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Spotkanie wiel-
kanocne w Środo-
wiskowym Domu 
Samopomocy

Siostry Węgrzyn 
z medalami Mi-
strzostw Polski

Ekologia - ważna 
sprawa. Happe-
ning na lądeckim 
Rynku
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Patronem Lądka-Zdroju został św. Jerzy w 2004 roku i odtąd, 
przez lata obchodziliśmy hucznie to święto. Potem nastał 
czas pandemii i przerwa w imprezach. W tym roku powró-
ciliśmy jako miasto do tej tradycji, jednak w skromniejszym 
wymiarze – jeszcze nie odwołano ostatecznie pandemii, a 
tuż obok naszej wschodniej granicy trwa dramat wojenny. 
Z inicjatywy przewodników sudeckich Oddziału Bialskiego 
PTTK w Lądku-Zdroju i przychylności Ks. Dziekana Aleksan-
dra Trojana, w dniu 23 kwietnia 2022 r. (imieniny patrona) 

Święto patrona miasta św. Jerzego

zorganizowano zwiedzanie barokowej kaplicy św. Jerzego, 
umiejscowionej na Wzgórzu Świętojerskim. Przez dwie go-
dziny odbyły się cztery wejścia z przewodnikami. Oprowa-
dzali Małgorzata Bednarek i Robert Sadko, przy wsparciu Jo-
lanty Sadko, Beaty Ludwiniak i Janusza Chrzana. Dodatkowe 
materiały w postaci archiwalnych widokówek z sanktuarium 
i Starym Jerzym użyczył Mirosław Zbrzeźniak. 

Dokończenie na str. 2
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7 kwietnia. Spotkałem się w Cen-
trum Konferencyjno-Rehabilita-
cyjnym „Złoty Łan” i pensjonacie 
„Jamka” z niedawno przybyłymi 
uchodźcami z terenów Ukrainy. 
Mimo trudnej sytuacji w rodzimym 
kraju naszych gości, spotkanie było 
serdeczne i pełne wdzięczności 
z ich strony. Głównym tematem 
spotkania były kwestie edukacji 
młodzieży ukraińskiej. W spotka-
niu udział wzięły również udział 
wiceburmistrz Lądka-Zdroju Alicja 
Piwowar i inspektor ds. oświaty 
przy naszym urzędzie Dorota Bry-
ksa-Samosiej.

14 kwietnia. TVP Wrocław nagrała 
i wyemitowała krótki materiał doty-
czący pobytu Ukraińców w Lądku-
-Zdroju, w którym odpowiadałem 
na pytania dotyczące finansowania 
ich pobytu w naszej gminie i edu-
kacji dzieci.

Z biurka 
Burmistrza

15 kwietnia. Spotkałem się w 
„Złotym lanie” z uchodźcami z 
Ukrainy. Pretekstem mojej wizyty 
w ośrodku była obecność Lecha 
Martynowskiego.

21 kwietnia. Uczestniczyłem w 
konferencji w Wambierzycach. 
Przedmiotem spotkania było 
funkcjonowanie gmin samowy-
starczalnych energetycznie. Do-
konałem prezentacji dotyczącej 
budowy elektrowni fotowoltaicz-
nej w Lądku-Zdroju.

22 kwietnia. Na lądeckim Rynku 
odbył się happening zorganizowa-
ny z okazji Dnia Ziemi przez Szko-
łę Podstawową w Lądku-Zdroju.

22 kwietnia. W Centrum Edukacji, 
Turystyki i Kultury w Stroniu Ślą-
skim odbyło się spotkanie, które-
go tematem były planowane nowe 
uwarunkowania środowiskowe 
dla inwestorów na terenie gmin 
Lądek-Zdrój, Stronie Śląskie, By-
strzyca Kłodzka i Międzylesie. Ich 

tereny w przeważającej części po-
krywają tereny programu Natura 
2000 i Śnieżnickiego Parku Krajo-
brazowego, tymczasem Regional-
na Dyrekcja Ochrony Środowiska 
planuje dalsze ich poszerzenie, co 
będzie mieć negatywny wpływ na 
rozwój oferty turystycznej na na-
szych terenach.

24 kwietnia. Uczestniczyłem w 
obchodach Dnia Patrona Lądka-
-Zdroju św. Jerzego. Przed  po-
łudniem byłem na mszy św. z 
licznym udziałem mieszkańców 
oraz pocztami sztandarowymi 
lądeckich instytucji. Po południu 
natomiast miałem przyjemność 
wraz z przewodniczącą naszej RM 
Małgorzatą Bednarek honorować 
zasłużonych lądczan Medalami 
Świętego Jerzego. Ceremonię 
uświetnił występ naszego Zespołu 
Pieśni Ludowej „Skrzynczanki” a 
po przerwie koncert duetu Emiliia 
Klimczak i Piotr Płuska.

Sami przewodnicy zaskoczeni byli fre-
kwencją i zainteresowaniem turystów i 
kuracjuszy. Odwiedziło to miejsce oko-
ło stu osób. Warto dodać, że Ks. Dzie-
kan zapowiedział, iż od maja, w każdy 
czwartek aż do końca sierpnia odpra-
wiane będą w kaplicy msze święte o 
godz. 16.30, jak to odbywało się przed 
pandemią.
Natomiast w niedzielę 24 kwietnia, 
w kościele parafialnym w samo po-
łudnie uroczyście odprawiono mszę 
świętą z udziałem pocztów sztanda-
rowych lądeckich szkół. W godzinach 
popołudniowych w sali widowiskowej 
Centrum Kultury i Rekreacji odbyła się 
uroczystość wręczenia Medali Hono-
rowych św. Jerzego. Medale przyzna-
wane przez Radę Miejską Lądka-Zdro-
ju są wyróżnieniem dla osób, których 
działania społeczne przyczyniają się 
do rozwoju gminy, wzmocnienia więzi 
społecznych, promują nasz region. W 
roku 2022 r. medale otrzymały panie: 
Renata Czaplińska – za utworzenie 
skansenu Gotwaldówka w Kątach By-
strzyckich, podtrzymywanie i populary-
zację tradycji Ziemi Kłodzkiej.
Grażyna Mańczak – za całokształt 
działań na rzecz pomocy społecznej, 

utworzenie Dziennego Domu Senior+ i 
Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Lądka-Zdroju.
Teresa Piskorowska i Teresa Nowak – 
za aktywizację środowiska seniorów w 
ramach Polskiego Związku Emerytów i 
Inwalidów Oddziału w Lądku-Zdroju.
Jadwiga Suchoń, Krystyna Szczepań-
ska i Anna Michorczyk – członkinie ze-
społu ludowego „Skrzynczanki”, zwią-
zane z tą grupą ponad 40 lat. Przez 
ten okres wielokrotnie reprezentowały 
gminę w kraju i zagranicą, zarówno po-

przez występy śpiewacze, jak i udział w 
prezentacjach rękodzieła czy w konkur-
sach kulinarnych.
Miłym akcentem było wręczenie me-
dalu Mieczysławowi Krywieńce, który 

otrzymał to odznaczenie w 2011 r., ale 
z różnych przyczyn dopiero w tym roku 
mógł je odebrać. To wieloletni Nadle-
śniczy Leśnictwa Lądek-Zdrój, promo-
tor wielu akcji ekologicznych, wielce 
przysłużył się lokalnej kulturze poprzez 
odnawianie obiektów sakralnych.  
To przedstawienie zasług wyróżnio-
nych osób w wielkim skrócie, gdyż do 
każdego złożonego wniosku było do-
łączone obszerne uzasadnienie. Raz 
jeszcze wielkie gratulacje dla nagro-
dzonych Medalem Honorowym św. 
Jerzego!
Ceremonii odznaczenia dokonali: Ro-
man Kaczmarczyk Burmistrz Lądka-
-Zdroju, Małgorzata Bednarek Prze-
wodnicząca Rady Miejskiej i Dorota 
Łakucewicz, Radna Rady Miejskiej. 
Pierwszą część artystyczną wypełnił 
występ zespołu „Skrzynczanki” pod 
kierownictwem Dominiki Radwan. Po 
przerwie zebrani wysłuchali koncer-
tu artystów łódzkich Emilii Klimczak 
i Piotra Płuski, którzy zaprezentowali 
najsłynniejsze przeboje musicalowe. 
Prezentacje artystyczne publiczność 
nagrodziła wielkimi brawami, bowiem 
obydwa koncerty stanowiły znakomitą 
oprawę tej uroczystości.  

Małgorzata Bednarek

Święto patrona miasta św. Jerzego
Dokończenie ze str. 1
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Z prac Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
Sesja marcowa 2022 r. Rady Miejskiej 
Lądka-Zdroju
Po rozpoczęciu sesji w sali konferen-
cyjnej Inkubatora Przedsiębiorczosci, 
tradycyjnie w ostatni czwartek mie-
siąca o godzinie 15.30 otwarto sesję i 
przeprowadzono część proceduralną 
(stwierdzenie quorum, zatwierdzenie 
protokołów, zmiany w porządku obrad i 
zatwierdzenie całości). W sesji uczest-
niczyli również: Burmistrz Roman 
Kaczmarczyk, Wiceburmistrz Alicja Pi-
wowar, Skarbniczka Wioletta Wiśniew-
ska, Radczyni Irena Brzozowska oraz 
pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w 
Lądku-Zdroju.
W pierwszej części, na zaproszenie 
Przewodniczącej Rady Miejskiej, z pre-
zentacją nt. Gminnych Lasów Uzdrowi-
skowych wystąpił Kierownik Wydziału 
Gospodarki Leśniej UMiG Rafał Sza-
tan. Prezentacja powstała w związku 
z koniecznością sporządzenia aneksu 
do Uproszczonego Planu Urządzania 
Lasu dla Lasów Gminych Miasta Lą-
dek-Zdrój na lata 2017-2026. W dniu 
23 marca br. odbyła się również otwar-
ta narada techniczno-gospodarcza do-
tycząca sporządzonego aneksu. Lasy 
wokół uzdrowiska pełnią wielką rolę 
jeśli chodzi o utrzymaniu mikroklimatu, 
mają wartości terapeutyczne  i rehabi-
litacyjne dla kuracjuszy a także stano-
wią obszar do uprawiania turystyki ak-
tywnej. Zagrożenia powodowane przez 
korniki i okresowe susze z powodu 
braku opadów powodują konieczność 
większej wycinki i nowych nasadzeń. 
Radni wyrazili podziękowanie dla Kie-
rownika Rafała Szatana za przedsta-
wienie problematyki lasów gminnych i 
za zaangażowanie w pracę.
Zmiany w Budżecie Gminy na 2022 r. 
polegały m.in. na wprowadzeniu nad-
planowych dochodów z tytułu sprzeda-
ży działek rolnych; zwiększono środki z 
rezerwy części oświatowej subwencji 
ogólnej na organizację w szkołach za-
jęć specjalistycznych z pomocy psy-
chologiczno-pedagogicznej (decyzja 
Ministra Finansów); wprowadzono do 
budżetu darowizny z przeznaczeniem 
na pomoc humanitarną dla uchodź-
ców z Ukrainy; na podstawie złożone-
go wniosku do UMWD wprowadzono 
środki finansowe na plac zabaw w 
Konradowie. 
Zmiany w wydatkach obejmowały: 
modernizacja lokali mieszkalnych ul. 
Kościuszki 72/6 (46 tys, zł) i ul. Sło-
wackiego 12/1 (30 tys. zł) oraz lokalu 
użytkowego  Słodowa 1-1a (35 tys. 
zł); zabezpieczono wkład własny w ra-
mach wniosku złożonego do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dol-
nośląskiego na oczyszczanie rowów 

melioracyjnych będących własnością 
gminy; zwiększono wydatki na zadanie 
„Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej 
do działek przy ul. Granicznej etap II” w 
związku z wyborem najkorzystniejszej 
ofert w ramach postępowania publicz-
nego (roboty budowlane 166.250 zł, 
nadzór inwestorski 20.000 zł).
Zmiany w budżecie uchwalono.
Podjęto też uchwałę o zwiększeniu 
ekwiwalentu pieniężnego dla człon-
ków Ochotniczych Straży Pożarnych 
– za udział w akcjach ratowniczych z 
15 zł na kwotę 25 zł (za każdą rozpo-
czętą godzinę) i za udział w szkoleniu 
lub ćwiczeniu z 9 zł na kwotę 10 zł. 
Samorządy zostały zobligowane usta-
wą z dn. 12 marca 2022 r. do podjęcia 
uchwał ustalających zakres, tryb i for-
my udzielania pomocy obywatelom 
Ukrainy i taką uchwałę podjęto pod-
czas marcowej sesji. Przyjęto również 
coroczny „Program opieki nad zwierzę-
tami bezdomnymi i zapobiegania bez-
domności zwierząt na terenie Gminy 
Lądek-Zdrój”.
W porządku obrad znalazły się też 
uchwały w sprawie przyznania Medali 
Honorowych św. Jerzego, które Rada 
Miejska Lądka-Zdroju nadaje od 2010 
r. Wpływające wnioski (wnioskodawcą 
może być radny, organizacja pozarzą-
dowa, Burmistrz Lądka-Zdroju) roz-
patruje Konwent, powołany spośród 

osób już nagrodzonych medalem oraz 
Burmistrz Lądka-Zdroju. Obecny skład 
Konwentu to: Lechosław Siarkiewicz, 
Bolesław Bomba, Mieczysław Krywi-
eńko, Leszek Pazdyk i Danuta Hrynie-
wicz-Kruk. Zaopiniowane pozytywnie 
kandydatury są głosowane podczas 
sesji przez radnych. W tym roku w 
wyniku głosowań, podjęto uchwały o 
przyznaniu Medali Honorowych św. Je-
rzego dla następujących osób: Renaty 
Czaplińskiej, Grażyny Mańczak, Teresy 
Piskorowskiej, Teresy Nowak, Jadwigi 
Suchoń, Krystyny Szczepańskiej, Anny 
Michorczyk.  
Radni zapoznali się z przedłożonymi 
informacjami i sprawozdaniami (które 
omawiane były szerzej podczas komi-
sji): 
- Informacje na temat działalności 
spółki gminnej LUK Sp. z o.o. - kierunki 
rozwoju;
– Sprawozdanie z działalnosci Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdzia-
łania Przemocy w Rodzinie w Lądku-
-Zdroju za rok 2021
– Sprawozdanie z działalnosci i reali-
zacji planu pracy i kontroli Komisji re-
wizyjnejRady Miejskiej Lądka-Zdroju za 
rok 2021.

Małgorzata Bednarek 
Przewodnicząca Rady Miejskiej 

Ladka-Zdroju

Tradycją stały się już spotkania przed-
świąteczne organizowane wspólnie 
przez Dzienny Dom Opieki Senior+ i Śro-
dowiskowy Dom Samopomocy dzia-
łające w Lądku-Zdroju. Mimo niezbyt 
wiosennej aury za oknami, sala spotka-
nia w dniu 13 kwietnia 2022 r. przywi-
tała uczestników i zaproszonych gości 
żywymi barwami dekoracji, w większo-
ści wykonanych własnoręcznie. Gość-
mi byli: Alicja Piwowar Wiceburmistrz 
Lądka-Zdroju, Ks. Dziekan Aleksander 
Trojan, Małgorzata Pajor Dyrektor DPS 
Podzamek, Małorzata 
Bednarek Przewodni-
cząca Rady Miejskiej 
oraz zaprzyjaźnione z 
oboma domami osoby. 
Wielkie gratulacje dla 
wszystkich uczestni-
czących w przedstawie-
niu, które nawiązywało 
oczywiście do tradycji 
Zmartwychstania Jezu-
sa, odrodzenia świata. 
Przypomniano o zwy-
czajach, jakie dawniej 
z okazji tego święta 

Spotkanie wielkanocne
obowiązywały, jakie było symboliczne 
znaczenie pokarmów święconych w 
koszykach – soli, chleba, jajek. Wszy-
scy występowali w strojach stylizo-
wanych na ludowo a i pracownice obu 
placówek przystroiły się w kolorowe 
chusty z motywami ludowymi. Całość 
artystyczną wzbogacił występ zespołu 
muzycznego z Domu Pomocy Społecz-
nej z Podzamka. Było wiele emocji a na 
koniec gromkie brawa dla występują-
cych!     

Małgorzata Bednarek
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Burmistrz Lądka - Zdroju ogłosił otwar-
ty konkurs ofert na realizację zadań pu-
blicznych w roku 2022 z zakresu: 
1. Turystyki i krajoznawstwa,  przezna-
czona kwota 5 000,00zł
2. Wypoczynku dla dzieci i młodzieży, 
przeznaczona kwota 2 500,00 zł
3. Ochrony dóbr kultury i tradycji, prze-
znaczona kwota 4 000,00 zł

Zadania publiczne
4. Wspierania i upowszechniania kul-
tury fizycznej i sportu, przeznaczona 
kwota 1 000,00zł
Wpłynęło 8 ofert, komisja konkursowa 
otworzyła i oceniła oferty oraz zapro-
ponowała kwoty, które zaakceptował 
Burmistrz Miasta i Gminy.

UMiG

WNIOSKODAWCA NAZWA PROJEKTU PRZYZNANA 
KWOTA

Stowarzyszenie Kultura 
u Źródeł
Pl. Staromłyński 5
57-540 Lądek-Zdrój

Promocja atrakcji i dziedzictwa kultu-
rowego lądeckich wsi. Opracowanie 
i druk ulotek oraz katalogu na temat 
atrakcji turystycznych i dziedzictwa 
kulturowego lądeckich wsi.

3 000zł

Oddział Bialski PTTK w 
Lądku-Zdroju
ul. Kościuszki 44, 57-540 
Lądek-Zdrój

Z przewodnikiem po Ziemi Lądeckiej. 
Organizacja ogólnodostępnych wycie-
czek po Gminie Lądek-Zdrój.

2 000 zł

Razem 5 000 zł

Stowarzyszenie Kultura 
u Źródeł
Pl. Staromłyński 5
57-540 Lądek-Zdrój

Lato z tańcem - warsztaty taneczne 
dla dzieci i młodzieży z Gminy Lą-
dek-Zdrój podczas 24 MFT im. Olgi 
Sawickiej w Lądku-Zdroju. Organizacja 
2 warsztatów tańca (różne grupy 
wiekowe) dla dzieci i młodzieży razem 
50 osób.

2 500 zł

Razem 2 500 zł

Towarzystwo Przyjaciół 
Ziemi Lądeckiej
Pl. Staromłyński 5
57-540 Lądek-Zdrój

Noc Świętojańska – Pamięć i Przy-
szłość. Impreza plenerowa  koncerty 
i  warsztaty, konkurs kulinarny, wido-
wisko z motywem zwyczajów święto-
jańskich.

1 100 zł

Stowarzyszenie Kultura 
u Źródeł
Pl. Staromłyński 5
57-540 Lądek-Zdrój

Lądeckie Opowieści Teatralne – reali-
zacja dwóch międzypokoleniowych 
spektakli teatralnych z warsztatami 
aktorskimi. Realizacja  spektakli te-
atralnych „Sen nocy letniej” i tradycyj-
nej sztuki bożonarodzeniowej.

1 100 zł

Lądeckie Spotkania 
Sentymentalne 
Pl. Staromłyński 5
57-540 Lądek-Zdrój

VI  Lądeckie Spotkania Sentymentalne
Spotkanie z poetą, wystawa prac mło-
dzieży z lądeckiego LO, koncert „Lata 
20-te lata 30-te”.

700 zł

Stowarzyszenie Działań 
Kreatywnych ArteWeda             
ul. Zwycięstwa 14  
57-540 Lądek-Zdrój

Festiwalu Mountain Jam Generator 
Party Vol.5
Festiwal muzyczny cyklicznie organi-
zowany na Przełęczy Lądeckiej.

1 100 zł

Razem 4 000 zł

Ludowy klub Sportowy 
Zamek Trzebieszowice 
Stowarzyszenie Kultury 
Fizycznej

Turniej piłkarski „Piłka pod Kolebą”
Organizacja turnieju piłkarskiego na 
stadionie w Trzebieszowicach dla lo-
kalnej drużyny LKS Zamek Trzebieszo-
wice oraz 3 zaproszonych zespołów.

1 000 zł

Katarzyna Węgrzyn była największą 
gwiazdą rozegranych pod koniec mar-
ca mistrzostw Polski w tenisie stoło-
wym. Pochodząca z Trzebieszowic za-
wodniczka zdobyła trzy złote medale, 
w tym w grze podwójnej, gdzie triumfo-
wała razem z siostrą Anną. Siostry sta-
nęły na podium w każdej rywalizacji, do 
której przystąpiły.
Katarzyna Węgrzyn w finale gry poje-
dynczej pań sprawiła niespodziankę i 
pokonała klubową koleżankę z KU AZ-
S-u UE Wrocław Natalię Bajor 4:1. Było 
to jej pierwsze seniorskie indywidualne 
złoto w karierze, a wygrana przerwała 
czteroletnią dominację Bajor.
– Uważam, że zagrałam bardzo dobre 
spotkanie. Przez cały czas dążyłam do 
tego, aby mieć inicjatywę w grze. Mimo, 
że jesteśmy koleżankami z jednego 
klubu, to nie mamy zbyt często okazji 
do rywalizacji w oficjalnych zawodach. 
Po raz ostatni zmierzyłyśmy się dwa 
lata temu podczas turnieju TOP 16 w 
Gdańsku. Wówczas też udało mi się 
zwyciężyć - powiedziała Anna Węgrzyn 
cytowana przez oficjalną stronę Pol-
skiego Związku Tenisa Stołowego.
W singlu brązowy medal zdobyła  
Anna Węgrzyn, która na najniższym 
stopniu podium stanęła razem z Mag-
daleną Sikorską. Siostry Węgrzyn oka-
zały się najlepsze w deblu, pokonując 
w finale Paulinę Krzysiek i Katarzynę 
Ślifirczyk 3:2.
Trzeci złoty medal Katarzyna Węgrzyn 
zdobyła w grze mieszanej, gdzie trium-
fowała razem z Maciejem Kubikiem. W 
finale wygrali 3:2 z parą Natalia Bajor/
Marek Badowski. Brązowy medal zdo-
była para Robert Floras/Anna Węgrzyn.
Siostry z Trzebieszowic można było 
zobaczyć w telewizji 6 kwietnia w wy-
daniu „Dzień Dobry TVN”. 

Źródło: Kłodzko.naszemiasto.pl, 
Damian Bednarz

Siostry Węgrzyn 
z medalami Mi-
strzostw Polski 
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WŁAŚCICIELU, ZARZĄDCO BUDYNKU!
PAMIĘTAJ O OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA 
DEKLARACJI O ŹRÓDŁACH OGRZE-
WANIA BUDYNKÓW – ZOSTAŁY JUŻ 
TYLKO 2 MIESIĄCE!
Jeśli jesteś właścicielem lub zarządcą 
budynku (mieszkalnego lub niemiesz-
kalnego), masz ustawowy obowiązek 
złożyć deklarację o uruchomionym 
źródle ciepła do Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków (CEEB). 
Terminy składania deklaracji:
- dla źródeł ciepła i spalania paliw uru-
chomionych PRZED 1 lipca 2021 r. – 
30 czerwca 2022 r.
- dla źródeł ciepła i spalania paliw uru-
chomionych PO 1 lipca 2021 r. – 14 dni 
od dnia uruchomienia 
Jak złożyć deklarację? 
Deklarację można złożyć na dwa spo-
soby:
1. Drogą elektroniczną: przez Internet, 
za pomocą profilu zaufanego, podpi-
su kwalifikowanego lub e-dowodu na 
stronie: www.zone.gunb.gov.pl. Jest to 
najszybszy  i najwygodniejszy sposób. 
2. W formie papierowej: wypełniony for-
mularz można przesłać lub złożyć oso-
biście w Urzędzie Miasta i Gminy. 
Jakie są wzory deklaracji do CEEB? 
Formularz A – budynki i lokale miesz-
kalne.
Formularz B – budynki i lokale nie-
mieszkalne.
Czy jest kara za niezłożenie w termi-
nie deklaracji CEEB?
Za niezłożenie w wyznaczonym termi-
nie, czyli do 30 czerwca 2022, deklara-
cji do ewidencji CEEB, można zostać 
ukaranym grzywną w wysokości do 
500,00 zł, a w sądzie do 5.000,00 zł.
W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. 
o wspieraniu termomodernizacji i re-
montów oraz o centralnej ewidencji 
emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 
r. poz. 554), został dodany rozdział 5b 
„Przepis karny”, a w nim art. 27h usta-
wy, który określa sposób karania oraz 
tryb prowadzonego postępowania:
• Kto, wbrew ciążącemu na nim obo-
wiązkowi, nie składa w terminie dekla-
racji, o której mowa w art. 27g ust. 1, 
podlega karze grzywny.
• Nie podlega karze za wykroczenie, o 
którym mowa w ust. 1, sprawca, który 
złożył deklarację po terminie, jeżeli zło-
żenie deklaracji nastąpiło przed dniem, 
w którym wójt, burmistrz lub prezydent 
miasta powziął wiadomość o popełnie-
niu wykroczenia.
• Orzekanie w sprawach o czyn okre-
ślony w ust. 1 następuje na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 24 sierp-
nia 2001 r. – Kodeks postępowania 
w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z  
2020 r. poz. 729 i 956).
Penalizując wymienione zachowanie, 
uznano, że będzie ono stanowić wy-

kroczenie zagrożone karą grzywny. 
Wprowadzane rozwiązanie ma pełnić 
funkcję prewencyjną i dyscyplinującą 
obowiązanych do składania deklara-
cji, aczkolwiek nie ma na celu bezwa-
runkowego karania osób, które takiej 
deklaracji nie złożyły. Zatem, czynem 
podlegającym sankcji w postaci grzyw-
ny nakładanej w drodze mandatu kar-
nego lub orzeczenia sądu jest – nie 
złożenie deklaracji w odpowiednim ter-
minie. Z ust. 3 wynika wprost, że orze-
kanie z tego tytułu następuje w trybie 
Kodeksu postępowania w sprawach 
o wykroczenie. Należy podkreślić, że 
sankcją przewidzianą w ustawie jest 
kara grzywny, która nakładana jest w 
ramach postępowania mandatowego 
lub w formie orzeczenia sądu na skutek 
złożonego wniosku o ukaranie. Grzyw-
ny nie są nakładane w drodze decyzji 
administracyjnych – to nie jest admi-
nistracyjna kara pieniężna. Kodeks po-
stępowania w sprawach o wykrocze-
nia nie przewiduje takiej możliwości. W 
tym wypadku nie mają zastosowania 
przepisy Kodeksu postępowania admi-
nistracyjnego.
Druki formularzy wraz ze wzorami in-

Źródła ogrzewania - deklaracja

strukcje, FAQ są dostępne na stronach: 
www.gunb.gov.pl/strona/centralna-e-
widencja-emisyjnosci-budynkow 
https://ladek.pl/pamietaj-zloz-deklara-
cje-o-zrodlach-ogrzewania-budynkow-
-copy/
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Europejskie spotkania w Lądku
Jeśli jesteście ciekawi świata 
i chętnie wzięlibyście udział w 
działaniach międzynarodowych 
a zastanawiacie się jak mogą 
one wyglądać, mamy dla Was 
dobrą wiadomość. Na przeło-
mie maja i czerwca w Lądku 
oglądać będziemy mogli owoce 
takiej międzynarodowej współ-
pracy. Dzięki wspólnemu pomy-
słowi Stowarzyszenia Działań 
Kreatywnych ArteWeda i za-
przyjaźnionego stowarzysze-
nia Circus La Bulle ze Słowenii, 
odbędzie się w Lądku 9-dniowy 
trening sportowo-artystyczny. 
W treningu tym, poświęcone-
mu poznawaniu metod pracy z 
młodzieżą poprzez aktywności 
sportowo-cyrkowe biorą udział 
działacze społeczni i pedago-
dzy z aż 13 krajów (Chorwacja, 
Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, 
Litwa, Łotwa, Polska, Portugalia, 
Północna Macedonia, Słowa-
cja, Słowenia, Włochy). Dzięki 
zdobytej podczas treningu wie-
dzy uczestnicy, po powrocie do 

swoich miast, będą mogli na co 
dzień pracować z młodzieżą    z 
grup zagrożonych wyklucze-
niem społecznym. 
Wisienką na torcie będzie pokaz 
przygotowany przez uczest-
ników treningu oraz warszta-
ty sztuki cyrkowej dla dzieci i 
młodzieży. Zobaczymy je  3-go 
czerwca 2022 na naszym lądec-
kim rynku, przy okazji weekendu 
poświęconemu obchodom Dnia 
Dziecka. Dzięki takim inicjaty-
wom jesteśmy w stanie spotkać 
się i porozmawiać z ludźmi z 
wielu krajów i kultur. Możemy 
sami przekonać się jak ciekawe 
i pożyteczne mogą być działania 
międzynarodowe. Wiemy już, że 
dzięki udziałowi w różnych pro-
gramach Unii Europejskiej, jak 
ERASMUS+,  lokalne NGO (orga-
nizacje pozarządowe) szykują 
dla nas więcej takich spotkań. 
Warto więc na bieżąco szukać 
informacji na ich temat np. po-
przez Potrójną Inicjatywę KOP, 
SDK ArteWeda, TowPZL czy 
LGD KWS. Czekamy na takie 

Stowarzyszenia działają

Lądek-Zdrój stał się miejscem schro-
nienia dla setek osób uciekających 
przed wojenna zawieruchą na Ukrainie. 
Wiele z tych osób dotarło do lądeckie-
go kurortu po długiej, wycieńczającej 
podróży - wyłącznie z podręcznym ba-
gażem – często bez prowiantu i odzie-
ży zmiennej a nawet leków. Okazja do 
szybkiej ewakuacja z oblężonych i ata-
kowanych miejscowości po prostu nie 
pozwoliła na spakowanie się w potrzeb-
ne do życia na emigracji rzeczy. Ważne 
było aby ratować najpierw swoje życie i 
życie najbliższych.
Dla takich właśnie osób, które dotarły i 
przebywają na terenie naszej gminy lą-
decki samorząd ogłosił zbiórkę - zarów-

Belgowie wspierają uchodźców z Ukrainy
no darów jak i środków finansowych, 
które zaspokoją pierwsze, podstawowe 
potrzeby uchodźców. Pomoc i wspar-
cie w tym zakresie przybrała w Lądku-
-Zdroju wiele odsłon – od transportów 
z odzieżą, żywnością, środkami me-
dycznymi po indywidualne, prywatne 
często inicjatywy, które mocno przyczy-
niły się do poprawy sytuacji zdrowotnej 
jak i materialnej uchodźców.
Jednym z takich przykładów może być 
małżeństwo Lecha i Rity Martynow-
skich, którzy na co dzień mieszkają w 
Belgii. Kiedy dowiedzieli się o wojen-
nym exodusie Ukraińców do Lądka-
-Zdroju, postanowili wśród swoich za-
granicznych znajomych przeprowadzić 

zbiórkę datków i prze-
kazać je uchodźcom. 
Osobiście przyjechali 
do naszego Kurortu 
i podczas pobytu w 
Lądku-Zdroju zakupili 
za zebrane pieniądze 
karty podarunkowe 
do lokalnych sklepów 
– m. in. Rosmann’a i 
Marketu Rema. 
Karty te - o łącznej 
wartości ponad 5500 
zł - Państwo Marty-
nowscy przekazali w 

obecności Burmistrza Lądka-Zdroju 
Romana Kaczmarczyka, osobom za-
kwaterowanym w jednym z lądeckich 
ośrodków. Odbyło się to podczas spo-
tkania z uchodźcami w dniu 15 kwiet-
nia 2022 r. 
Tego typu działanie okazało się do-
skonałym wsparciem dla ukraińskich 
rodzin, bowiem dzięki podarowanym 
kartom mogą sobie pozwolić na odro-
binę prywatności i już według własne-
go uznania - poza zorganizowanym 
wyżywieniem  - zaopatrzyć się indywi-
dualnie w konieczne dla nich produkty 
– ulubione owoce, soki lub choćby sło-
dycze dla swych pociech. Wbrew pozo-
rom to bardzo ważne, bowiem w tym 
zakresie uchodźcy mają bardzo ogra-
niczone możliwości, przez co bardziej 
odczuwają trudy wojennej tułaczki.
Mając na uwadze ten i wiele innych po-
dobnych przypadków akcji oraz wspar-
cia przez ludzi dobrej woli, pragniemy 
tym samym podziękować Wszystkim, 
którzy w jakikolwiek sposób pomagają 
uchodźcom przeżyć ten bardzo trudny 
dla nich okres.  Okazane przez Państwa 
serce i solidarność z naszymi ukraiń-
skimi sąsiadami jest jedną z najwięk-
szych wartości naszej społeczności. 

Grzegorz Szczygieł, 
kierownik WPSiT UMiG 
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1.05.2022 godz. 8.00.00-8.00 „Zdrojowa” Lą-
dek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
2.05.2022 godz.20.00-8.00 „Pod Słowikiem”, 
Międzylesie, pl. Wolności 34/7 
3.05.2022 godz. 8.00-8.00 „Słoneczna” By-
strzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
4.05.2022 godz. 20.00-8.00 „Rodzinna”, By-
strzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
5.05.2022 godz. 20.00-8.00 „Rumianek” Stronie 
Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
6.05.2022 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” Stro-
nie Śląskie ul. Morawka 31/1 
7.05.2022 godz. 15.00-8.00 „Apteka przy Netto” 
Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
8.05.2022 godz. 8.00.00-8.00 „Bystrzycka” By-
strzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
9.05.2022 godz. 20.00-8.00 „Centralna” By-
strzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
10.05.2022 godz. 20.00-8.00„Daglezja” Stronie 
Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
11.05.2022 godz. 20.00-8.00„Herbena” By-
strzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
12.05.2022 godz. 20.00-8.00 „Pod Opatrzno-
ścią” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
13.05.2022 godz.20.00-8.00 „Pod Słowikiem”, 
Międzylesie, pl. Wolności 34/7 
14.05.2022 godz. 15.00-8.00 „Rodzinna”, By-
strzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
15.05.2022 godz. 8.00-8.00 „Rumianek” Stronie 
Śląskie ul. Nadbrzeżna 14 
16.05.2022 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” By-
strzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
17.05.2022 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” Stro-
nie Śląskie ul. Morawka 31/1 
18.05.2022 godz. 20.00.00-8.00 „Zdrojowa” Lą-
dek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
19.05.2022 godz. 20.00-8.00 „Apteka przy Net-
to” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
20.05.2022 godz. 20.00-8.00 „Bystrzycka” By-
strzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
21.05.2022 godz. 15.00-8.00 „Centralna” By-
strzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
22.05.2022 godz. 8.00-8.00„Daglezja” Stronie 
Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
23.05.2022 godz. 20.00-8.00„Herbena” By-
strzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
24.05.2022 godz. 20.00-8.00 „Pod Opatrzno-
ścią” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
25.05.2022 godz.20.00-8.00 „Pod Słowikiem”, 
Międzylesie, pl. Wolności 34/7 
26.05.2022 godz. 20.00-8.00 „Rodzinna”, By-
strzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
27.05.2022 godz. 20.00-8.00 „Rumianek” Stro-
nie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14 
28.05.2022 godz. 15.00-8.00 „Słoneczna” By-
strzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
29.05.2022 godz. 8.00-8.00 „Słoneczna” Stro-
nie Śląskie ul. Morawka 31/1 
30.05.2022 godz. 20.00.00-8.00 „Zdrojowa” Lą-
dek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
31.05.2022 godz. 20.00-8.00 „Apteka przy Net-
to” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3

Dyżury aptek
MAJ 2022

działania i szczerze mówiąc już nie mo-
żemy się doczekać.
L-Z - Naprawdę super poziom!
W naszej gminie nowy sezon rusza 
pełną parą. Ruszają festiwale, imprezy 
kulturalne i spotkania sąsiedzkie. Wie-
loletnie oraz nowe inicjatywy dostar-
czają wielu atrakcji i ciekawych opcji 
edukacyjnych. W naszej gminie roz-
rywka na ekstra poziomie to już norma 
i jest się tu naprawdę czym chwalić. 
Obok imprez wieloletnich  takich jak 
Międzynarodowy Festiwal Tańca, Fe-
stiwal Górski, Dolnośląski Festiwal Bie-
gów Górskich w naszej gminie mamy 
moc wspaniałych wydarzeń. Dzięki 
współpracy lokalnych organizacji po-
zarządowych, instytucji kultury i gminy 
możemy zaprosić Państwa m.in. na 
Święto Ulicy Zwycięstwa, Noc Święto-
jańską, Mountain Jam Generator Party, 

Festiwal Muzyka u źródeł, Lądeckie Lu-
dowe Zdroje, Street Art Festival L-Z czy 
Dobre Spotkania Kobiet Dziarskie Bab-
ki. Imprezy te dostarczają ogromu kon-
certów, zajęć edukacyjnych w różnym 
zakresie (sztuka i kultura, sport, społe-
czeństwo, ekologia), lokalnych spotkań 
integracyjnych. Jest kolorowo, wielo-
gatunkowo i każdy może znaleźć coś 
dla siebie. Ze wszystkich stron słyszę, 
że  „…nasza gmina ma potencjał ale…”. 
My nie tylko „mamy potencjał” lecz ak-

tywnie rozwijamy go z roku   na rok! Cy-
tując za znanym polskim poetą „Ruszy-
ła maszyna, …, I kręci się, kręci się koło 
za kołem, ..., I biegu przyspiesza, i gna 
coraz prędzej”. Jej paliwem jest dialog, 
inicjatywa społeczna, współpraca i do-
bra logistyka. 
Abyśmy wykorzystywali ten wspania-
ły potencjał pełną parą potrzebujemy 
współpracy naszych mieszkańców - 
Państwa zaangażowania w różnej for-
mie. I tak, potrafimy to zrobić. W ostat-
nim czasie widać je na każdym kroku.   
To jak przyjęliśmy naszych gości z 
Ukrainy pokazuje nam jak rewelacyjnie 
potrafimy się organizować. Pokazuje 
jak ten „potencjał” potrafi kwitnąć. To 
wspaniały moment aby wspierać sie-
bie wzajemnie, nauczyć się wzmacniać 
siatkę współpracy społecznej tak by nie 
wypalić się i by procentowała dla nas 

na lata. Możemy kreować naszą gminę 
taką jaką chcemy, żeby była. Wspól-
nie będzie nam znacznie przyjemniej 
i łatwiej. Zachęcam więc Państwa do 
uczestnictwa w lokalnych imprezach 
i włączania się w inicjatywy lokalnych 
organizacji pozarządowych oraz insty-
tucji społecznych i kulturalnych (np. 
Potrójna Inicjatywa KOP, SDK ArteWe-
da, TowPZL, LGD KWS, OPS, CKiR).  

Pamela Manat
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Liceanarium
Szkolna wycieczka 
Dnia 22 marca uczniowie naszej szko-
ły uczestniczyli w wycieczce do Ja-
skini Niedźwiedziej i Kopalni Uranu w 
Kletnie. Uczestnicy wyjazdu usłyszeli 
historię o powstaniu i odkryciu Jaski-
ni Niedźwiedziej, zobaczyli też naj-
piękniejsze skalne rzeźby. Odwiedzili 
także miejsce, gdzie miliony lat geolo-
gicznych procesów i wiele lat ciężkiej, 
górniczej pracy stworzyło unikatową 
atrakcję turystyczną- Kopalnię Uranu 
w Kletnie.
„Ludzkie Oko - Okiem nauki”- prelekcja 
prof. dr hab. Henryka Kasprzaka
Dnia 24 marca w ramach IV Otwartego 
Spotkania z Naukowcem gościliśmy 
w naszej szkole prof. dr hab. Henryka 
Kasprzaka. Profesor od wielu lat bada 
właściwości optyczne i biomechanicz-
ne ludzkiego oka. Wynikami swoich 
badań podzielił się z uczniami naszego 
liceum. Spotkanie z panem Henrykiem 
Kasprzakiem było niezwykle inspirują-
ce. 

Najlepsza drużyna w powiecie kłodz-
kim!
Po dwóch latach przerwy - 22 marca 
2022 r. - na stoku Nartorama w Zie-
leńcu rozegrano szkolne Mistrzostwa 
Powiatu Kłodzkiego dziewcząt i chłop-
ców we wszystkich kategoriach wie-
kowych. Dopisała wspaniała pogoda i 
duża liczba zawodników. Dwa przejaz-
dy slalomu giganta ustawiał pan Lu-
cjan Morajda – delegat PZN. Najlepszą 
drużyną w powiecie kłodzkim została 
drużyna naszych dziewcząt z Liceum 
Ogólnokształcącego w Lądku- Zdroju. 
Pierwsze miejsce indywidualnie zaję-
ła Jagoda Figurska, a miejsce trzecie 
Oliwia Figurska. W kategorii chłopców 
Miłosz Bułaciński zajął piąte miejsce. 
Natomiast 2 kwietnia dzięki wielkiemu 
wsparciu rodziców z klubu narciar-
skiego Sudetia SKI Team i uprzejmo-
ści Czarna Góra SKI Resort odbyły się 
finały szkolne Dolnego Śląska w nar-

ciarstwie zjazdowym. Na zawody przy-
jechało 130 uczniów z kilkudziesię-
ciu szkół. Zawodnicy wystartowali w 
dwóch przejazdach slalomu gigant, 
ustawionego przez trenerów Sudetii. 
Nasza uczennica Jagoda Figurska za-
jęła I miejsce indywidualnie! Świetny 
wynik Jagody przełożył się również na 
sukces naszej szkoły. W klasyfikacji 
końcowej zawodów uplasowaliśmy się 
na I miejscu drużynowo! Po sukcesach 
w powiecie to miłe zaskoczenie na za-
kończenie sezonu narciarskiego.

Szkolny Konkurs Wiedzy o Patronie 
Szkoły Andrzeju Zawadzie rozstrzy-
gnięty!
Dnia 7 kwietnia odbyło się w naszej 
szkole uroczyste podsumowanie 
Szkolnego Konkursu Wiedzy o Patronie 
Szkoły Andrzeju Zawadzie. Zwycięż-
czynią konkursu została uczennica 
klasy III Martyna Młynarczyk. Miejsce II 
zdobyła Wiktoria Ulan, natomiast miej-
sce trzecie zajął Bartosz Wędziński. 
Gratulujemy!

Dzień „Otwartych Drzwi”
7 kwietnia nasza szkoła tętniła życiem, 
goszcząc uczniów szkół podstawo-
wych, którzy uczestniczyli w corocz-
nych „Drzwiach Otwartych”. Po spotka-
niu z panią dyrektor, która przedstawiła 
ofertę edukacyjną liceum i obejrzeniu 
filmu promocyjnego o naszej szkole 
zaproszeni goście zwiedzali sale lek-
cyjne. Atrakcji było bardzo wiele: poka-
zy fizycznych eksperymentów, krótkie 
historyczne quizy, pokazy pierwszej po-
mocy przygotowane przez studentów 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej w Nysie oraz instruktaże udzie-
lane przez strażaków z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Lądku- Zdroju. Były 
też słodkości, kolorowa wata cukrowa 
i przepyszny popcorn!  Naszą uroczy-
stość swoją obecnością zaszczyciła 
także pani Alicja Piwowar, Zastępca 
Burmistrza Lądka-Zdroju. To były wy-
jątkowe „Otwarte Drzwi”.

Kwiecień - Miesiąc Narodowej Pamię-
ci
Dnia 13 kwietnia uczniowie naszego 
liceum uczestniczyli w apelu poświę-
conym uczczeniu ofiar Zbrodni Katyń-
skiej oraz rocznicy Chrztu Polski. 13 
kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci 
Ofiar Zbrodni Katyńskiej. 82 lata temu 
funkcjonariusze NKWD rozpoczęli 
masowe egzekucje polskich jeńców 
wojennych przetrzymywanych w so-
wieckich obozach zagłady w Katyniu, 
Charkowie i Kalininie oraz innych miej-
scach sowieckich republik. Ustanowio-
ny w 2007 r. uchwałą Sejmu RP Dzień 
Pamięci przypada w rocznicę opubliko-
wania przez Niemców w 1943 r. infor-
macji o odkryciu w Katyniu masowych 
grobów oficerów Wojska Polskiego. 
Natomiast 14 kwietnia obchodzimy 
Święto Chrztu Polski. Przyjęcie chrztu 
jest uznawane za początek polskiej 
państwowości. W podjętej jednogło-
śnie uchwale Sejm RP przypomniał, 
że „dziejowa decyzja księcia Mieszka I, 
który dzięki czeskiej księżnej Dobrawie 
przyjął chrzest w roku 966, włączyła 
nas w krąg cywilizacyjny Europy Za-
chodniej, co zostało rychło potwierdzo-
ne na Zjeździe Gnieźnieńskim w 1000 
roku”. Obchodzone 14 kwietnia Świę-
to Chrztu Polski zostało ustanowione 
przez Sejm RP w 2019 roku.

Tułacze dzieci -  spotkanie z Małgo-
rzatą Dziewięcką, polską podróżnicz-
ką i pisarką 
Z losami narodu wiążą się losy jego 
dzieci. Tak też było z historią Dzieci 
Tułaczych – polskich sierot, które na 
skutek carskich zesłań ich rodziców i 
sowieckich deportacji, błąkały się po 
bezkresach Syberii, mówiła podczas 
swojego wykładu dr Małgorzata Dzie-
więcka. Pisarka przedstawiła uczniom 
losy tułacze dzieci polskich od 1915 r., 
ratowanych przez Japoński Czerwony 
Krzyż na Dalekim Wschodzie oraz losy 
dzieci od 1923 do 1936 r. deportowa-
nych z rodzicami z Kresów Wschodnich 
w głąb ZSRR, m.in. do Kazachstanu, a 
także deportacje lat z II wojny świa-
towej. Pani Dziewięcka opowiedziała, 
jak wyglądało życie polskich dzieci w 
karłagach i domach dziecka na terenie 
ZSRR. Młodych Polaków poddawano 
przymusowej sowietyzacji, zakazywa-
no używania języka polskiego, kultywo-
wania polskiej kultury. Wiele polskich 
dzieci znalazło schronienie poza ob-
szarem Związku Sowieckiego, w Iranie, 
Indiach, Syrii, Libanie, Palestynie, Nowej 
Zelandii, Meksyku, państwach Afryki: 
Kenii, Tanzanii, Rodezji, RPA. Opowieść 
pani Małgorzaty Dziewięckiej była dla 
uczniów prawdziwą lekcją historii. 

Redakcja LO
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Jedynkowe 
Newsy
Co poeta miał na myśli? Czyli obchody 
Światowego Dnia Poezji 2022
W dniu 21 marca 2022 r. nasza szkoła 
zamieniła się w mały Paryż - kolebkę 
poezji. Świętowaliśmy wspólnie przed-
stawiając  przygotowaną i wystawioną 
na scenie sztukę teatralną ,,Pinokio” za-
prezentowaną przez  uczniów koła te-
atralnego ,,Herbaciarnia” oraz  ,,Dziady, 
Śnieżka  i inne powieści” zagraną przez 
uczniów klas siódmych i ósmych. W 
oprawie baśniowej  scenografii, nie-
zwykłych kamieniczek i posągów tu-
dzież drabiny i drzew poruszających 
się w rytm muzyki  przewijały się posta-
cie Pinokia, krasnoludków, Śnieżki, złej 
czarownicy, nieodpowiedzialnego króla 
aż  po  Guślarza  z ,,Dziadów” i Shreka  
dotarliśmy  do sedna niezwykłej kom-
pilacji przedziwnych historii- ,,dobro po-
płaca”. Zenek z przytupem disco polo 
zakończył narratorskie opowieści.
Zostały rozdane również nagrody laure-
atom Szkolnego Konkursu Poetyckiego 
,,Zielono Mi”, gdzie należało wykazać 
się niezwykłą wrażliwością połączenia 
słowa z obrazem (fotografią).
W kategorii ,,młodsi”:
I miejsce zajął Miłosz Koziński z klasy 
5a za wiersz ,,Zielona wodna przygoda”,
II miejsce uzyskał Paweł Zimnocha z 
klasy 5b za wiersz ,,Zielono mi”,
III miejsce – Maksymilian Gręda z kla-
sy 4b  za wiersz ,,Zielono mi”
W kategorii ,,starsi”:
I miejsce zajęła Martyna Popowicz z 

klasy 8b za wiersz ,, Ucieczka”,
II miejsce - Maja Kucharska z klasy 8b 
za wiersz ,,Zieleń,”
III miejsce - Maja Fil z klasy 7b za wiersz 
,,Amerykańska królowa”,
wyróżnienie uzyskały:  Maja Bednar-
czyk oraz Alicja Kopytko z klasy 7b,
Nagrody rozdano również uczniom 
klas ósmych  za zrealizowany konkur-
sowy   projekt –  ,,Pan Tadeusz” Adama 
Mickiewicza .
Laureatami zostali: Krzysztof Woło-
szyn, Norbert Krzonkalla, Chrut Maja, 
Greda Hanna, Golianek Aleksandra z 
klasy 8a oraz Aneta Bałuch, Maja Ku-
charska, Martyna Popowicz z klasy 8b.

Czarna Góra - narciarstwo alpejskie 
2022
W sobotę 2.04.2022 r. uczennice na-
szej szkoły: Agata Brudnik VIIa, Maja 
Bednarczyk VIIb, Aleksandra Styczyrz 
IVb, Liwia Łopatyńska IIIa, Oliwia 
Szkwarek IIIb uczestniczyły w Finale 
Dolnośląskich Igrzysk Dzieci i Młodzie-
ży w narciarstwie alpejskim o Puchar 
Śnieżnika. 
Prawie 130 zawodników z kilkudziesię-
ciu szkół z terenu całego Dolnego Ślą-
ska przyjechało na Czarną Górę, żeby 
rywalizować w slalomie gigancie. Kon-
kurencja była silna, ale nasze dziewczy-
ny świetnie sobie poradziły i zajęły VII 
miejsce drużynowo.
Indywidualne wyniki: Liwia Łopatyń-
ska - 7 miejsce, Aleksandra Styczyrz - 9 
miejsce,  Agata Brudnik - 10 miejsce, 
Liwia Szkwarek - 11 miejsce, Maja Bed-

narczyk - 19 miejsce

Dzień bez plecaka 2022
1.04.2022 r. z okazji „Prima aprilis - 
dzień żartów” w naszej szkole odbył 
się „Dzień bez plecaka”, zorganizowa-
ny przez Samorząd Uczniowski. Nasi 
uczniowie przynieśli książki w 
nietypowych przedmiotach: 
np. wózkach dla lalek, wóz-
kach sklepowych, koszach 
na śmieci lub w walizkach. 
Wszyscy bawili się świetnie, 
a nagrodą za wzięcie udziału 
w tym przedsięwzięciu była 
słodka niespodzianka. Dzię-
kujemy serdecznie za wzięcie 
udziału w akcji i zapraszamy 
do pomocy w realizowaniu 
następnych pomysłów!

Kiermasz Wielkanocny
Za nami kolejny kiermasz 
organizowany przez Radę 
Rodziców naszej szkoły. 2 
kwietnia w wyjątkowo śnież-
nych warunkach sprzeda-
wane były ciasta i wypieki 
przygotowane przez naszych 
niezawodnych „szkolnych” 
rodziców. Pyszności szybko 
znajdowały chętnych i nie 
ma co się dziwić, bo domowe 
słodkości od rodziców za-
wsze znajdują fanów wśród 

kuracjuszy, turystów i mieszkańców 
Lądka-Zdroju. Kiermasz zamknęliśmy 
kwotą 2668,90 zł. Zgodnie z założe-
niem 30% tej kwoty tj. 800 zł przezna-
czyliśmy  na potrzeby uchodźców z 
Ukrainy. Za tę kwotę zakupiliśmy ubra-
nia, buty, przybory szkolne, które już 
trafiły do naszych uczniów ukraińskich.
Serdecznie dziękujemy rodzicom za 
upieczenie ciast oraz za pomoc w przy-
gotowaniach i organizacji Kiermaszu!
Podsumowanie Tygodnia Brytyjskie-
go 2022
Nasz tegoroczny Tydzień Brytyjski za-
kończył się herbatką u Królowej Elżbie-
ty. Wydarzeniu towarzyszył podniosły 
nastrój i uroczysta atmosfera:  protokół 
tego wymaga.
Zupełnie inaczej rzecz miała się pod-
czas lekcji i konkursów przeprowadzo-
nych w Tygodniu. Uczniowie zamienili 
się w nauczycieli, śpiewali piosenki an-
gielskie,  tropili słowa. Było mnóstwo 
śmiechu i zabawy.
Z radością i dumą przedstawiamy zwy-
cięzców  tegorocznej edycji Tygodnia 
Brytyjskiego:
- Konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii- 
Norbert Krzonkalla,
- Young Sherlock Holmes - Miłosz Ko-
ziński, Martyna Popowicz,
- London (DVD) - Jakub Kałuża,
- My karaoke - Martyna Popowicz, Maja 
Drewniak, Anna Zaród, Natalia Kotlarz, 
Kornelia Lechwar,
- The most interesting place in London 
- Tomasz Bera, Maksymilian Gręda, 
Klaudia Pluto, Marlena Stuła.

Zespół ds. promocji szkoły.
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76 LAT Królewskiego Kurortu w Polsce (1945-2022)

Lata panowania na Ziemi Kłodzkiej 
czeskiego rodu z Podiebradów (1454-
1501) były pomyślnym okresem w roz-
woju lądeckiego zdroju.
Najpierw król Jerzy z Podiebradów 
(urodził się w dzień św. Jerzego – 
23.04.1420 r. - stąd zapewne ten akurat 
święty stał się imiennikiem królewskim i 
patronem) 24 czerwca 1459 r. podniósł 
Ziemię Kłodzką do godności „suweren-
nego hrabstwa”, przez co członkowie 
rodziny królewskiej uzyskali dziedzicz-
ne tytuły hrabiów Kłodzka. 
Na mocy tej godności w 1472 r. Hen-
ryk I Starszy, trzeci syn Jerzego z Po-
diebradów i Kunegundy ze Stemberka, 
otrzymał księstwo ziębickie i hrabstwo 
kłodzkie wraz z Lądkiem-Zdrojem. Jako 
rezydent kłodzki Henryk I Starszy wielo-
krotnie przebywał tutaj na kuracji. Jego 
pobyt odnotowano m.in. w maju 1496r. 
Po kąpielach leczniczych w ciepłym 
źródle zwanym „Stare”, tryskającym w 
skalistym północnym zboczu Wzgórza 
Świętojerskiego, czuł się za każdym 
razem znacznie lepiej. Doceniając to, 
polecił solidnie obudować źródło, a 
kształtujące się nad nim kąpielisko po-
czątkowo zaczęto nazywać „pańskim”, 
później „książęcym kąpieliskiem”. Po 
jego śmierci w 1498 r., rządzący wspól-
nie hrabstwem kłodzkim jego synowie, 
książęta ziębicko-oleśniccy Albrecht 
(1468-1511), Jerzy (1470-1502) i Ka-
rol (1476-1536), zlecili zbadanie wody 
ze źródła i określenie jej właściwości 
wiedeńskiemu cesarskiemu medykowi 
i astronomowi, doktorowi sztuk wol-
nych, Konradowi z Bergu. Na miejscu 
dokonał on pierwszej w historii uzdro-
wiska analizy chemicznej wód, wyka-
zując w nich „obecność ołowiu, siarki, 
ałunu, soli i miedzi”. Stwierdził istnienie 
właściwości mineralnych wody oraz 
sporządził szczegółowy opisu zdroju. 
Doceniając lecznicze walory ciepłych 
źródeł w 1498 r. bracia potwierdzili Ląd-
kowi przywileje nadane przez ich ojca w 
1475 r. i rozpoczęli rozbudowę kąpieli-
ska – zdroju.
Jerzy, jeden z trójki synów Henryka I 
Starszego, okazał się szczególnym in-
westorem i promotorem lądeckiego 
zdroju. To on najczęściej bywał w siar-
czanych cieplicach na kuracji. Z jego 
polecenia stare urządzenia kąpielowe 
rozebrano, ujęcie źródła „Starego” po-
większono, obudowano belkami i tak 
uformowane czworobocznie siarczane 
cieplice zostały wzmocnione żelaznymi 
wstawkami. Przy nich urządzono po-

mieszczenie kąpielowe dla mężczyzn 
i osobno łaźnie dla kobiet oraz miesz-
kania gościnne dla kuracjuszy. Powsta-
łe w ten sposób kąpielisko przykryto 
drewnianą konstrukcją. Zatrudniono 
również „gospodarza zdrojowego” do 
sprawowania opieki i prowadzenia go-
spody. W 1498 r., w obecności trzech 
synów Henryka I Starego, otwarto ów-
czesne „Książęce kąpielisko”.
Pamiętając o historii swojego rodo-
wego patrona, po zachodniej stronie 
źródła książę Jerzy wystawił kaplicę, 
powierzając ją w opiekę świętemu Je-
rzemu. Tak powstała pierwsza kaplica 
nad ciepłym siarczanym źródłem. Aby 
wody działały leczniczo, a damy dwo-
ru były strzeżone od zła i wybawione 
od chorób, polecił je książę opiece św. 
Jerzemu – patronowi od chorób i wy-
bawcy dziewic. 
Książę Jerzy postanowił także uznać 
swego imiennika św. Jerzego za patro-
na tego ciepłego leczniczego źródła. 
Tym samym patron od nieszczęść i 
chorób, zwycięzca nad złem, wybaw-
ca dziewic, doczekał się osobliwego 
zaszczytu – stał się patronem źródła 
leczniczej siarczanej cieplicy.
Nazwa źródła i kąpieliska wraz z nazwą 
Wzgórza św. Jerzego lub Świętojerskie-
go, przetrwała do czasów współcze-
snych. Na zewnętrznej, północnej ścia-
nie Zakładu Przyrodoleczniczego „Stary 
Jerzy” do dziś zachował się umieszczo-
ny tu wtórnie napis „1498” na pamiątkę 
wzniesienia nad cieplicą pierwszego 
zakładu kąpielowego.
W ten sposób dzieje najwcześniej od-
krytego w Lądku-Zdroju źródła leczni-
czego i kąpieliska powiązały się na długi 
czas z kultem św. Jerzego, a samorząd 
miasta, doceniając wielowiekowe war-
tości kulturowo-historyczne, ustanowił 
w dniu 24 czerwca 2004 r., na sesji 
Rady Miejskiej, świętego Jerzego pa-
tronem Lądka-Zdroju. Dość obszerne 
opracowanie motywujące wybór św. 
Jerzego na patrona Lądka-Zdroju i jego 
wód leczniczych przedstawił wówczas 
Radzie Miejskiej niżej podpisany.  
Po raz pierwszy dzień patrona Lądka-
-Zdroju i jego wód leczniczych mia-
sto obchodziło 23 kwietnia 2005 r. W 
czasie uroczystości jego lądecki wi-
zerunek poświęcił na portalu przy ul.  
T. Kościuszki jego eminencja metropo-
lita wrocławski kardynał Henryk Gulbi-
nowicz. Z okazji tej uroczystości został 
wytyczony i oznakowany kolorem żół-
tym szlak spacerowy nr 1, zapoznający 

Jak święty Jerzy został patronem 
lądeckiego źródła i Lądka-Zdroju

Od listopada 2021 r. Biblioteka CKiR 
w Lądku-Zdroju realizuje projekt „Wię-
cej niż Zero – proekologiczne spotka-
nia biblioteczne w duchu zero waste”, 
dofinansowany ze środków Fundacji 
ORLEN w wysokości 5 tys. zł. Celem 
projektu jest uwrażliwianie dzieci na 
ekologicznie pożądane zachowania w 
życiu codziennym. Ekologiczne spo-
soby odżywiania się, ekologiczne za-
kupy, ekokosmetyki, generowanie jak 
najmniejszej ilości odpadów i dawanie 
przedmiotom drugiego życia (upcycling 
na co dzień), to główne tematy podej-
mowane na spotkaniach z dziećmi. W 
ramach realizacji zadania przeprowa-
dziliśmy już cykl warsztatów krawiec-
kich, kulinarnych, a przed nami zajęcia 
kosmetyczne i upcyclingowe. Wspólnie 
uczymy się, jak nie zanieczyszczać śro-
dowiska i praktykować zachowania eko 
na co dzień.

Biblioteka CKiR

„Więcej niż 
Zero…”

gości lądeckiego uzdrowiska ze źródła-
mi mineralnymi kurortu oraz zakładami 
przyrodoleczniczymi, wykorzystujący-
mi moc leczniczą tych wód. Na prośbę 
władz miasta Świdnicka Kuria Biskupia 
poparła nadanie miastu patrona św. Je-
rzego, a Stolica Apostolska dekretem 
zatwierdziła ustanowienie św. Jerzego 
patronem miasta Lądek-Zdrój.

 Opracowanie: Lechosław Siarkiewicz
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Czy potrafię dbać o środowisko? Czy  
ekologia towarzyszy nam w codzien-
nym życiu? Czy jestem EKO ? Na te 
pytania szukaliśmy odpowiedzi przez 
cały kwiecień realizując zadania z pro-
jektu edukacyjnego pod hasłem ,,JA 
DLA KLIMATU”.

22 kwietnia obchodziliśmy Międzyna-
rodowy Dzień Ziemi – święto ustano-
wione ponad 50 lat temu przypomina 
nam, że nieustannie musimy dbać o 
naszą PLANETĘ. Zorganizowany w 
tym dniu happening był doskonałą 
okazją, aby przypomnieć wszystkim, że 
świeże, czyste powietrze, czyste rzeki i 
zdrowe środowisko to elementy niesa-
mowicie istotne dla przyszłości Ziemi.
W ramach obchodów Dnia Ziemi w na-
szej szkole odbyło się wiele konkursów 
ekologicznych:
1. Międzyszkolny Konkurs na Komiks 
Ekologiczny:
W kategorii ,,młodsi” wyróżnienie otrzy-
mała Katarzyna Winc, kl. 5b
I miejsce - Michał Majewski, kl. 4b
II miejsce - Dominik  Więckowski, kl. 6 
SP Trzebieszowice
III miejsce - Miłosz Koziński, kl 5a
W kategorii ,,starsi” wyróżnienia otrzy-
mali: Wiktoria Polichowska, kl. 7 SP 
Trzebieszowice, Martyna Popowicz, 
kl.8b, Maja Sierakowska, kl. 7a, Stani-
sław Mazurek, kl. 7a, Franciszek Spas, 
kl. 7c
I miejsce - Helena Bartosińska, kl. 7b i  
Lev Kuharchuk, kl. 7a
II miejsce - Krzysztof Andrzejczak, kl. 
7a
III miejsce - Klaudia  Pluto, kl. 8a
2. Międzyszkolny Konkurs na wyko-
nanie EKO TORBY
W kategorii ,,młodsi” wyróżnienia otrzy-
mali: Marcel Kapuściński, kl. 5 SP Trze-
bieszowice, Dawid Jaroszewski, kl. 5b, 
Przemek Więckowski, kl. 4 SP Trzebie-
szowice, Artur Bury, kl. 4 SP Trzebie-
szowice
Miejsce I - Zuzanna Szyba, kl. 6 SP 
Trzebieszowice
Miejsce II - Wiktor Raduchowski, kl. 5b

EKOLOGIA - WAŻNA SPRAWA
Miejsce III - Emilia Mróz, kl. 4 SP Trze-
bieszowice
W kategorii ,,starsi” wyróżnienia otrzy-
mali: Kornelia Lechwar, kl. 7c, Martyna 
Popowicz, kl. 8b, Maja Bednarczyk, kl. 
7b, Aneta Bałuch, kl. 8b, Dominik Więc-
kowski, kl. 6 SP Trzebieszowice

Miejsce I - Wiktoria Poli-
chowska, kl. 7 SP Trze-
bieszowice
Miejsce II - Alicja Kopyt-
ko, kl. 7b
Miejsce III - Laura Woś, 
kl. 7 SP Trzebieszowice
3. Konkurs na Plakat 
Ekologiczny JA dla 
KLIMATU dla uczniów 
z Ukrainy
Wyróżnienia otrzymali: 
Nazar Dudar, Anna, Ma-
ria, Anastazja Karpys-
hyn, Kseniia Tkachouk, 
Oleksii Hurtowyi

II miejsce: Kira Gerasimenko, Leila 
Teimurova
I miejsce: Alina Sverbeikina, Daria Mar-
chuk, Sifiia Mishenina
4. Konkurs na najbardziej Zieloną Klasę 
pod hasłem GRAM W ZIELONE
W kategorii młodsi: I miejsce klasy: 2a i 
2b; II miejsce klasy: 1a i 3b 

W kategorii starsi przyznano tylko miej-
sce I - klasa 5b.
Serdeczne podziękowania dla sponso-
rów nagród w poszczególnych konkur-
sach, a byli nimi: Burmistrz Lądka-Zdro-
ju, Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, 
Gminna Komisja Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych, Lądeckie Usłu-
gi Komunalne.
Dziękujemy uczniom  za imponujący 
happening. 
Pamiętajmy o Naszej Ziemi, pamiętaj-
my o odnawialnych źródłach energii, 
pamiętajmy o czystości wód i lasów. 
To od nas zależy ŻYCIE PLANETY!!!

Koordynatorki projektu:
Beata Kaczmarczyk, 
Anna Rajczakowska

Dyrektor Żłobka Gminnego w Ląd-
ku-Zdroju ogłasza nabór na wolne 
miejsca do żłobka na rok szkolny 
2022/2023 w terminie 
od 1 czerwca 2022 r. 
do 15 czerwca 2022 r.
Warunkiem zapisu jest złożenie przez 
rodzica/ prawnego opiekuna wniosku 
o przyjęcie do żłobka .
Wniosek do pobrania na stronie BIP Lą-
dek-Zdrój w zakładce Jednostki Orga-
nizacyjne/Żłobek/Ogłoszenia/Zarządze-
nie dyrektora żłobka/Karta zgłoszenia 
do żłobka
Rekrutacji podlegają dzieci spełniające 
następujące warunki:
Kryteria obowiązkowe:
1) dzieci, które do 1 września 2022 roku 
ukończą co najmniej 20 tygodni życia 
oraz dzieci z rocznika 2020, 2021.
2) dzieci zamieszkałe wraz z rodzica-
mi/opiekunami prawnymi /na terenie 
Gminy Lądek-Zdrój,
Kryteria dodatkowe, za które będą nali-
czane punkty:
W przypadku większej liczby zgłoszeń 
do Żłobka w pierwszej kolejności przyj-
mowane są dzieci:
1) z rodzin wielodzietnych,
2) z orzeczeniem o niepełnosprawno-
ści,
3) obojga rodziców pracujących,
4) matki lub ojca samotnie je wycho-
wującego, 
5) umieszczonego w rodzinie zastęp-
czej,
6) posiadanie rodzeństwa w przed-
szkolu

Terminy procesu rekrutacji do żłob-
ka gminnego w Lądku-Zdroju na rok 
szkolny 2022/2023
01.06.2022 - 15.06.2022
Rekrutacja podstawowa - Składanie 
dokumentów rekrutacyjnych w sekre-
tariacie placówki do godz. 15:30.
20.06.2022 - 23.06.2022
- Weryfikacja dokumentów kandyda-
tów przez Komisję Rekrutacyjną.
27.06.2022
Ogłoszenie LISTY RANKINGOWEJ 
dzieci przyjętych do Żłobka Gminnego 
w Lądku -Zdroju oraz LISTY REZERWO-
WEJ.
od 1 września 2022 w trybie ciągłym 
do końca roku szkolnego 2022/2023
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA do 
wyczerpania  miejsc (wg zasad głów-
nego naboru tj. rekrutacji podstawo-
wej)

Zapisy
do żłobka
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MAJ 2022

1 maja. godz. 8.30, Spacer na Bo-
rówkową Górę – wycieczka piesza z 
przewodnikiem PTTK. Start: Zdrój „Woj-
ciech” Lądek-Zdrój. Na szczycie, pod 
wieżą widokową, od godz. 11.00 za-
grają zespoły ludowe: Stara Trava (CZ) 
oraz Skrzynczanki (PL). Wycieczka bez-
płatna – dla uczestników przewidziany 
poczęstunek na szczycie; wycieczka 
może być odwołana ze względu na nie-
korzystne warunki pogodowe.
1 maja, godz. 20.00, Koncert „Muzyka 
Czterech Stron Świata” – walce, czar-
dasze, tanga, suity i inne przeboje mu-
zyki klasycznej oraz standardów muzy-
ki rozrywkowej na akordeon, skrzypce 
i pianino w koncercie „Składu Nietra-
dycyjnego”, Piwnica Pod Adamem 
Kawiarnia Twórczości ul. Wolności 2,  
wstęp 25 zł
1 maja, godz. 20.00, Koncert Kapela 
Bożków, Winiarnia Radochowska, Ra-
dochów 8D, wstęp 30 zł
2 maja, godz. 9.30, Narodowo Rowero-
wo, czyli Strońsko-Lądecka Rowerów-
ka z flagą. Start: grupa z Lądka-Zdroju 
– sprzed Zdroju „Wojciech” w Lądku-
-Zdroju; przejazd do Stronia Śląskiego 
pod CETiK, godz. 10.00 – wspólny – w 
asyście Straży Miejskich – uroczysty 
przejazd rowerowy z flagami po Stroniu 
Śląskim oraz Lądku-Zdroju, zakończony 
rowerową biesiadą w Arboretum.
2 maja, godz. 10.00, Spacer z prze-
wodnikiem PTTK na Trojak – Zbiór-
ka: Zdrój „Wojciech”; dystans ok. 6 km; 
wycieczka może zostać odwołana ze 
względu na niekorzystne warunki pogo-
dowe – udział bezpłatny.
2 maja godz. 15.00, Turystyczna Bie-
siada przy ognisku – w programie kon-
cert poezji śpiewanej w wykonaniu du-
etu „Ponad Chmurami” – (Arboretum, ul. 
St. Moniuszki, Lądek-Zdrój) dla uczest-
ników przewidziany turystyczny poczę-
stunek, certyfikaty pamiątkowe oraz 
możliwość turystycznego zwiedzania 
leśnego ogrodu; wycieczka może być 
odwołana ze względu na niekorzystne 
warunki pogodowe – wstęp 10 zł.
3 maja  Święto Konstytucji 3-maja
Godz. 10.00 – Uroczysta Msza Św. z 
oprawą muzyczną – Małgorzata Ku-
lińska, Łukasz Przepióra, Orest Vasiuta 
(Kościół parafialny pw. NNMP).
Godz. 15.00 – „Witaj majowa jutrzen-
ko” – koncert pieśni patriotycznych z 
okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3-maja – Małgorzata Kulińska (śpiew) 
i Maciej Kuliński (akordeon), wstęp wol-
ny (Centrum Kultury i Rekreacji, pl. Sta-
romłyński 5, Lądek-Zdrój)
Godz. 19.30 - „Wiwat 3 maj!”, czyli 
świętujemy śpiewająco – koncert pie-
śni patriotycznych oraz czerpiących 
z kultury ludowej – Julia Mikołajczak 

(śpiew), Malwina Kołt (skrzypce), Daniel 
Kopeć (akordeon) – wstęp 30 zł, Dom 
Klahra Kawiarnia Artystyczna, Rynek 1, 
Lądek-Zdrój
4 maja, godz. 19.00, Hiszpańska środa 
– Wieczór latino – gitara i śpiew Moises 
Bethencourt i akompaniament instru-
mentów perkusyjnych, Kawiarnia Dom 
Klahra, Rynek 1, wstęp 25 zł 
5 maja, godz. 15.00, Koncert „Zdro-
jowe Melodie” Oresta Vasiouty, Klub 
Kuracjusza – Dom Zdrojowy, ul. Orla 7, 
wstęp wolny
5 maja, godz. 20.00, Wieczór z muzyką 
francuską, Julia Mikołajczak – śpiew, 
Malwina Kołt – skrzypce, Daniel Ko-
peć – akordeon, Piwnica Pod Adamem 
Kawiarnia Twórczości ul. Wolności 2, 
wstęp 30 zł
7 maja, godz. 19.30, Koncert trio 
Wolne Huśtawki – piosenka autor-
ska,  Kawiarnia Dom Klahra, Rynek 1,  
wstęp 30 zł.
6 maja godz. 20.00, Wiosenna Fiesta 
- Moises Betencourt, Winiarnia Rado-
chowska, Radochów 8D, wstęp 30 zł
8 maja, godz. 20.00, Koncert „Muzyka 
Czterech Stron Świata” – walce, czar-
dasze, tanga, suity i inne przeboje mu-
zyki klasycznej oraz standardów muzy-
ki rozrywkowej na akordeon, skrzypce i 
pianino w kocercie „Składu Nietradycyj-
nego”, Piwnica Pod Adamem Kawiarnia 
Twórczości ul. Wolności 2, wstęp 25 zł
11 maja, godz. 19.00, Hiszpańska 
środa – Wieczór latino – gitara i śpiew 
Moises Bethencourt i akompaniament 
instrumentów perkusyjnych, Kawiarnia 
Dom Klahra, Rynek 1, wstęp 25 zł 
12 maja, godz. 15.00, Koncert „Zdro-
jowe Melodie” Oresta Vasiouty, Klub 
Kuracjusza – Dom Zdrojowy, ul. Orla 7, 
wstęp wolny
12 maja, godz. 20.00, Wieczór z mu-
zyką francuską, Julia Mikołajczak – 
śpiew, Malwina Kołt – skrzypce, Daniel 
Kopeć – akordeon, Piwnica Pod Ada-
mem Kawiarnia Twórczości ul. Wolno-
ści 2, wstęp 30 zł
14 maja, godz. 19.30, Koncert Pau-
la Wolski solo, muzyka autorska pol-
sko-fińskiej wokalistki, Kawiarnia Dom 
Klahra, Rynek 1 , wstęp 30 zł
14 maja, godz. 20.00, Koncert Philip 
Bracken-folk, blues, soul, Kawiarnia 
Coffee Ride, ul. Kolejowa 6
15 maja, godz. 20.00, Koncert „Muzyka 
Czterech Stron Świata” – walce, czar-
dasze, tanga, suity i inne przeboje mu-
zyki klasycznej oraz standardów muzy-
ki rozrywkowej na akordeon, skrzypce i 
pianino w kocercie „Składu Nietradycyj-
nego”, Piwnica Pod Adamem Kawiarnia 
Twórczości ul. Wolności 2, wstęp 25 zł
18 maja, godz. 19.00, Hiszpańska 
środa – Wieczór latino – gitara i śpiew 
Moises Bethencourt i akompaniament 
instrumentów perkusyjnych, Kawiarnia 
Dom Klahra, Rynek 1, wstęp 25 zł 
19 maja, godz. 15.00, Koncert „Zdro-
jowe Melodie” Oresta Vasiouty, Klub 
Kuracjusza – Dom Zdrojowy, ul. Orla 7, 
wstęp wolny
19 maja, godz. 20.00, Wieczór z mu-

zyką francuską, Julia Mikołajczak – 
śpiew, Malwina Kołt – skrzypce, Daniel 
Kopeć – akordeon, Piwnica Pod Ada-
mem Kawiarnia Twórczości ul. Wolno-
ści 2, wstęp 30 zł
20-22 maja, Lądecka Giełda Staroci, 
Rynek
20 maja, godz. 19.30, Koncert   Mocne 
Lajty – piosenka autorska, Kawiarnia 
Dom Klahra, Rynek 1, wstęp 30 zł
21 maja godz. 19.30 Koncert zespołu 
Indygo Child, Kawiarnia Dom Klahra, Ry-
nek 1, wstęp 30 zł
22 maja, godz. 20.00, Koncert „Mu-
zyka Czterech Stron Świata” – walce, 
czardasze, tanga, suity i inne przeboje 
muzyki klasycznej oraz standardów 
muzyki rozrywkowej na akordeon, 
skrzypce i pianino w koncercie „Składu 
Nietradycyjnego”, Piwnica Pod Adamem 
Kawiarnia Twórczości ul. Wolności 2,  
wstęp 25 zł
25 maja, godz. 19.00, Hiszpańska 
środa – Wieczór latino – gitara i śpiew 
Moises Bethencourt i akompaniament 
instrumentów perkusyjnych, Kawiarnia 
Dom Klahra, Rynek 1, wstęp 25 zł 
26 maja, godz. 15.00, Koncert „Zdro-
jowe Melodie” Oresta Vasiouty, Klub 
Kuracjusza – Dom Zdrojowy, ul. Orla 7, 
wstęp wolny
26 maja, godz. 20.00, Wieczór z mu-
zyką francuską, Julia Mikołajczak – 
śpiew, Malwina Kołt – skrzypce, Daniel 
Kopeć – akordeon, Piwnica Pod Ada-
mem Kawiarnia Twórczości ul. Wolno-
ści 2, wstęp 30 zł
27 maja, godz. 18.00, Mini Band Or-
kiestra, Winiarnia Radochowska, Rado-
chów 8D, wstęp 20 zł
28 maja, godz.11.00, Koncert dla 
Mamy w wykonaniu uczniów Społecz-
nego Ogniska Muzycznego w Bystrzycy 
Kł., Sala Widowiskowa CKiR, pl. Sta-
romłyński 5
28 maja, 19.30, Koncert Balkan Trio – 
tradycyjna muzyka bałkańska, Kawiar-
nia Dom Klahra, Rynek 1, wstęp 30 zł
28 maja, godz. 20.00, Kerchanga-Afry-
kańskie rytmy, Kawiarnia Coffee Ride, 
ul. Kolejowa 6
29 maja, godz. 20.00, Koncert „Mu-
zyka Czterech Stron Świata” – walce, 
czardasze, tanga, suity i inne przeboje 
muzyki klasycznej oraz standardów mu-
zyki rozrywkowej na akordeon, skrzypce 
i pianino w koncercie„Skład Nietradycyj-
ny”, Piwnica Pod Adamem Kawiarnia 
Twórczości ul. Wolności 2, wstęp 25 zł


