, obecnie błogosławioną kościoła katolickiego, potem fon-
tanna Trytona i do rynku. Po odbudowanej po II wojnie światowej, 
a obecnie restaurowanej bazylice pw. św. Jakuba i św. Agnieszki 
oprowadził nas sam ksiądz Proboszcz Mikołaj Mróz.
- 27 sierpnia trasa powiodła nas najpierw do Bystrzycy Kłodzkiej, 
którą oddziela od Lądka jakieś pół godziny drogi. Nasi mieszkańcy 
często tam bywają, lecz rzadko zwiedzają „królewskie miasto”. A 
to  swoim ukształtowaniem przyrównywane jest do miast włoskich 
lub tych w Pirenejach, z unikalną świątynią dwunawową, jedynym 
w Polsce Muzeum Filumenistycznym, gotyckimi wieżami i pod-
ziemiami (zajrzeliśmy do tej części pod biblioteką) i naprawdę im-
ponuje historyczną przeszłością. Wiele uznania dla bystrzyckiego 
samorządu za dbałość o remonty zabytkowych budowli. Polecam 
wizytę w Bramie Wodnej, z której szczytu widoczna jest wspaniała 
panorama miasta. Współczesną wartością w przestrzeni publicz-
nej jest stale powiększana Kryształowa Aleja Gwiazd. Są to odlewy 
twarzy filmowców, którzy realizowali w Bystrzycy Kłodzkiej swoje 
filmy – reżyserów i aktorów. Dziękuję serdecznie Ks. Dziekano-
wi Stefanowi Smoterowi za wiele cennych informacji o renowacji 
kościoła p.w. Michała Archanioła, pani dyrektor Ewelinie Walczak 
i Informacji Turystycznej w Bystrzycy Kłodzkiej za pomoc w zorga-
nizowaniu zwiedzania. 
Trop lądecki w bystrzyckim kościele parafialnym, związany jest z 
XV-wieczną, gotycką rzeźbą Madonny z Dzieciątkiem. Na początku 
XX w. na strychu kościoła znaleźli rzeźbę: lądczanin Leo Richter 

(jego dom i zarazem pracownia znajduje się do dziś w Lądku-
-Zdroju przy ul. Klonowej, z charakterystyczną płaskorzeźbą Matki 
Boskiej i paletą malarską na frontonie) i jego przyjaciel Franz Wa-
gner. Dzięki ich staraniom figura została odrestaurowana i odtąd 
znów zdobi świątynię. 
W Górach Bystrzyckich ukryte są, z dala od uczęszczanych dróg 
prawdziwe perełki, drewniane kościółki z XVIII wieku. Odwiedzi-
liśmy jeden z nich, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP w Nowej 
Bystrzycy. Wewnątrz unikalnej budowli z 1726 r. w centrum ma-
lowniczego ołtarza barokowego Matka Boska trzymająca na rę-
kach Dzieciątko, a na jej ramionach przysiadły aniołki. Obszerny 
drewniany chór z zabytkowymi organami wspiera się na drewnia-
nych kolumnach z brzuściami. Na ścianach kościoła kilka malo-
wideł jako ex-vota a na nich...Matka Boska Wambierzycka. Cie-
kawostką jest też napis na tylnej ścianie ołtarza „Renovirt 1906 
Georg Reimann Landeck/Schl.” A zatem znów ślad lądecki. Obok 
kościółka na murze tablice nagrobne z dawnego cmentarza nie-
mieckiego, nieczynna kaplica cmentarna i grupa Ukrzyżowania.
Wycieczkę zakończyliśmy spacerem po zabytkowym parku uzdro-
wiska Długopole-Zdrój, smakując wodę z tamtejszych źródeł. 
Za opracowanie tras wycieczek i ich poprowadzenie jako prze-
wodniczka turystyczna odpowiedzialna była niżej podpisana. W 
imieniu organizatora, czyli Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-
-Zdroju dziękujemy wszystkim uczestnikom. Na zapytania o kon-
tynuację wycieczek informujemy, że są takie plany na sezon letni 
przyszłego roku.

Małgorzata Bednarek, Informacja Turystyczna 
Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju

Poznawanie regionu z Informacją Turystyczną Centrum Kultury
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Pochodzące z naszych Trzebieszowic Anna i Katarzyna Węgrzyn 
od kilku lat zachwycają karierą sportową, zdobywając kolejne 
laury w tenisie stołowym. Ich ostatnim, największym jak dotąd, 
dokonaniem są tytuły mistrzyń Europy juniorów – Anna wywal-
czyła go w singlu, Katarzyna natomiast w mikście z Samuelem 
Kulczyckim. Dziewczęta, bliźniaczki, w tym roku skończyły 
osiemnasty rok życia, juniorkami pozostaną jeszcze do końca 
grudnia, później czeka je kariera seniorek. Przypomnijmy, że 
swoje pierwsze kroki stawiały w tenisie stołowym stawiały pod 
okiem Leszka Kawy w „Śnieżniku” Stronie Śląskie – Lądek-
-Zdrój. W chwili obecnej siostry Węgrzyn występują w barwach 
wrocławskiego AZS Uniwersytet Ekonomiczny, w przyszłym roku 
jednak z pewnością rozpoczną studia wyższe i kto wie, gdzie 
wówczas trafią.
Korzystając z krótkiej obecności mistrzyń Europy w rodzinnym 
domu, udało nam się przeprowadzić z nimi rozmowę, której 
przedmiotem nie były ich sukcesy, ale codzienne życie spor-
towca.
Debaty (D): Uprawianie wyczynowo sportu, to ciężka praca, ile go-
dzin dziennie trenujecie?
Anna Węgrzyn (AW): W roku szkolnym to najczęściej 5 godzin 
dziennie – ranny trening zaczynamy o 7.15 i trwa ok. 2 godziny, 
drugi rozpoczynamy po szkole i krótkim odpoczynku, o 17.15.
Katarzyna Węgrzyn (KW): Inaczej jest w okresie wakacyjnym, gra-
my wtedy więcej, jeździmy na obozy, zgrupowania i turnieje. W 
tej chwili wróciłyśmy z obozu, mamy chwilę regeneracji, a jutro 
znowu wyjeżdżamy.
D: Czy przy takiej ilości gry, wciąż jeszcze lubicie uprawiać tenis 
stołowy?
KW: Tak, lubimy grać.
AW: Niedawno miałyśmy dwa tygodnie wolnego i już po tygodniu 
okazało się, że brakuje mi ruchu, może nawet nie samej gry, ale 
intensywności ruchu.
D: Jak wygląda życie prywatne sportowca?
KW: Jest go dość mało. Nie wygląda to tak jak u naszych rówie-
śników, nie mamy ich swobody. Żyjemy według planów, kalenda-
rza, harmonogramów. Przekłada się to także na nasze spotkania 
z rodziną – nie widujemy się z nią spontanicznie, ale zgodnie z 
zaplanowanym wcześniej terminarzem. Rzadko bywamy w domu, 
raz albo najwyżej dwa razy w miesiącu. Zresztą w szkole też często 
jesteśmy nieobecne, na szczęście kadra pedagogiczna poważnie 
traktuje nasze osiągnięcia w sporcie i same też się staramy nadra-
biać wszelkie braki. W tym roku skończyłam szkołę ze średnią 5,3, 
a Ania z 5,4, więc jest nieźle.
D: Porozmawiajmy chwilę o sporcie – czy psychika ma duży wpływ 
na grę w tenisa?
AW: Z pewnością głowa ma olbrzymie znaczenie.
KW: Tenis to indywidualny pojedynek człowieka człowiekiem, a 
więc charakteru z charakterem.
AW: Mistrzostwa Europy pokazały nam, że wszystko się liczy, trze-
ba mieć mocne zdrowie i dobre myśli. Moim zdaniem po prostu 
trzeba być twardym. Każda część składa się na sukces: spraw-
ność, koordynacja, szybkość, siła i wreszcie mocna głowa. Sport 

Wspaniałe Siostry Węgrzyn

wyczynowy jest pełen niuansów. Osobiście bawi mnie, kiedy ktoś 
w rozmowie z nami stwierdza, że „też kiedyś grał i wie sporo o 
tenisie”.
KW: To ciężka praca. W tym sezonie miałam moment, że było już 
za dużo tej aktywności. Miałam dosyć.
AW: To prawda – jednego dnia przyleciałyśmy z zawodów i kolej-
nego ruszałyśmy na następne. U mnie zaczęło to w końcu rzuto-
wać na wyniki, zaczęłam grać gorzej, bo byłam zmęczona.
KW: Sądzę, że wyjazdy turniejowe mniej mnie męczą, niż zwykły 
tydzień, zapewne dlatego, że moim priorytetem jest liga, ona jest 
najważniejsza.
AW: Mnie bardziej zależy na występach zewnętrznych. W listopa-
dzie odbędą się Mistrzostwa Świata i mnie głównie na nich zależy.
D: Jaka jest w tej chwili wasza pozycja w świecie tenisa?
AW: W rankingu europejskim jestem w tej chwili na 3 miejscu, 
Kasia chyba na 12.
KW: Oczywiście daleko nam do tenisa chińskiego.
D: Co to znaczy?
AW: Chińczycy są najlepsi w tenisie. To ich narodowa dyscyplina 
i bycie mistrzem Chin oznacza w zasadzie bycie mistrzem świata, 
ale trzeba przyznać, że Chińczycy inwestują bardzo mocno w tę 
dyscyplinę. Ich hale są znakomicie wyposażone ,a stoły tenisowe 
stoją po prostu na ulicach.
KW: Oni są inni mentalnie, dzieci pracują o wiele ciężej, jest o 
wiele większa konkurencja i bardzo ciężka selekcja. 
AW: Widziałam tam na przykład, cztero-, może pięcioletnią dziew-
czynkę, która trenowała z ciężarkami.
KW: Byłyśmy w Chinach na obozie i było nam niekiedy głupio, że 
ogrywałyśmy tak ciężko pracujących ludzi.
D: W przyszłym roku będziemy mieli kolejną olimpiadę. Czy macie 
szanse na udział w tym wydarzeniu?
AW: Nie nastawiamy się na start olimpijski w przyszły roku, ale 
myślimy, że za 5 lat damy radę.
D: Życzymy wam tego z całego serca i dziękujemy za rozmowę.

Rozmowę przeprowadził Tomasz Pawlęga
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Na podejście do Ruin Zamku Karpień pro-
ponuję wybrać trasę kuracyjną niebieską 
nr 6 im. „Hynka Krusiny z Lichtenbergu”, 
najłagodniejszą znakowaną. Jej początek 
przy ul. dr A. Ostrowicza naprzeciw Zakładu 
Przyrodoleczniczego „Stary Jerzy” – mapa 
i węzeł tras kuracyjnych (448 m n.p.m.). 
Idziemy w górę ul. dr A. Ostrowicza dalej 
ul. Leśną do węzła tras na jej końcu 492 m 
n.p.m. (ok. 10 min – 0,468 km). Wchodzi-
my na teren Gminnych Lasów Uzdrowisko-
wych miasta Lądek-Zdrój. Na rozwidleniu 
leśnych dróg wybieramy tę z lewej strony, 
zwaną popularnie nartostradą lub też torem 
saneczkowym. Jej fragmentami dawniej 
prowadziła arteria handlowa zwana Solną 
Drogą. Po jej lewej stronie zbiornik wody 
wodociągowej z 1896 r. o pojemności 250 
m3, wyżej po prawej ujęte źródło „Biała 
Studnia” zaopatrujące w wodę ten zbior-
nik. Uwaga: ten wodonośny tren objęty jest 
ochrona prawną. Dalej przecinamy Drogę 
Okólną, oraz kolejno Drogę Ptasią 560 m 
n.p.m. (ok. 20 min – 1,086 km), Drogę Ja-
strzębią oraz Drogę Modrzewiową z Ron-
dem Grzybowym 677,8 m n.p.m. (ok. 35 
min – 2.079 km). Jeżeli po drodze nie znaj-
dziecie grzybka, to na pewno przy Rondzie 
Grzybowym będzie grzyb na was czekał, 
niestety, niejadalny, proszę o niezrywanie 
go. Tu w lewo odchodzi trasa wędrówkowa 
czerwona nr 3 na Trojak. My wędrujemy 
dalej w górę do Drogi Sarniej i nią w lewo 
na Rozdroże Zamkowe 698,3 m n.p.m. (ok. 
45 min – 2,379 km). Po lewej wiata a w niej 
skrócone kalendarium warowni Karpień 
wykonane przez Towarzystwo Przyjaciół 
Ziemi Lądeckiej. Z Rozdroża Zamkowego w 
kierunku płd. – wsch. do Ruin Zamku Kar-
pień prowadzą aż cztery oznakowane trasy 
w tym nasza kuracyjna niebieska nr 6 więc 
trudno zabłądzić. Ten teren administrowa-
ny jest przez Nadleśnictwo „Lądek-Zdrój” 
z siedzibą w Strachocinie. Początkowo 
ścieżka nieco bagnista po chwili przybiera 
podłoże skaliste i zaczyna piąć się w górę 
na Karpiak. Po wyjściu z lasu w prawo w 
górę dochodzimy do Ruin Zamku Karpień. 
Tu kończy się trasa kuracyjna niebieska nr 
6 na wys. 779,1 m n.p.m. (ok. 1 godz. – 
3,393 km). Uwaga: Ruiny podlegają strefie 
ochrony archeologiczno-konserwatorskiej. 
Chodzenie po resztkach murów zabronio-
ne.  
Początki zamku Karpień, feudalnego „pań-
stewka karpieńskiego” i Lądka-Zdroju po-
wiązane są ściśle z historią i osadnictwem 
na Ziemi Kłodzkiej. Powstanie dóbr feudal-
nych wokół Karpienia i Lądka było częścią 
procesu wewnętrznej kolonizacji Ziemi 
Kłodzkiej.
Najstarsze podania przypisują wzniesienie 
drewnianego gródka obronnego, strażnicy 
na skalistym Karpniaku plemieniu Chor-
watów (Chorbatów) zwanych też Karpina-
mi, które zamieszkiwało Ziemię Kłodzką 
od schyłku VI do połowy XIII w. To bitne 
plemię w okresie wędrówki ludów wyru-

szyło ze swoich siedzib na Kaukazie wraz z 
Alanami w długą wędrówkę. Etnicznie było 
mieszanką ludności irańskiej i Sarmatów. 
Przez Ukrainę dotarli na północne stoki Kar-
pat, na teren dzisiejszej południowej Polski 
i zachodniej Ukrainy, stąd potężne plemię 
Chorwatów rozprzestrzeniło się, z jednej 
strony na południe ku Bałkanom, z drugiej 

Wrześniowa wyprawa do romantycznych Ruin Zamku Karpień

na zachód aż po wschodnie Czechy. Tak wy-
nika z dokumentu z 847 r. pozostawionego 
przez Geografa Bawarskiego, aczkolwiek 
był to mnich opisujący plemiona nadod-
rzańskie (zapewne w celach wywiadow-
czych). Kanonik, kronikarz czeski Kosmas 
z Pragi na początku XII w. wspomina, że już 
w VII w. na terytorium północno-wschod-
nich Czech zamieszkiwali m. in. Chorwaci, 
dzielący się na zachodnich i wschodnich. 
Bizantyjscy dziejopisarze wspominają o 
„Białej Chorwacji” leżącej pomiędzy obec-
nym Krakowem a Lwowem i „Czerwonej 
Chorwacji”, która znajdowała się w górach 
położonych bardziej na zachód. Zapewne 
„Biali Chorwaci” w VII w. wzięli udział w 
formowaniu państw plemiennych Lędzian 
i Wiślan, „Czerwoni Chorwaci” zaś na ja-
kieś 100 lat zniknęli 
z dziejów historii, 
być może na Ziemi 
Kłodzkiej. Definityw-
nie w połowie VII w. 
większość odłamów 
Chorwatów przeszła 
przez Karpaty oraz 
Nizinę Węgierską i 
zajęła swoją nową 
ojczyznę, obecną 
Chorwację. Jednak, 
co wydaje się trochę 
dziwne, jeszcze w 
1086 r. tzw. „Doku-
ment Praski” w kon-

tekście Ziemi Kłodzkiej wspomina o obec-
ności Chorwatów na tych terenach. Według 
naszych dziejopisarzy Chorwaci, zapewne 
w dobie wędrówki ludów, założyli tu straż-
nicę około VI w. lub pod koniec pierwszego 
tysiąclecia przy przejściu górskim na tzw. 
Przesiece Śląskiej, przez przełęcz, później 
Przeł. Karpowską, z południa na tereny 
północe (późniejszy Śląsk). Jednak są to 
informacje nie w pełni udokumentowane. 
Zapewne zamek wówczas tak się nie nazy-
wał, a i góra na której go wzniesiono nosiła 
inną, nieznaną dzisiaj nazwę. 
Wraz z kształtowaniem się państwowości 
czeskiej i polskiej, zamek Karpień zwany 
z niem. Karpenstein, nabierał znaczenia 
jako pożądana przez obie strony strażnica, 
później niewielka warownia górska. W cza-
sie walk o Czechy w latach 1002 – 1004 i 
1017 miał w niej przebywać książę polski 
Bolesław Chrobry (książę w latach 992-
1025, koronowany na króla w 1025 r.). 
W 999 r. Bolesław Chrobry miał uwięzić 
w zamku księcia czeskiego Bolesława III 
Rudego (panującego w Czechach w latach 
999-1003). Niewykluczone że ta warownia 
górska mogła służyć też wojskom Bolesła-
wa II Szczodrego (1058-1079, król polski 
od 1076) przy jego licznych interwencjach 
po drugiej stronie granicy w latach 1060-
1070. Ale są to wiadomości niepoparte 
praktycznie żadnymi badaniami naukowy-
mi.
Na mocy tzw. Układu Kłodzkiego czy-
li „przymierza pokoju”, podpisanego w 
książęcej rezydencji w Kłodzku w Zielone 
Świątki w 1137 r. pomiędzy księciem cze-
skim Sobiesławem I (1125-1140) a księ-
ciem polskim Bolesławem III Krzywoustym 
(1102-1138) Ziemia Kłodzka wraz m.in. z 
zamkiem Karpień przeszła w ręce władców 
Czech. Pokój zawarty w Kłodzku kończy 
epokę wojen między Czechami i Polską o 
te tereny.
Są to przyczynki do historii Zamku Karpień, 
które wynotowałem z dostępnej literatury 
historyczno-krajoznawczej. Dalsza historia 
zamku i badań archeologicznych w kolej-
nych wydaniach Debat Lądeckich.

L. Siarkiewicz
– przewodnik sudecki PTTK 
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Dyżury aptek 
we wrześniu 2019
w Lądku-Zdroju i Stroniu Śląskim
1.09.2019, 9.00-13.00, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
2.09.2019, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
3.09.2019, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
4.09.2019, 21.00-7.00,  „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
5.09.2019, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
6.09.2019, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
7.09.2019, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
8.09.2019, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
9.09.2019, 21.00-7.00,  „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
10.09.2019, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
11.09.2019, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
12.09.2019, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
13.09.2019, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
14.09.2019, 21.00-7.00,  „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
15.09.2019, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
16.09.2019, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
17.09.2019, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
18.09.2019, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
19.09.2019, 21.00-7.00,  „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
20.09.2019, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4 
21.09.2019, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
22.09.2019, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
23.09.2019, 21.00-7.00,  „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
24.09.2019, 21.00-7.00, „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
25.09.2019, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
26.09.2019, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
27.09.2019, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
28.09.2019, 21.00-7.00,  „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
29.09.2019, 21.00-7.00,  „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
30.09.2019, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4

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

Jesienią zeszłego roku p. Krystyna Rogusz zainteresowała Lądec-
kie Towarzystwo Historyczno-Eksploracyjne opowieścią o zanie-
dbanym grobie Władysława Litońskiego, żołnierza z okresu ostat-
niej wojny światowej. Żołnierz ów miał być odznaczony za udział 
w niej orderem Virtuti Militari. Na miejscu okazało się, że grób 
faktycznie był bardzo zaniedbany - złamany żeliwny krzyż, pokryta 
korozją tabliczka z całkowicie nieczytelnym napisem czy gęsto po-
rastające grób chwasty dopełniały bardzo smutnego obrazu.
Początkowo planowaliśmy tylko rozwiązać zagadkę historii Wła-
dysława Litońskiego, znaleźć odpowiedź na pytania - kim był 
dokładnie, skąd przyjechał i czy faktycznie był uhonorowany tak 
wysokim odznaczeniem za męstwo w walce. Z czasem zrodziła 
się koncepcja odnowienia jego grobu. Spod warstwy ziemi wy-
dobyliśmy tabliczkę i przerośnięty chwastami fragment krzyża. 
Postument krzyża wymontowaliśmy z nagrobka. Całość działań 
nastąpiła oczywiście po wcześniejszym powiadomieniu zarządcy 
cmentarza.
Części krzyża wraz z tabliczką powędrowały do piaskowania, spa-
wania i malowania. Równolegle do tych działań trwało szukanie w 
archiwach informacji o Władysławie. P. Ewa Zadora w księgach 
parafialnych odnalazła zapis, że zmarł 25 stycznia 1947 roku na 
zapalenie mózgu, pochodził ze Stanisławowa, a w wojsku dosłu-
żył się stopnia kaprala. W Lądku-Zdroju pracował jako czeladnik 
piekarski i był kawalerem.
W żadnej instytucji, a sprawdziłem informacje w trzech, nie po-
twierdzono odznaczenia Władysława Litońskiego orderem Virtuti 
Militari. Centralne Archiwum Wojskowego Biura Historycznego, 
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Biuro Odzna-
czeń i Nominacji oraz Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych nie posiadają w swoich wykazach osoby o takim 
imieniu i nazwisku. Historia o odznaczeniu tym medalem nie zna-
lazła więc w archiwach potwierdzenia. Co ciekawsze – w lądeckim 
USC nie ma w dokumentach odnotowanego faktu jego zgonu. Tak 
więc próba potwierdzenia wieku Władysława czy miejsca jego 
urodzenia utknęły w martwym punkcie.
Mimo tego prace przy renowacji szły do przodu. Całość tego za-
dania wziął na siebie Jacek Urzędowski. Czyścił, spawał i malował. 
Dzięki jego zaangażowaniu w pełni odremontowany krzyż wrócił 
13.08.2019 na swoje miejsce. Luka w historii została wypełniona, 
a grób Władysława Litońskiego uratowany od zapomnienia.
Wraz z pracami nad renowacją nagrobka Władysława Litońskiego 
trwały takie same zabiegi przy grobie Marii Sierpińskiej, Polki, któ-
ra osiedliła się w Lądku-Zdroju na przełomie lat 80/90 XIX wieku. 
W 1912 roku nabyła pensjonat Georgen-Höh (Wzgórze Jerzego), 
obecną Inę, przy ówczesnej Obere Waldtempelstrasse (dziś Leśna 
1). Miejsce to stało się głównym ośrodkiem skupiającym Pola-

Z działań Lądeckiego Towarzystwa Historyczno-Eksploracyjnego
ków, którzy przybywali do Lądka-Zdroju na kurację. Maria Sierpiń-
ska zmarła w samotności 30 marca 1949 roku. 
Z bliżej nieznanych nam powodów na tabliczce nagrobnej widniały 
nieprawdziwe informacje. Jako miesiąc urodzenia podano paź-
dziernik, gdy tymczasem Maria na świat przyszła w lipcu. Niewła-
ściwy był też rok śmierci Marii Sierpińskiej, która zmarła w 1949, 
a nie w 1950.
Przy porządkowaniu jej grobu znaleźliśmy starą, żeliwną tabliczkę 
schowaną w bukszpanie. Tabliczka, jak i krzyż powędrowały do 
piaskowania i malowania. Podobnie jak w przypadku grobu Włady-
sława Litońskiego, to niełatwe zadanie wziął na siebie Jacek Urzę-
dowski. Ja wziąłem na siebie namalowanie napisów na tabliczkach 
Władysława Litońskiego oraz Marii Sierpińskiej.
Dziękuję wszystkim zaangażowanym w te prace, a w szczególno-
ści Jackowi oraz, chcącemu pozostać anonimowym, darczyńcy z 
naszej gminy, który finansowo wsparł nasze stowarzyszenie, a bez 
którego pieniędzy nie udałoby się nam zrealizować tego zadania.
Jeśli chcecie działać i interesuje Was historia, to serdecznie zapra-
szamy w nasze szeregi. Razem możemy więcej!
Więcej zdjęć z renowacji obu nagrobków na stronie www.przyla-
dekhistorii.pl

Krystian Takuridis
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1 września, godz.16.00-18.00, Humpty-Dumpty-polsko-czeskie 
spotkanie teatrów lalkowych. Lądecki Rynek, wstęp wolny
1 września, godz. 20.00, Muzyka Czterech Stron Świata w wyko-
naniu Składu Nietradycyjnego, Piwnica Pod Adamem Kawiarnia 
Twórczości ul. Wolności 2, wstęp 15 zł
2 września, 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
4 września, godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej, 
Kawiarnia Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 8 zł
4 września, godz.19.00, Spotkania z muzyką LATINO-gitara  
i śpiew Moises Bethencourt Kawiarnia Dom Klahra,Rynek 1, wstęp 
20 zł
5 września, godz. 19.00, Koncert poezji śpiewanej w wykonaniu 
Duetu Ponad Chmurami, Piwnica „Pod Adamem”, ul. Wolności 2, 
wstęp 20 zł
8 września, godz.12.00, Spotkanie autorskie Sławomira Pietra-
sa „Polscy Święci w służbie narodu-Św. Andrzej Świerad” Stara 
Plebania, Konradów 27 (gmina Lądek-Zdrój)
8 września, godz.13.00, Wernisaż wystawy absolwentek Malar-
stwa na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu – Natalii Bro-
dackiej, Natalii Sucharek oraz Jagody Zych - ,,Widoki z pracowni”. 
Stara Plebania, Konradów 27
8 września, godz. 20.00, Muzyka Czterech Stron Świata w wy-
konaniu Składu Nietradycyjnego, Piwnica Pod Adamem Kawiarnia 
Twórczości ul. Wolności 2, wstęp 15 zł
9 września, 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
11 września, godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej, 
Kawiarnia Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 8 zł
11 września, godz.19.00, Spotkania z muzyką LATINO-gitara  
i śpiew Moises Bethencourt oraz akompaniament instrumentów 
perkusyjnych, Kawiarnia Dom Klahra, Rynek 1, wstęp 20 zł
12 września, godz. 17.00, Spotkanie autorskie z Ewą Bejer-For-
melą i Joanną Mossakowską-Mikulską promujące książkę pt. 
„Spotkanie: obraz i słowo”, Sala Widowiskowa CKiR, wstęp wolny
13 września, godz.19.30, Piosenki Georga Michaela śpiewa  
i gra Mateusz Kowalczyk, Kawiarnia Dom Klahra, Rynek 1, wstęp 
20 zł
14 września, godz.19.30, Koncert duetu Vino i Kapelusze-rock/
soul/blues, Kawiarnia Dom Klahra,Rynek 1, wstęp 20 zł
15 września, godz. 20.00, Muzyka Czterech Stron Świata w wy-
konaniu Składu Nietradycyjnego, Piwnica Pod Adamem Kawiar-
nia Twórczości ul. Wolności 2, wstęp 15 zł
16 września, 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
18 września, godz.19.00, Spotkania z muzyką LATINO-gitara  
i śpiew Moises Bethencourt oraz akompaniament instrumentów 
perkusyjnych, Kawiarnia Dom Klahra,Rynek 1, wstęp 20 zł
19 września, godz.19.00, Koncert poezji śpiewanej w wykona-
niu Duetu Ponad Chmurami, Piwnica Pod Adamem ul Wolności, 
wstęp 20 zł

Lądecki 
Informator 
Kulturalny
Wrzesień 2019

19-22 września XXIV Festiwal Górski - Przegląd Filmów Gór-
skich im. Andrzeja Zawady. Program: www.festiwalgorski.pl
20-22 września, Lądecka Giełda Staroci, Rynek
21 września, godz.13.00 Święto Ziemniaka w Lutyni, (gmina Lą-
dek-Zdrój) Plac Sołecki
22 września, godz. 20.00, Muzyka Czterech Stron Świata w wy-
konaniu Składu Nietradycyjnego, Piwnica Pod Adamem Kawiarnia 
Twórczości ul. Wolności 2, wstęp 15 zł
23 września, 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
25 września, godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej, 
Kawiarnia Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 8 zł
25 września, godz.19.00, Spotkania z muzyką LATINO-gitara  
i śpiew Moises Bethencourt oraz akompaniament instrumentów 
perkusyjnych, Kawiarnia Dom Klahra,Rynek 1, wstęp 20 zł
29 września, godz. 20.00, Muzyka Czterech Stron Świata w wy-
konaniu Składu Nietradycyjnego, Piwnica Pod Adamem Kawiarnia 
Twórczości ul. Wolności 2, wstęp 15 zł
30 września, 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


