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Kurort Lądek-
-Zdrój w Radzie 
EHTTA! 

II nabór wniosków 
na wymianę źródeł 
ciepła w budyn-
kach 

„Miasto-Zdrój” – 
wystawa fotografii  
Katarzyny Święto-
chowskiej
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Historia i współ-
czesność hotelu 
Alhambra
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Dokończenie na str. 6

Do lądeckiego samorządu dotarło podziękowanie za wspar-
cie humanitarne, które Kurort Lądek-Zdrój – we współpracy 
m.in. z Europejskim Stowarzyszeniem Historycznych Miast 
Termalnych EHTTA – przekazał w ubiegłym miesiącu bezpo-
średnio na Ukrainę, do szpitala w mieście Chmielnicki.
W imieniu administracji i personelu Chmielnickiego Obwodo-

wego Centrum Medycznego Zdrowia Psychicznego, dyrektor 
tamtejszej placówki medycznej – Iwan Hucuł, wyraził szcze-
re podziękowania społeczności za przekazanie tak istotnych 
dla nich rzeczy w tym trudnym czasie: sprzęt gospodarstwa 
domowego, materace, a co najważniejsze – wyposażenie 

Chmielnicki dziękuje 
naszemu miastu
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Z gabinetu wiceburmistrz
W maju burmistrz Lądka-Zdroju, Ro-
man Kaczmarczyk, z uwagi na stan 
zdrowia był nieobecny w pracy. By nie 
pozostawiać Państwa bez bieżących 
wiadomości na temat prac naszego 
Urzędu, kroki ku ich zdobyciu skiero-
waliśmy do gabinetu wiceburmistrz 
Alicji Piwowar.

Burmistrzowi Romanowi Kaczmar-
czykowi życzymy powrotu do pełni 
zdrowia!

W czwartek 5 maja w Szkole Podsta-
wowej w Trzebieszowicach doszło do 
wręczenia nagród za konkurs z okazji 
Dnia Flagi wychowankom Oddziału 
Przedszkolnego. Nie mogło na uroczy-
stości zabraknąć samorządowców, 
dlatego też laureatów konkursu odwie-
dziła Alicja Piwowar, wiceburmistrz na-
szego miasta.

*
Udało nam się – z czego bardzo się 
cieszymy – odnowić ławki na lądeckim 
Rynku. Drewniane elementy zostały 
wymienione, metalowe oczyszczone, 
a całość pomalowana. Wymieniliśmy 
także deski siedziskowe przy ul. Cieni-
stej. Najbliższe, „małe plany remonto-
we”, to reperacja barierek przy Kaplicy 
Zdrojowej i restauracja słupów przy 
pręgierzu na Rynku. 

*
W lądeckim Ratuszu rozpoczął się 
przetarg na wymianę oświetlenia ulicz-
nego. W projekcie wymianie ulegnie 
prawie 600 słupów oświetlenia, a przy 
1300 słupach wymienione zostaną 
oprawy latarń z funkcjonujących obec-
nie na energooszczędne.

*
W maju złożyliśmy wniosek do Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2014-2020, którego celem  jest popra-
wa konkurencyjności rolnictwa, zrów-
noważone zarządzanie zasobami natu-
ralnymi i działania w dziedzinie klimatu 
oraz zrównoważony rozwój terytorialny 

obszarów wiejskich. Wniosek dotyczy 
dwóch inwestycji w zakresie rozwoju 
naszej gospodarki wodno-ściekowej. 
Planujemy budowę pompowni wody 
w Konradowie oraz przebudowę ujęcia 
wody w Kątach Bystrzyckich wraz z 
budową sieci wodnej.

*
Powiatowy Dzień Strażaka 2022 odbył 
się 7 maja w Nowej Rudzie. Zgodnie z 
tradycją zostały zainaugurowane mszą 
święta w kościele pod wezwaniem św. 
Mikołaja odprawioną w intencji straża-
ków. Po mszy świętej uczestnicy prze-

maszerowali na Rynek Miejski, gdzie 
zorganizowana została główna część 
obchodów. W strażackich uroczysto-
ściach Gminę Lądek-Zdrój reprezento-
wała wiceburmistrz Alicja Piwowar.

*
W ramach rozbudowy infrastruktury 
miejskiej trwają prace na 2 etapie bu-
dowy sieci wodno-kanalizacyjnej przy 
ul. Granicznej. Po jej zakończeniu nić 
sieci rozbudowywana będzie w kierun-
ku Lutyni i Ośrodka „Geovita”.

*
W lipcu rusza termomodernizacja na-
szego Ratusza. Wymienione zostaną 
okna i centralne ogrzewanie. Jest zro-
zumiałe w takim razie, że okresowo 
część biur zmieni swoją lokalizację.  
Z góry przepraszamy, ale też cieszymy 
się, że urząd otrzymana nową, funk-
cjonalną i energooszczędną instalację 
grzewczą.

*
Niedawno rozpoczęła się aktualizacja 
Gminnej Ewidencji Zabytków. Dokonu-
jemy obowiązkowej aktualizacji Kart 
Zabytków. 
Szanowni Właściciele zabytkowych 
obiektów, nie denerwujcie się widząc 
kogoś fotografującego Wasz dom z 

każdej strony – to pracownik UMiG, 
aktualizujący dokumentację konserwa-
torską.

*
Rozpoczęły się prace przy budowie no-
wej pętli single track. Tym razem kola-
rze górscy będą mogli dotrzeć i zjechać 
w dół z Trojaka.

*
Otrzymaliśmy akceptację wniosku 
z Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych - 
edycja czwarta - Polskie Uzdrowiska, 
którego przedmiotem jest przebudo-
wa dróg w strefach uzdrowiskowych. 
Wniosek opiewa na kwotę 4 950 000 
zł. Czekamy na dalszą część procesu 
udzielania dotacji.
Warto tutaj dodać, że w zimowych na-
borach do Polskiego Ładu złożyliśmy 
także dwa inne wnioski inwestycyjne 
do konkursów, których rozstrzygnięcie 
nastąpić ma – zgodnie z obietnicami 
Funduszu – już w czerwcu br.

*
Trwa adapacja budynku przy ul. Klono-
wej, w którym zaplanowaliśmy stwo-
rzenie 17 mieszkań socjalnych dla naj-
bardziej potrzebujących mieszkańców 
Lądka-Zdroju.

*
Serdecznie zapraszamy do odwiedza-
nia lądeckiego „Arboretum”. To niewąt-
pliwie jedno z najpiękniejszych i najbar-
dziej romantycznych miejsc w naszej 
gminie. Dodatkowo arboretum można 
odwiedzić nocą – nic przyjemniejsze-
go! Polecamy!

Wszystkich informacji udzieliła wice-
burmistrz Lądka-Zdroju Alicja Piwowar



3  |  DEBATY LĄDECKIE 6/2022

Z prac Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
Sesja Rady Miejskiej w dniu 28 kwiet-
nia 2022 r.

W związku z tematem: „Analiza zabez-
pieczenia mieszkańców Gminy Lądek-
-Zdrój w zakresie podstawowej oraz 
specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz 
współpraca z Naczelnym Lekarzem 
Uzdrowiska” zaproszono do udziału w 
sesji w dniu 28 kwietnia 2022 r. przed-
stawicieli podmiotów opieki zdrowot-
nej. Materiały w formie pisemnej wpły-
nęły do biura rady od: „Zespołu Opieki 
Zdrowotnej” w Kłodzku i od „Uzdrowi-
ska Lądek-Długopole S.A.”, a w sesji 
udział wzięli: Prezes Uzdrowiska Lądek-
-Długopole S.A. pani Joanna Walasz-
czyk, Naczelny Lekarz Uzdrowiska pani 
Aleksandra Sędziak i Dyrektor FWP Lą-
dek-Zdrój pan Przemysław Marciniak. 
Pani Prezes Walaszczyk przedstawiła 
działalność spółki w minionym roku i 
ofertę uzdrowiskową skierowaną rów-
nież do mieszkańców naszej gminy. 
Pani Sędziak zasygnalizowała zmiany 
jakie mają nastąpić w „Ustawie o lecz-
nictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach 
i obszarach ochrony uzdrowiskowej 
oraz o gminach uzdrowiskowych”. 
Udzielono wielu odpowiedzi na pyta-
nia radnych, podkreślając konieczność 
wzajemnej współpracy.
Z porządku obrad wycofano projekt 
uchwały w sprawie przejęcia przez 
Gminę Lądek-Zdrój zadania własnego 
Powiatu Kłodzkiego w założeniu i pro-
wadzeniu szkoły ponadpodstawowej, 
gdyż najpierw uchwałę o przekazaniu 
zadania musi podjąć Rada Powiatu 
Kłodzkiego. Zmiany w Budżecie gmi-
ny na rok 2022 r. objęły m.in. wprowa-
dzenie dochodów z tytułu nietermino-
wych płatności za sprzedaż drewna; 
z tytułu nałożonej kary porządkowej 
za niezłożenie deklaracji; z tytułu roz-
liczenia programu Erazmus+ (różnice 
kursowe); z tytułu partycypacji gmin 
w kosztach zarządzania projektem 
Energooszczędne oświetlenie uliczne 
i drogowe przy drogach publicznych 
gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej za 2021 
r. W wydatkach budżetu dokonano 
m.in. zmian: zabezpieczono wydatki 
na opłatę roczną w związku z odrol-
nieniem działek pod planowaną drogę 
wewnętrzną; zwiększono wydatki na 
ścieki (dom zdrojowy) oraz na zada-
nie majątkowe „Modernizacja lokalu 
mieszkalnego ul. Słowackiego 12/1” 
w związku ze zwiększeniem dodatko-
wych robót budowlanych w zakresie 
instalacji wodnej i kanalizacyjnej; za-
bezpieczono wydatki na zadanie „Ter-
momodernizacja budynku Ratusza w 
Lądku-Zdroju” na doradztwo eksperc-

kie w ramach którego przygotowany 
zostanie szczegółowy Program funk-
cjonalno-użytkowy w zakresie wymia-
ny sieci centralnego ogrzewania oraz 
pieca budynku Ratusza oraz doradz-
two techniczne w ramach procedury 
zamówienia publicznego (śr. własne); 
zwiększono wydatki na zakup energii; 
zabezpieczono wydatki na doradztwo 
w zakresie tworzenia spółdzielni ener-
getycznej i stworzenia systemu rozli-
czania ich członków (elektrownia fo-
towoltaiczna) oraz na uczestnictwo w 
komisji przetargowej w ramach zamó-
wienia publicznego „Wymiana oświe-
tlenia ulicznego na energooszczędne” 
w związku ze zmianą terminu wykona-
nia umowy.
Budżet gminy po zmianach wynosi:
1) Dochody – 47 383 101,62 zł w tym 
dochody majątkowe – 10 065 442,02 
zł
2) Wydatki – 57 888 956,46 zł w tym 
wydatki inwestycyjne – 20 080 145,62 
zł
3) Deficyt – 10 505 854,84 zł
4) Przychody –12 544 854,84 zł
5) Rozchody – 2 039 000,00 zł. 
Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kacz-
marczyk przedstawił sprawozdanie ze 
swojej działalności pomiędzy sesjami. 
Radni zapoznali się z materiałami: In-
formacja o zimowym utrzymaniu dróg 
i plan na okres letni; Sprawozdanie ze 
współpracy gminy z organizacjami po-
zarządowymi; Przygotowanie gminy 
do sezonu letniego w zakresie promocji 
i imprez kulturalnych.
W sesji udział wziął Przewodniczący 
Rady Powiatu Kłodzkiego pan Zbi-
gniew Łopusiewicz – radny reprezen-
tujących okręg lądecko-stroński - który 
przekazał informacje o pracach rad-
nych powiatowych.  
 
Sesja w dniu 26 maja 2022 r. 

Podczas spraw proceduralnych Wice-
burmistrz pani Alicja Piwowar zgłosiła 
wycofanie z porządku obrad projektu 
dot. utworzenia Zespołu Szkół Pu-
blicznych w Lądku-Zdroju z powodów 
formalnych (oczekiwanie na opinię 
związków zawodowych). Podkreśliła, 
że intencją uchwały jest zoptymalizo-
wanie kosztów prowadzenia placówek 
oświatowych przewidzianych do połą-
czenia czyli LO i lądeckiej szkoły pod-
stawowej. Nie ma mowy o likwidacji 
którejkolwiek ze szkół, o tym, że dzieci 
będą chodziły na zajęcia na zmiany. W 
pierwszej części sesji poruszono temat 
bezpieczeństwa w gminie Lądek-Zdrój, 
udział wzięli: Komendant Komisariatu 
Policji w Lądku-Zdroju pan Przemysław 

Płaskoń i Komendant Straży Miejskiej 
Lądka-Zdroju pan Krzysztof Szecel. 
Obsada Komisariatu lądeckiego to 26 
osób, dziennie pracuje 6 policjantów. 
W ciągu minionego roku odnotowano 
wykrywalność na poziomie 76% czyli 7 
na 10 przestępstw zostało wykrytych. 
Jest to wzrost w stosunku do roku 
poprzedniego o 10%. Odbyto ponad 
2100 patroli (91 wspólnych ze Strażą 
Miejską), zatrzymano m.in. 17 osób za 
posiadanie środków odurzających, od-
naleziono 41 osób ukrywających się. 
Komendant Płaskoń podkreślił bardzo 
dobrą współpracę z władzami samo-
rządowymi i ze Strażą Miejską. Zapro-
ponował włączenie Komisariatu do 
miejskiej sieci monitoringu, co pozwoli 
przy pełnionych tam dyżurach noc-
nych na szybszą interwencję w niektó-
rych zdarzeniach. Pani Wiceburmistrz 
Alicja Piwowar przyjęła ten temat do 
rozpoznania. 
Ze sprawozdania Straży Miejskiej Ląd-
ka-Zdroju: odbyto łącznie 370 patroli, 
zrealizowano 371 interwencji wła-
snych, ujawniono 45 wykroczeń prze-
ciwko porządkowi i spokojowi publicz-
nemu – 26 wykroczeń zakończyło się 
pouczeniem, nałożono 15 mandatów. 
Interweniowano w 504 wykroczeniach 
przeciwko bezpieczeństwu i porząd-
kowi w komunikacji, z czego: 343 za-
kończono pouczeniem, nałożono 146 
mandatów i skierowano 15 wniosków 
do Sądu Rejonowego w Kłodzku. Straż 
Miejska w 2021 przejęła 5 bezpań-
skich psów i 13 kotów, które oddano do 
schroniska oprócz 2 psów, które znala-
zły nowych właścicieli i jednego, który 
powrócił do domu. Miniony rok był 
także okresem kontroli osób przebywa-
jących na kwarantannie, przez pewien 
czas na podstawie decyzji Wojewody 
Dolnośląskiego Straż Miejska podlega-
ła Komendantowi Policji.  
W bloku uchwał przyjęto następujące 
uchwały: zmiany w budżecie gminy, w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta i gminy Lądek-Zdrój; w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Lądka-Zdroju - 4 tereny 
w obrębie miasta, zmiany na wnioski 
właścicieli; w sprawie przejęcia do reali-
zacji przez Gminę Lądek-Zdrój zadania 
własnego Powiatu Kłodzkiego z zakre-
su oświaty, polegającego na założeniu i 
prowadzeniu publicznego pięcioletnie-
go technikum (ma powstać Technikum 
Służb Ratowniczych i Uzdrowiskowych 
przy lądeckim LO); w sprawie w spra-
wie zmiany Statutu Żłobka Gminnego. 
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W dniach 4-6 maja 2022 r., w hisz-
pańskim termalnym kurorcie Caldes 
de Montibui, odbyło się walne zgro-
madzenie członków Europejskiego 
Stowarzyszenia Historycznych Miast 
Termalnych EHTTA. Organizowane 
raz do roku wydarzenie jest zarówno 
okazją do podsumowania i rozliczenia 
dotychczasowych działań prowadzo-
nych przez organizację oraz szansą 
wspólnego spotkania się zrzeszonych 
członków i wypracowania kierunków 
działania stowarzyszenia na kolejny 
okres działalności stowarzyszenia.

Podczas przeprowadzonego w dniu 5 
maja Zgromadzenia Ogólnego człon-
kowie EHTTA powitali kilku nowych 
członków – z Włoch, Chorwacji i no-
wego partnera międzynarodowego w 
Brazylii, zwiększając tym samym liczbę 
członków Stowarzyszenia do ponad 50 
członków pełnoprawnych i stowarzy-
szonych w prawie 20 krajach.
W trakcie Zgromadzenia Ogólnego 
EHTTA wybrano także nowy Zarząd, w 
skład którego weszli:
 ∙ Mr José Manuel Baltar Blanco – Pre-

zydent
oraz Wiceprezydenci:
 ∙ Mr Éric Brut,
 ∙ Mr Markos Danas,
 ∙ Mrs Isabelle Grégoire,
 ∙ Mr Victor Leal,
 ∙ Mr Lorenzo Lucchini.

W głosowaniu jawnym wybrano tak-
że Radę stowarzyszenia EHTTA, w 
składzie której nalazł się Kurort Lą-
dek-Zdrój, reprezentowany w EHTTA 
przez Burmistrza Lądka-Zdroju – Ro-
mana Kaczmarczyka. Zarówno Zarząd 
jak i Rada EHTTA złożona z członków, 
są grupami decyzyjnymi w ramach 
Stowarzyszenia i zostały wybrane na 
4-letnia kadencję. Dzięki obecności 
Kurortu Lądek-Zdrój w Radzie EHTTA 
będzie można jeszcze bardziej zazna-
czyć i promować obecność lądeckich 
zdrojów pod egidą organizacji na are-
nie międzynarodowej, tym bardziej że 
w najbliższym czasie stowarzyszenie 
planuje dwa ekscytujące ważne wy-
darzenia, które mają mieć miejsce we 

Kurort Lądek-Zdrój w Radzie EHTTA! 
współpracy z dwiema najważniejszymi 
organizacjami turystycznymi – Euro-
pejską Komisją Turystyki (ETC)/Visit 
Europe oraz Światową Organizacją 
Turystyki Organizacji Narodów Zjedno-
czonych (UNWTO).
Wspólne spotkanie członków stowa-
rzyszenia EHTTA było także dosko-
nałą okazją do szerszego zapoznania 
się uczestników z akcją #EHTTAfor-
LadekZdroj, w ramach której lądecki 
samorząd uzyskał błyskawiczną po-
moc dla uchodźców z Ukrainy. Pod-
czas jednego z paneli zaprezentowano 

ideę akcji, jej proces logistyczny 
oraz przebieg poszczególnych 
działań związanych z przygo-
towaniami zbiórek darów, ich 
transportami oraz rozdyspono-
wywaniem towarów – nie tylko 
wśród uchodźców przebywają-
cych w Lądku-Zdroju i okolicy ale 
także (bezpośrednio oraz poprzez 
organizacje w Polsce działające 
na rzecz uchodźców) na Ukrainę, 
na tereny objęte działaniami wo-
jennymi. Obecny podczas obrad 

delegat UMiG-u Lądek-Zdrój – Grze-
gorz Szczygieł podziękował także w 
imieniu lądczan, uchodźców oraz po-
szkodowanych przez wojnę na Ukra-
inie wszystkim członkom-darczyńcom, 
którzy włączyli się do akcji i dostarcza-
li konwojami tak potrzebną pomoc i 
wsparcie. Podczas wypowiedzi zazna-

czył, że odzew i zakres pomocy udzie-
lonej uchodźcom z Ukrainy przekroczył 
wszelkie oczekiwania, dzięki czemu za-
istniała możliwość nie tylko zabezpie-
czenia osób szukających schronienia 
w Lądku-Zdroju ale także podzielenia 
się wsparciem z innymi podmiotami i 
organizacjami w kraju oraz na Ukrainie. 
Podkreślił też, że fakt zaistnienia tak 
szlachetnej akcji, szybkość reakcji i jej 
zakres jest namacalnym i niezbitym 
przejawem solidarności oraz odpo-
wiedzialności wspólnoty europejskiej, 
którą pod egida EHTTA reprezentują 
członkowie stowarzyszenia.
Warto także nadmienić, że idea organi-
zacji spotkań i zgromadzeń ogólnych 
stowarzyszenia EHTTA w poszczegól-
nych miejscowościach termalnych to 
także forma szerszego zaprezentowa-
nia walorów historycznych kurortów 
– ich historii, specyfiki czy zabytków i 
atrakcji turystycznych. Jeżeli ustabi-
lizuje się sytuacja na Ukrainie i nic nie 
będzie stało na przeszkodzie w organi-
zacji, jedno z ważniejszych wydarzeń 
odbywających się w ramach działań 
stowarzyszenia EHTTA – Europejskie 
Dni Dziedzictwa Termalnego – plano-
wane jest do przeprowadzenia jesienią 
br. w Lądku-Zdroju.

Grzegorz Szczygieł
Kierownik WPiSTU UMiG Ladek-Zdrój

Fot. Archiwum EHTTA/Archiwum 
Gminy Lądek-Zdrój

Z wielkim żalem pożegnaliśmy zmarłe-
go pana Artura Dobrzyńskiego (lat 66), 
radnego Rady Miejskiej Lądka-Zdro-
ju. Pan Artur Dobrzyński był wybiera-
ny jako radny pięciokrotnie podczas 
kadencji w latach: 1998-2002; 2002-
2006; 2006-2010; 2014-2018; 2018-
2023.
Świadczy to o zaufaniu i szacunku 
mieszkańców Lądka-Zdroju do Jego 
pracy w pełnieniu tej funkcji. Wykazy-
wał się sumiennością i aktywnością 
podczas prac w organach Rady Miej-
skiej. W latach 2011-2016 pełnił funkcję 
Prezesa Lądeckiego Stowarzyszenia 
Pomocy Potrzebującym w Lądku-Zdro-
ju. Msza żałobna odbyła się w Warsza-
wie w kościele NMP Matki Kościoła w 
dniu 2 czerwca 2022 r. o godz. 11.00. 
Tego samego dnia o godz. 13.00 zło-
żono urnę z prochami na Cmentarzu 
Północnym przy ul. Wójcickiego.

Niech spoczywa w pokoju.
Składamy kondolencje i wyrazy współ-
czucia dla Rodziny.

Małgorzata Bednarek Przewodnicząca 
Rady Miejskiej
Roman Kaczmarczyk Burmistrz Lądka-
-Zdroju 
Radni Rady Miejskiej Lądka-Zdroju

Ostatnie 
pożegnanie

Zdjęcie z sesji w dniu 24 lutego 2022 r., 
autor: Radosław Pietraga
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Właścicielu, zarządco budynku!
Pamiętaj o obowiązku złożenia dekla-
racji o źródłach ogrzewania budyn-
ków – został już tylko miesiąc!
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.

Druki formularzy wraz ze wzorami in-
strukcje, FAQ są dostępne na stronach: 
 ∙ www.gunb.gov.pl/strona/centralna-

-ewidencja-emisyjnosci-budynkow 
 ∙ https://ladek.pl/pamietaj-zloz-dekla-

racje-o-zrodlach-ogrzewania-budyn-
kow-copy/

Źródła ogrzewa-
nia - deklaracja

Mija już czwarty rok naszego istnienia. 
Chcemy się podzielić z Państwem in-
formacjami nt naszej działalności.
Zorganizowaliśmy się po to, aby po-
magać zwierzętom i mieszkańcom na 
terenie miasta i gminy Lądek-Zdrój. 
Członkowie Stowarzyszenia pracują 
całkowicie non-profit. Swoją statuto-
wą działalność możemy realizować 
dzięki własnym składkom i oczywiście 
Państwa darowiznom przesyłanym na 
nasze konto oraz wrzutkom do skarbo-
nek w zaprzyjaźnionych miejscach na 
terenie miasta (kawiarnie, sklepy).
Pomogliśmy i pomagamy stale nie 
tylko zwierzętom, ale nie rzadko wła-
ścicielom, w trudnych dla obojgu sy-
tuacjach. Wspomagamy osoby, które 
zimą dokarmiają dziko żyjące koty. 
Kupujemy karmę, pomagamy w wy-
łapaniu, sterylizujemy, przewozimy do 
lekarza weterynarii, pośredniczymy 
w wyszukiwaniu rodzin adopcyjnych, 
uczestniczymy w interwencjach na te-
renie miasta i gminy. 
Pomagamy rozwiązać spory sąsiedz-
kie, załatwić sprawę w różnego rodzaju 
instytucjach lub z instytucjami, oczy-
wiście wszystko to dla zwierząt i ich 
opiekunów. 
Czasami wystarczy kilka porad, wska-
zówek, wizyta kontrolna, a czasami 
musimy, niestety odebrać ukochane 
albo mniej lubiane zwierzę. Szukamy 
wówczas rodziny tymczasowej, domu 
zastępczego lub rodziny adopcyjnej. 
Czyli osób, które przygarną pokrzyw-
dzonego pupila lub po prostu się nim 
na chwilę zaopiekują.
Co rok rozliczamy się skrupulatnie z 

pozyskanych i rozdysponowanych 
środków.
W 2019 na leczenie, sterylizację i ka-
strację wydaliśmy 880 zł, w 2020 r.- 
4926 zł,  2021r.- 3322 zł, a w 2022 już 
1563 zł.
W 2019 r. zakupiliśmy karmy na 246 zł, 
w 2020 r. - 2765 zł, w 2021 r.- 2669 zł, a 
aktualnie 775 zł.
Wciąż i ustawicznie prosimy o wspar-
cie i bardzo dziękujemy tym, którzy 
regularnie (zleceniem stałym w ban-
ku) wspierają naszą działalność.
Samym poświęceniem własnego cza-
su nie zrobimy zbyt wiele, a każda kwo-
ta pomaga potrzebującym.
AKTUALNIE zwracamy się z prośbą o 
wpłatę choćby symbolicznej złotówki 
na nasze konto, co będzie potwierdze-
niem, że jesteśmy Państwu potrzebni i 
że wspieracie nasze działania.
Zbiórka będzie pilnie przeznaczona na 
umieszczenie w schronisku Rexa, któ-
ry od trzech lat przebywa w kojcu i nikt 
mimo naszych starań nie chce go ad-
optować.
KOSZT UMIESZCZENIA PSA W 
SCHRONISKU TO KWOTA 3 TYŚ Zł.
Poszukujemy, również osób do współ-
pracy z nami w ramach rodzin tymcza-
sowych i pomocy w krótkoterminowej 
opiece, lub po prostu w realizacji zadań 
przewidzianych statutem.
„Prawdziwą miarą człowieczeństwa 
nie jest ani inteligencja, ani to, jak wy-
soką pozycję potrafi człowiek osiągnąć 
na tym szalonym świecie. Prawdziwą 
miarą jest to, jak szybko potrafi on za-
reagować na potrzeby innych i jak wie-
le daje z siebie”.

Pozdrawiamy: ekipa „Pupila”

Stowarzyszenie Ochrony 
Zwierząt „Pupil”

>> Centrum Konferencji i Rekreacji 
„Geovita” w Lądku-Zdroju poszukuje 
pracowników na stanowiska:
1) Pomoc zabiegowa,
2) Recepcjonistka/Recepcjonista,
3) Kucharz / Kucharka
4) Kelner/Kelnerka
Jeżeli Jesteś zainteresowany ofertą 
pracy, wyślij nam swoje CV na adres 
dyrektor.ladek@geovita.pl lub za-
dzwoń: 729 588 118

*
>> Praca w kawiarni „Albrechshalle” 
na okres wakacyjny - kelner/kelnerka -  
tel. 511 140 125

Praca szuka 
człowieka

w Lądku-Zdroju - opłata miesięczna 
za pobyt w przypadku nieobecności 
dziecka nie będzie zmniejszana, nato-
miast zmniejszeniu podlegać będzie 
opłata za wyżywienie za każdy dzień 
nieobecności dziecka; w sprawie zmia-
ny uchwały nr VIII/57/2019 r. Rady 
Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 30 maja 
2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za 
świadczenia udzielane przez Żłobek 
Gminny w Lądku-Zdroju - podniesiono 
opłatę za wyżywienie dzienne z 6 zł  
na 7 zł.
Wiceburmistrz Alicja Piwowar przed-
stawiła informacje z działalności po-
między sesjami. Z rządowego Progra-
mu Inwestycji Strategicznych - Polskie 

Dokończenie ze str. 3

Z prac Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
Uzdrowiska, gmina Lądek-Zdrój otrzy-
ma wsparcie 4 950 000 zł na zadanie 
Przebudowa dróg na terenie uzdrowi-
ska wraz z infrastrukturą towarzyszą-
cą – 4 950 000 zł. 
Radni zapoznali się z informacją Ośrod-
ka Pomocy Społecznej na temat oceny 
zasobów pomocy społecznej i ze spra-
wozdaniem z zakresu wspierania rodzi-
ny za 2021 r.

Kolejna sesja odbędzie się 23 czerwca 
2022 r.
Archiwum nagrań z sesji - na www.
youtube.com należy wpisać Gmina Lą-
dek-Zdrój.

Informację sporządziła: Małgorzata 
Bednarek, Przewodnicząca Rady Miej-
skiej Lądka-Zdroju
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Burmistrz Lądka-Zdroju ogłasza II na-
bór wniosków o udzielenie dotacji ce-
lowej z budżetu Gminy Lądek-Zdrój na 
wymianę źródeł ciepła w budynkach 
i lokalach mieszkalnych na korzyst-
niejsze z punktu widzenia sprawności 
energetycznej i kryterium ekologicz-
nego.
Dotacja udzielana jest na wymianę do-
tychczasowego źródła ciepła na nastę-
pujące nowe źródła ciepła, tj. wymianę 
nisko sprawnych i nie ekologicznych 
kotłów i pieców węglowych zlokalizo-
wanych na terenie Gminy Lądek-Zdrój 
na:
1. pompy ciepła - gruntowe i po-

wietrzne;
2. kotły gazowe kondensacyjne;
3. kotły na lekki olej opałowy; 
4. ogrzewanie elektryczne (kotły, 

maty grzejne, piece akumulacyjne, 
itp.);

5. kotły biomasę spełniające mini-
malne poziomy sezonowej efek-

Nabór  wniosków na wymianę 
źródeł ciepła w budynkach i lokalach 
mieszkalnych

tywności energetycznej i normy 
emisji zanieczyszczeń

Warunkiem niezbędnym do objęcia za-
dania dofinansowaniem jest likwidacja 
wszystkich dotychczasowych źródeł 
ciepła w nieruchomości objętej zgło-
szeniem, zasilanych paliwami stałymi.
Miejsce i termin składania wniosku:
Wniosek o dofinansowanie należy zło-
żyć w Biurze Obsługi Klienta (pok. nr 1) 
Urzędu Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju 
w terminie od dnia 06.06.2022 r. do 
dnia 17.06.2022 r.
Do wniosku należy dołączyć:
 ∙ oświadczenie potwierdzające prawo 

do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane

 ∙ pełnomocnictwo do działania w 
imieniu Wnioskodawcy (wg. wzoru, 
jeżeli dotyczy)

 ∙ zgoda współwłaścicieli nieruchomo-
ści na realizację inwestycji (wg. wzo-
ru, jeżeli dotyczy).

Wniosek o udzielenie dotacji oraz 
wzory załączników można pobrać ze 
strony internetowej www.ladek.pl, w za-
kładce URZĄD/PROGRAM WYMIANY 
PIECÓW oraz w Biurze Obsługi Klienta 
Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, 
Rynek 31, pok. nr 1. Na stronie interne-
towej znajduje się regulamin udzielania 
dotacji oraz szczegółowe informacje 
na temat naboru.

sal zabiegowych, jadalni oraz pralni.
Przekazane lądczanom podziękowa-
nie oraz dokumentacja fotograficzna 
jest kolejnym potwierdzeniem jednej 
z wielu odsłon pomocy i europejskiej 
solidarności z poszkodowanymi przez 

działania wojenne na terenie Ukrainy, 
które na bieżąco – przy wsparciu part-
nerów i wolontariuszy – prowadzi gmi-
na Lądek-Zdrój.

UMiG

Chmielnicki dziękuje Lądkowi
Dokończenie ze str. 1
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1.06.2022, godz. 20.00-8.00, „Bystrzycka” 
Bystrzyca Kłodzka, ul. St. Okrzei 12/6
2.06.2022, godz. 20.00-8.00, „Centralna” 
Bystrzyca Kłodzka, ul. A. Mickiewicza 15
3.06.2022, godz. 20.00-8.00, „Daglezja” 
Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 22
4.06.2022, godz. 15.00-8.00, „Herbena”, By-
strzyca Kłodzka, Oś. Szkolne 10A/13
5.06.2022, godz. 8.00-8.00, „Pod Opatrz-
nością”, Lądek-Zdrój, ul. Powst. Wlkp. 4 
6.06.2022, godz.20.00-8.00, „Pod Słowi-
kiem”, Międzylesie, pl. Wolności 34/7 
7.06.2022, godz. 20.00-8.00, „Rodzinna”, 
Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
8.06.2022, godz. 20.00-8.00, „Rumianek” 
Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 14 
9.06.2022, godz. 20.00-8.00, „Słoneczna” 
Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności 28-29
10.06.2022, godz. 20.00-8.00, „Słoneczna”, 
Stronie Śląskie, ul. Morawka 31/1 
11.06.2022, godz. 15.00-8.00, „Zdrojowa”, 
Lądek-Zdrój, ul. T. Kościuszki 15b
12.06.2022, godz. 8.00-8.00, „Apteka przy 
Netto”, Bystrzyca Kłodzka ul. Mickiewicza 3
13.06.2022, godz. 20.00-8.00, „Bystrzycka”, 
Bystrzyca Kłodzka, ul. St. Okrzei 12/6
14.06.2022, godz. 20.00-8.00, „Centralna”, 
Bystrzyca Kłodzka, ul. A. Mickiewicza 15
15.06.2022, godz. 20.00-8.00, „Daglezja”, 
Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 22
16.06.2022, godz. 8.00-8.00, „Rumianek”,  
Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 14
17.06.2022, godz. 20.00-8.00, „Herbena”, 
Bystrzyca Kłodzka, Oś. Szkolne 10A/13
18.06.2022, godz. 15.00-8.00, „Pod Opatrz-
nością”, Lądek-Zdrój, ul. Powst. Wielkop. 4
19.06.2022, godz.8.00-8.00, „Pod Słowi-
kiem”, Międzylesie, pl. Wolności 34/7 
20.06.2022, godz. 20.00-8.00, „Rodzinna”, 
Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
21.06.2022, godz. 20.00-8.00, „Słoneczna”, 
Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności 28-29
22.06.2022, godz. 20.00-8.00, „Słoneczna” 
Stronie Śląskie, ul. Morawka 31/1 
23.06.2022, godz. 20.00-8.00, „Zdrojowa”, 
Lądek-Zdrój, ul. T. Kościuszki 15b
24.06.2022, godz. 20.00-8.00, „Apteka przy 
Netto”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Mickiewicza 3
25.06.2022, godz. 15.00-8.00, „Bystrzycka”, 
Bystrzyca Kłodzka, ul. St. Okrzei 12/6
26.06.2022, godz. 8.00-8.00, „Centralna”, 
Bystrzyca Kłodzka, ul. A. Mickiewicza 15
27.06.2022, godz.20.00-8.00, „Daglezja”, 
Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 22
28.06.2022, godz. 20.00-8.00, „Herbena”, 
Bystrzyca Kłodzka, Oś. Szkolne 10A/13
29.06.2022, godz. 20.00-8.00, „Pod Opatrz-
nością”, Lądek-Zdrój, ul. Powst. Wielkop. 4
30.06.2022, godz.20.00-8.00, „Pod Słowi-
kiem”, Międzylesie, pl. Wolności 34/7

Dyżury aptek
CZERWIEC

Dział Wodociągów i Kanalizacji
Lądeckich Usług Komunalnych Sp. z o.o. w 
Lądku-Zdroju informuje o terminach prze-
kazywania informacji o stanach wodomie-
rzy przez Odbiorców do Działu Wodocią-

WIK informuje

L.p Nazwa ulicy Termin zgłoszenia

1. Bema, Cicha, Konopnickiej, Miła, Plac Partyzantów, Polna, 
Spacerowa

Inkasent

2. Cienista, Leśna, Moniuszki, Orla, Ostrowicza, Paderewskie-
go, Przechodnia

Inkasent

3. Fiołkowa, Gerberów, Klonowa, Krokusów, Łąkowa, Makowa, 
Niezapominajek, Stokrotek, Storczyków, Widok, Wrzosowa, 
Zamenhofa

06-07.06.2022

4. Górzysta, Jadwigi, Kopernika, Kosmonautów, Aleja Marzeń, 
Słoneczna, Zamkowa, Żwirki i Wigury

08-09.06.2022

5. Graniczna, Parkowa, Zwycięstwa 13-14.06.2022

6. Broniewskiego, Plac Jagielloński, Mickiewicza, Węglowa, 
Wiejska

15-17.06.2022

7. Gwieździsta, Kościelna 20-21.06.2022

8. Ceglana, Fabryczna, Kłodzka, Kolejowa Inkasent

gów i Kanalizacji Stany wodomierzy można 
zgłaszać:
Telefonicznie pon-pt. w godz. 7.00-15.00 - 
74 8 146 345 w.1
SMS: 574 066 042
e-mail: rozliczeniadwik@lukladek.pl
przez www: http://www.lukladek.pl/page8.
html#form1-15

Pani Janina Skupień - mieszkanka Ląd-
ka-Zdroju, 24 maja br. ukończyła 100 
lat. Z tej okazji odwiedziła ją Zastęp-
czyni Burmistrza Lądka-Zdroju Alicja 
Piwowar, która w imieniu lądeckiego 
samorządu i mieszkańców przekazała 
najserdeczniejsze życzenia, skromny 
upominek oraz list gratulacyjny. Pod-
czas wizyty przekazano także Pani 
Janinie listy gratulacyjne, które dotarły 
dla Jubilatki od Premiera RP Mateusza 
Morawieckiego oraz Wojewody Dolno-
śląskiego.
Naszej 100-latce serdecznie gratuluje-
my i życzymy dużo zdrowia na kolejne 
lata życia!

UMiG

Wszystkiego najlepszego 
dla naszej Stulatki!

Z okazji Dnia Dziecka
3 czerwca (piątek), godzina 11.00-
12.30 - Międzynarodowy pokaz cyr-
kowy dla małych i dużych - finał pro-
jektu ERASMUS+ „Creative physical 
activities for youth workers” L-Z 2022, 
Rynek Miejski w Lądku-Zdroju, organi-
zatorzy:  SDK ArteWeda, Potrójna Ini-
cjatywa L-Z.

5 czerwca (niedziela), godzina 14.00-
18.00 - Integracyjne spotkania z okazji 
obchodów Dnia Dziecka - tworzymy 
Ogródek Miejski, skwerek między uli-
cami Ogrodową i Powstańców Wielko-
polskich, Lądek-Zdrój, organizatorzy: 
Portójna Inicjatywa L-Z, SDK ArteWe-
da TOWPZL - Spotkanie możliwe dzie-
ki projektom  ERASMUS+, Lokalne 
Partnerstwa PAFW, Działaj Lokalnie 
„Wspólny jezyk”, „Wspólne miasto, 
wspólne pasje”.
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Liceanarium
Uroczyste zakończenie roku szkolne-
go klasy III A
29 kwietnia po trzech latach wspól-
nej nauki pożegnaliśmy uczniów kla-
sy III A (rocznik 2019-2022). Uroczy-
stość zakończenia roku szkolnego 
klasy maturalnej rozpoczęła Dyrektor 
Liceum Ogólnokształcącego im. An-
drzeja Zawady w Lądku-Zdroju, pani 
Lidia Achrem słowami: „Mówi się, że 
młodzież nie czyta. Nie do końca to 
prawda, ale by wzmóc apetyt na się-
ganie po literaturę, pożegnam dziś na-
szych maturzystów dwoma wiersza-
mi. Pierwszy z nich to esencja, mocny 
napar z uczniowskich lat spędzonych 
w naszej szkole. Niekiedy z lekkością 
motyla wzlatywaliście ku wyżynom 
nauki, grzaliście skrzydła w promie-
niach słońca, jakie rozpalali dla was 
profesorowie. Innymi razy z przyciężką 
gracją słonia brnęliście i lawirowaliście 
wpośród porcelanowych i kryształo-
wych klejnotów przekazywanej wam 
wiedzy. Ale jednak dobrnęliśmy razem 
na drugi koniec tego mostu. Stańcie 
teraz we wspomnieniach przed drzwia-
mi szkoły – jest 1 września 2019 roku 
– już za moment będziecie uczniami 
lądeckiego liceum – przed Wami rwą-
ca rzeka sprawdzianów, wypracowań, 
testów, ale też hormonów i humorów, 
łez szczęścia i łez goryczy, przyjaźnie i 
spory. Przewińcie w pamięci film z tych 
trzech szkolnych lat, ostatnich lat dzie-
ciństwa, i oto dziś, kiedy się żegnamy, 
odnajdźcie w tym poetyckim obrazie 
przejścia przez most, swoją uczniow-
ską ścieżkę. Leopold Staff / „Most”/ Nie 
wierzyłem/ Stojąc nad brzegiem rzeki,/ 
Która była szeroka i rwista,/ Że przejdę 
ten most,/ Spleciony z cienkiej, kruchej 
trzciny/ Powiązanej łykiem./ Szedłem 
lekko jak motyl/ I ciężko jak słoń,/ Sze-
dłem pewnie jak tancerz/ I chwiejnie 
jak ślepiec./ Nie wierzyłem, że przejdę 
ten most,/ I gdy stoję już na drugim 
brzegu,/ Nie wierzę, że go przeszedłem. 
Za chwilę wręczymy Wam cenzurki z 
różnymi cyframi opisanymi słownie: 
celujący, wzorowy, dostateczny, po-
prawny. Szkolne prawo wymaga, aby 
podsumować osiągnięcia, zatem jedni 
są w nauce bardzo dobrzy, inni lekko 
mniej wylewają pot w toku pracy, w 
sprawowaniu jedni są grzeczni, drudzy 
nieco krnąbrni, ale w jednym jesteśmy 
tacy sami. W każdym z nas kiełkuje 
zalążek PIĘKNA. Kolejnym wierszem 
chciałabym przekazać Wam życzenia 
na przyszłe dorosłe lata życia. Hoduj-
cie w sobie to PIĘKNO, pielęgnujcie 
i obłupujcie łuski, którymi jest ono 
jeszcze przykryte. A co równie ważne, 
szukajcie tego PIĘKNA w innych. Nie 

odpychajcie człowieka po pierwszym 
krzywym spojrzeniu, nie przeklinajcie 
po pierwszym gorzkim słowie. Wśród 
nich są być może ci, którzy zaważą naj-
więcej na waszym losie, a może nawet 
będą najbliższymi wam istotami. Szu-
kajcie tego PIĘKNA, bo kształtem jest 
miłości”. [...] Następnie głos zabrali pani 
Dorota Bryksa-Samosiej, Inspektor ds. 
Oświaty UMiG Lądka-Zdroju oraz pan 
Tomasz Olszewski Sekretarz Gminy 
Stronie Śląskie życząc maturzystom 
powodzenia na egzaminie dojrzałości, 
realizacji życiowych pasji i samych traf-
nych wyborów. Nagrodami Burmistrza 
Lądka-Zdroju i Stronia Śląskiego wyróż-
niono uczennice: Wiktorię Ulan z gminy 
Lądek–Zdrój oraz Martynę Młynarczyk 
z gminy Stronie Śląskie. Wymienione 
abiturientki ukończyły liceum z wyróż-
nieniem. Podziękowaniom i wspomnie-
niom nie było końca. To był szczególny, 
pełen wrażeń i wspomnień dzień.

Szkolna Wycieczka 
25 kwietnia uczniowie klasy maturalnej 
wraz z kolegami i koleżankami z klas I a 
i III b za swój cel obrali Park Trampolin 
GoJump oraz Muzeum Iluzji. W Parku 
GoJump udało się połączyć sport ze 
świetną zabawą na trampolinach, w 
strefie zbijaka, czy na poduchach. W 
Muzeum Iluzji podglądaliśmy, jak iluzja 
spotyka się ze sztuką i wynalazkami 
naukowymi, mogliśmy spróbować ry-
sowania światłem, tworzenia cieni, czy 
też znaleźć się w świecie do góry no-
gami. Wisienką na torcie było wspólne 
spędzenie czasu we Wroclavii, lifestylo-
wym centrum handlowym mieszczą-
cym się w samym centrum Wrocławia 
oraz nadprogramowa lekcja edukacji 
dla bezpieczeństwa w postaci ewaku-
acji budynku, co wszyscy uczestnicy 
wycieczki zapewne zapamiętają na 
długi czas:)

Redakcja LO
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Jedynkowe 
Newsy
Uroczyste wręczenie stypendiów dla 
dzieci z Ukrainy przez FLMŚ 2022
28 kwietnia  odbyło się uroczyste 
spotkanie z 45 ukraińskimi uczniami 
uczęszczającymi do szkół w czterech 
gminach Masywu Śnieżnika, którzy zo-
stali naszymi nowymi stypendystami. 
Każdy z nich do końca roku szkolnego 
otrzyma 300zł. Program stypendialny 
został uruchomiony ku pamięci Krzysz-
tofa Komornickiego, członka FLMS. 
Serdeczne podziękowania dla Pani 
Doroty Komornickiej składa Dyrektor 
Szkoły w imieniu uczniów z Ukrainy

Akademia z okazji 3 maja 
29 kwietnia w naszej szkole odbyła się 
uroczysta akademia z okazji 231. rocz-
nicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
Występ uczniów miał charakter mon-
tażu słowno – muzycznego, którego 
hasłem przewodnim był fragment wier-
sza: Ojczyzna - bliskie słowo, W nim 
serca wszystkie. Jak co roku recytacja 
wierszy przeplatana była śpiewem pa-
triotycznych pieśni. Celem tego wy-
darzenia było nie tylko przypomnienie 
tak ważnego w dziejach naszego kra-
ju wydarzenia, jakim było uchwalenie 
Konstytucji 3 Maja, ale również uświa-
domienie uczniom, jak wspaniałe i 
piękne są historia oraz literatura naszej 
Ojczyzny.

Tydzień tematyczny organizowany 
przez Samorząd Szkolny Lądeckiej 
Jedynki 
Od 9 do 13 maja  w naszej szkole odbył 
się tydzień tematyczny. Ową przygodę 
zaczęliśmy od Dnia Idola (09.05), pod-
czas którego na szkolnych korytarzach 
można było spotkać najróżniejsze oso-
bistości zaczynając od braci i sióstr, po-
przez gwiazdy filmowe, aż po topowych 
muzyków. Następnie przyszedł czas 
na Dzień Postaci z Bajki (11.05), który 
cieszył się szczególnym entuzjazmem 
ze strony uczniów klas młodszych, 
jednak uczniowie z klas starszych rów-
nież chętnie dołączyli się do inicjatywy. 
Ostatnim dniem naszego niezwykłego 
tygodnia  był Dzień Lat 80-tych (13.05). 
Pomimo pechowego dnia jakim jest 
piątek trzynastego nasza szkoła pozo-
stała wesoła i wielu uczniów razem z 
nami przeniosło się w czasie do innej 
dekady. Na każdego uczestnika czeka-
ła słodka niespodzianka od Samorzą-
du Szkolnego. Dziękujemy za tak duży 
odzew i wspólną dobrą zabawę!

Maraton profilaktyczny 2022
W celu przeciwdziałania pojawianiu się 

zachowań ryzykownych związanych 
z używaniem środków odurzających, 
substancji psychoaktywnych, nowych 
substancji psychoaktywnych przez 
uczniów naszej szkoły w styczniu 
2022r. uczniowie ósmych klas wzięli 
udział w dwugodzinnych warsztatach 
„Substancje psychoaktywne – zagro-
żenia i przeciwdziałanie”. 
W kwietniu wśród uczniów klas dru-
gich i trzecich odbyły się warsztaty 
Programu Wczesnej Profilaktyki Uza-
leżnień CUKIERKI , który powstał w 
oparciu o bajkę pod tym samym tytu-
łem autorstwa Agnieszki Grzelak. Były 
to zajęcia profilaktyczne, w których 
dorosły podejmuje rozmowę z dziec-
kiem na temat zagrożeń związanych z 
substancjami zabierającymi wolność. 
Profilaktyka pierwszorzędowa, skiero-
wana w tym przypadku 
bez utrwalonych mitów 
dotyczących spożywania 
alkoholu i doświadczeń w 
tym zakresie jest według 
wszelkich badań najbar-
dziej skuteczna.

Majowe spektakle dla 
uczniów wszystkich klas 
naszej szkoły
Mapa skarbów - klasy 1-3
Nowy trend - klasy 4-8
miały na celu ogranicze-
nie lub całkowite wyeli-
minowanie zachowań 
agresywnych i przemo-
cowych, realizowanych 
przy użyciu nowej tech-
nologii komunikacyjnej na 
terenie szkoły bądź poza 
nią. Przedstawione sceny 
uświadamiały uczniom 
czym jest przemoc elek-
troniczna. Wymienione 
działania zostały zrefun-
dowane przez Gminną 
Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
w Lądku –Zdroju.

Konkurs dla uczniów klas 
III „OMNIBUS 2022”
12 maja w bibliotece 
szkolnej odbył się finał 
konkursu Omnibus  klas 
3. Tradycyjnie, jak co roku 
zaprosiliśmy uczniów 
klas trzecich do udziału 
w kolejnej  edycji Kon-
kursu Wiedzy Ogólnej 
„OMNIBUS – wiem prawie 
wszystko”. Celem Konkur-
su było :
- rozwijanie aktywności 
twórczej,
- kształtowanie umiejęt-

ności czytania i rozumienia tekstu, ana-
lizowania,
- kształtowanie umiejętności stosowa-
nia i wykorzystania zdobytej wiedzy w 
życiu codziennym,
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień 
ucznia.
Konkurs adresowany był do uczniów, 
posiadających rozległą wiedzę z wielu 
różnych dziedzin nauki, kultury, sztuki. 
Konkurs był przeprowadzony w dwóch 
etapach. Wszyscy, którzy brali w nim 
udział, spisali się świetnie.
I miejsce i tytuł Omnibusa zajęła  klasa 
3 a w składzie:
Emma Strączyńska, Lena Mikunda, 
Szymon Zaucha
Gratulujemy  zwycięzcom i wszystkim 
uczestnikom.

Zespół ds. Promocji Szkoły
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76 LAT Królewskiego Kurortu w Polsce (1945-2022)

Ze względu na swoje walory leczniczo-
-klimatyczne, w drugiej połowie XIX w. 
nastąpił bardzo szybki rozwój nasze-
go uzdrowiska. Między innymi swoje 
prywatne pensjonaty-kliniki budowali 
utytułowani lekarze. Jednym z takich 
obiektów była luksusowa i jak na owe 
czasy ogromna „Alhambra”. Na miej-
sce jej budowy znany stomatolog, dr 
Franz Rauer, wybrał działkę leżącą na 

wysokości 437,5 m n.p.m., w samym 
centrum zdroju przy Schlosseglas-
se, czyli obecnej ul. Przechodniej. Ten 
onegdaj malowniczy, dzisiaj zabudowa-
ny teren położony jest na lewym brze-
gu Karpowskiego Potoku na gruntach 
dawnych dóbr baronów Hoffmannów 
von Leuchtenstern. Zapewne jedną z 
przyczyn budowy w tym miejscu była 
kończąca się przebudowa położonego 
nieco wyżej olbrzymiego nowego „Ma-
rienbadu”, obecnego Zdroju „Wojciech”. 
Do wzniesienia tego luksusowego pen-
sjonatu, jego budowniczowie zamówili 
cegły z rozbudowanej w 1877 r. Miej-
skiej Cegielni, położonej pomiędzy ul. 
Kłodzką i Wiejską. 
W tym czteropiętrowym, wolnosto-
jącym budynku nakrytym płaskim 
dachem, pierwsi kuracjusze zostali 
przyjęci już w 1880 r. W czasie wzno-
szenia budowli wykorzystano modne 
wówczas elementy architektury mau-
retańskiej z końca XIX w., z charaktery-
stycznym zdobnictwem, między innymi 
ornamentem roślinnymi, geometrycz-
nym, figurami. Później, bo w roku 1893 
dr Rauer wzniósł słynny Gemanengad 
(zakład wodoleczniczy) nad Białą Lą-
decką w końcu części południowej 
lądeckiego zdroju (obecny Hotel „Mir-
-Jan”). Nazwa obiektu została zapo-
życzona od warownego zespołu pała-
cowego w Grenadzie – andaluzyjskim 
mieście w Hiszpanii, wzniesionego w 
latach 1232-1273 i rozbudowywanego 
do XIV w. Jego rozbudowa trwała za pa-
nowania emirów z dynastii Nasrydów-

Historia i współczesność 
HOTELU ALHAMBRA

-Jusufa I i Muhammada V. Alhambra 
była twierdzą mauretańskich kalifów. 
To jeden z najważniejszych hiszpań-
skich zabytków, który w 1984 r. został 
wpisany na listę światowego dziedzic-
twa kultury UNESCO, stąd jego nazwa 
arabska przetrwała do dziś. Samo sło-
wo Alhambra pochodzi od czerwonych 
ścian fortecy (qa’lat al-Hambra, co zna-
czy czerwona wieża) i została zapoży-

czona wprost od arabskiego 
słowa alhambra, co znaczy 
dosłownie „czerwona”. Wów-
czas ten piękny kompleks 
forteczno-pałacowy budo-
wano z czerwonej cegły i był 
on ostatnim miejscem oporu 
Arabów w Hiszpanii. Hiszpań-
ska Alhambra uważana jest za 
najpiękniejszy pałac świata. 
W nawiązaniu do budowli z 
czerwonej cegły, wnętrza salo-
ników balkonowych lądeckiej 
„Alhambry” aranżowane były 

kolorem czerwonym.  W 1904 r. lądecki 
hotel wzmiankowany był jako komfor-
towy dom mieszkalny. W tym okresie, 
podczas modernizacji centrum zdroju 
z wykorzystaniem scenerii Karpow-
skiego Potoku, powstała niecodzien-
na atrakcja, czyli tzw. Ogród Japoński. 
Jego herbaciarnie sąsiadowały z tere-
nem „Alhambry”. Przy kolejnej 
modernizacji tego terenu Kar-
powski Potok od Marienbadu 
po ujście zabudowano kolek-
torem, Ogród Japoński zlikwi-
dowano, a bliżej „Alhambry” 
wzniesiono w latach 1935-36 
Łazienki Fryderyka, czyli dzi-
siejszy Basen Kryty Kąpielo-
wy. Budynek „Alhambry” był 
też siedzibą Eugena Josepha, 
prof. medycyny na Uniwer-
sytecie w Berlinie, którego 
zachwycił niezwykły mikrokli-
mat lądeckiego zdroju i rzadko 
spotykana, mauretańska architektura 
„Alhambry”. 
Później hotel stanowił własność ro-
dziny Lober, przynajmniej od 1909 do 
1942 r., jako jego właściciel wymieniany 
jest Walter Lober. W latach 1942-1945 
władze miejskie urządziły w „Alham-
brze” szpital wojskowy (lazarett) z salą 
operacyjną dla rannych żołnierzy nie-
mieckich przywożonych bezpośrednio 
z frontu II wojny światowej. 
Po 1945 r. radziecka Komenda Wojsko-
wa Miasta budynek zajęła na Ośrodek 
Zdrowia i Sanatorium Armii Radzieckiej 
dla swoich żołnierzy - rekonwalescen-

tów II wojny światowej. Po likwidacji w 
1953 r. Sanatorium Armii Radzieckiej, 
lądecki Zarząd Miejski obiekt przeka-
zał w administrację Ośrodkowi Wcza-
sowemu w Lądku-Zdroju, należącemu 
wówczas do II Dolnośląskiego Okręgu 
Funduszu Wczasów Pracowniczych z 
siedzibą w Jeleniej Górze. Po bieżącym 
remoncie i wyposażeniu, pierwszych 
wczasowiczów przyjęto z zakładu Prze-
mysłu Metalowego „Nysa” w Nysie (od 
1959 Zakład Urządzeń Przemysłowy, 
popularny ZUP). Zakład ten częściowo 
partycypował też w kosztach remontu 
i wyposażenia obiektu i stąd na długie 
lata zachowała się jego nazwa – Dom 
Wypoczynkowy „Nysa” przy ul. Prze-
chodniej 7. Na pierwszą kierowniczkę 
zarząd Ośrodka Wczasowego powołał 
Jadwigą Garbecką., początkowo z ad-
ministracją dla domów wczasowych 
FWP „Hel” (ul. T. Kościuszki 15), Ju-
trzenka (ul. Cicha 7), „Polonia” (ul. T. Ko-
ściuszki 13). Pod koniec lat sześćdzie-
siątych XX w., w ramach reorganizacji 
administracji FWP, nazwę „Nysa” zmie-
niono na „Hel”, również dlatego, że w lą-
deckim FWP wypoczywało dość sporo 
marynarzy z północno-wschodniej Pol-
ski. W tym też czasie Zakład Urządzeń 
Przemysłowych z Nysy otrzymał od 
miasta w dzierżawę łąkę nad Białą Lą-
decką przy ul. gen. Józefa Bema 1, za-
raz za kładką. Postawił tutaj 6 podwój-
nych dużych domków kempingowych z 
obszerną świetlicą – jadalnią. 
W 1971 r. Dom Wypoczynkowy „Hel” 
Zarządu Okręgu Funduszu Wczasów 
Pracowniczych w Lądku-Zdroju pro-

wadził wczasy profilaktyczne z 209 
miejscami noclegowymi. Składał się z 
trzech obiektów:
„Hel I” (obecna „Alhambra”), ul. Prze-
chodnia 7, 81 miejsc, administracja DW 
z kierownikiem Janem Dolińskim, ga-
binety lekarskie-2 gabinety zabiegowe, 
stanowisko solluks z lampą kwarcową, 
jadalnia na 220 miejsc z zapleczem ku-
chennym, sala telewizyjna.
„Hel II”, ul. T. Kościuszki 15, 97 miejsc, 
łóżkowe, sala telewizyjna, świetlica, 
czytelnia-biblioteka (1200 tomów). 
„Jutrzenka”, ul Warskiego 7 (obecna 
Cienista); 31 miejsc, w części partero-
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wej kawiarnia „Relaks”  (czasowo Tuła) 
z osobnym wejściem. Później należał 
do administracji Domu Wypoczynko-
wego „Hel” (ul. T. Kościuszki 15) a ostat-
nio do administracji DW „Wrzos I” (ul. 
Spacerowa 9). 
Dnia 17.05.1994 obiekt przejął Zarząd 

Miasta w Lądku-Zdroju i po jego sprze-
daży, od 8.08.1997 r. jest to nierucho-
mość prywatna. W 2012 r. właściciel 
przystąpił do generalnego remontu z 
modernizacją. Intensyfikacja remon-
tu przypadła na lata 2013-2015 i pod 
koniec sierpnia 2015 r. obiekt został 
oddany do użytku pod nazwą Hotel „Al-
hambra”. 
Dzisiejsza czterogwiazdkowa „Al-
hambra” odremontowana została z 
niebywałą starannością, szczególnie  
odtworzona frontowa elewacja łączy 
historię z nowoczesnością. W hotelu 
udostępnione są 24 pokoje oraz dwa 
apartamenty. Restauracja oraz kawiar-
nia są czynne codziennie od godz. 13 
do ostatniego gościa. Hotel posiada 
własne SPA, salę do ćwiczeń, siłownię, 
dwie sale do szkoleń oraz bezpłatne 
WiFi. Na miejscu znajdują się dozoro-
wane miejsca parkingowe. W budynku 
istnieją udogodnienia dla osób niepeł-
nosprawnych. Wejście do obiektu po-
łożone jest od ul. Zamkowej, naprzeciw 
bryły basenu krytego. 
Dodam, że czterokrotnie w „Alhambrze” 
kwaterował były prezydent RP Lech 
Wałęsa, także wiele inne znakomitości, 
m.in. Stanisław Sojka. Niedawno, 23 
kwietnia 2022 r., w „Alhambrze” odbyło 
się I Forum Sołeckie Subregionu Wał-
brzyskiego z udziałem m.in. przedsta-
wicieli Ministerstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego, Związku 
Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej.

Zebrał i opracował L. Siarkiewicz we-
dług informacji od dawnych i obecnych 
mieszkańców Lądka-Zdroju oraz wydaw-
nictw.

Ilustracje:
1.Kartka pocztowa datowana 30 lipca 
1904 r. z przybliżonym salonikiem bal-
konowym.
2. Widokówka z 1930 r. z Photograf- 
Atelier Georga Pavla w Lądku Zdroju.
3. Widokówka z 1943 r.

Lądek-Zdrój jest jednym z najciekaw-
szych i najbardziej baśniowych miast 
jakie zdarzyło mi się fotografować. Jest 
zderzeniem dwóch światów - z jednej 
strony części uzdrowiskowej, której 
zabudowa - nawiązując do stylu klasy-
cystycznego i barokowego - tworzy w 
Parku Zdrojowym (i wokół niego) zupeł-
nie zaczarowaną rzeczywistość. Z dru-
giej - lekko onirycznej części miejskiej, 
z pięknym rynkiem otoczonym między 
innymi neobarokowymi i neorenesan-
sowymi kamienicami. 
Idea „zatrzymania”, utrwalenia obecne-
go stanu - szczególnie zabudowy zdro-
jowej - jest dla mnie o tyle istotna, że 
jest ona w tej chwili rarytasem, zjawi-
skiem, które zasługuje na zauważenie i 
docenienie.
Przyglądam się Lądkowi z perspektywy 
osoby z zewnątrz – bardzo zaanga-
żowanej, bo od roku 1994 - kiedy by-
łam tu po raz pierwszy – Lądek-Zdrój 
ma dla mnie szczególne znaczenie 
i regularnie do niego wracam. Mam 
oczywiście obawy, że nie będąc stąd, 
nie zrozumiem miasta tak dobrze jak 
jego mieszkańcy. Jednak zakładam, 
że taka „zewnętrzna” perspektywa też 
może być wartościowa. Wierzę w za-
sadę świeżego spojrzenia w fotografii. 
Zgodnie z nią - będąc dłużej w jakimś 
miejscu, w końcu przestaje się widzieć 
rzeczy, które są dostrzegalne tylko na 
początku.  
Miasto to jest dla 
mnie wielowymiaro-
we, kontrastowe, wal-
czące, jednocześnie 
zachwycające i niedo-
cenione, a w wymia-
rze fizycznym – na-
sycone historycznym 
i architektonicznym 
dobrem. Dobrem, któ-
re postrzegam jako 
bardzo malarskie i ro-
mantyczne. Spacer po 
Lądku-Zdroju jest rów-
nież ciekawą lekcją 
historii, której wyda-
rzenia (m.in. powódź 
tysiąclecia, czy zmia-
ny ustroju w II poł. XX 
wieku) nie oszczędziły. 
Tym niemniej, całość 
miejskiego i uzdrowi-
skowego krajobrazu 
tworzy tu niezwykłe 
obrazy, pełne graficz-
nych wzorów i o bar-
wach, które trudno 
byłoby sztucznie do-
brać najzdolniejszemu 
koloryście.

„Miasto-Zdrój” – wystawa fotografii
Serdecznie zapraszam na wystawę, 
która jest częścią projektu „Miasto-
-Zdrój”.
* Projekt zrealizowano w ramach stypen-
dium Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego.
O autorce
Katarzyna Świętochowska - fotografuje 
od 2010 r. Najpierw - przede wszystkim 
ludzi. Od kilku lat zaś koncentruje się na 
poszukiwaniu i fotografowaniu miejsc, 
w których zatrzymał się czas. Najważ-
niejsze zainteresowania fotograficzne: 
krajobraz post-industrialny, architektu-
ra, miejsca opuszczone, wszelkie ucie-
leśnienia przyrody.
Niektóre wystawy:
Wystawa indywidualna: Geometria 
miasta, Cafe Foto, Łódź (2013).
Wystawy zbiorowe:
Pejzaż postindustrialny w BWA w Byd-
goszczy (2020)
Festiwal Fotografii Industrialnej w Sie-
mianowicach Śląskich (2017, 2018  
i 2019),
Fotograf Roku Okręgu Łódzkiego ZPFP 
(2018).
Niezwykłości natury województwa 
łódzkiego – Łódzki Dom Kultury (2021).
Strona internetowa autorki: 
www.krajuobrazy.pl
https://www.facebook.com/krajuobra-
zy
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Lądecki Informator 
Kulturalny 
CZERWIEC 2022

1 czerwca, godz. 19.00, Hiszpańska śro-
da – Wieczór latino – gitara i śpiew Moises 
Bethencourt i akompaniament instrumen-
tów perkusyjnych, Kawiarnia Dom Klahra, 
Rynek 1, wstęp 25 zł 
2 czerwca, godz. 15.00, Koncert „Zdrojo-
we Melodie” Oresta Vasiouty, Amfiteatr/
Klub Kuracjusza – Dom Zdrojowy, ul. Orla 
7, wstęp wolny
2 czerwca, godz. 20.00, Wieczór z muzy-
ką francuską, Julia Mikołajczak – śpiew, 
Malwina Kołt – skrzypce, Daniel Kopeć – 
akordeon, Piwnica Pod Adamem Kawiarnia 
Twórczości ul. Wolności 2, wstęp 30 zł
3-5 czerwca, 1 Lądecki Festiwal Historii; 
W programie: wykłady, koncerty, dyskusje, 
filmy, warsztaty, wystawy. Szczegóły na 
plakatach oraz www.ckirladek.pl oraz FB 
Lądeckiego Towarzystwa Historyczno-Eks-
ploracyjnego

3 i 5 czerwca Dni Dziecka 
3 czerwca, godzina 11.00-12.30, Między-
narodowy pokaz cyrkowy dla małych i du-
żych - finał projektu ERASMUS+ „Creative 
physical activities for youth workers” L-Z 
2022, lądecki Rynek 
5 czerwca, godz. 11.00-15.00, Dzień 
Dziecka w Aleji Modrzewiowej. W pro-
gramie: Pchli Targ dla Dzieci, Opowieści o 
Januszu Korczaku, warsztaty bębniarskie, 
zabawy i atrakcje, Spektakl „Czerwony kap-
turek”, wstęp wolny
5 czerwca, godz. 14.00-18.00, Integra-
cyjne spotkania z okazji obchodów Dnia 
Dziecka - tworzymy Ogródek Miejski, skwe-
rek między ulicami Ogrodową i Powstań-
ców Wielkopolskich

3 czerwca, godz. 19.30, Koncert jazzowy  
„Trio Jagiełło/ Kozłowski/ Świtalski” Mar-
cin Jagiełło - pianino elektryczne, Włodek 
Kozłowski - gitara basowa, Tomasz Śwital-
ski – perkusja, dom klahra kawiarnia arty-
styczna rynek 1, wstęp 30 zł
3 czerwca, godz. 20.00, Koncert Gates of 
Blues, Winiarnia Radochowska, Radochów 
8D, wstęp 30 zł, 
3 czerwca, godz. 20.00, Rat Kru, Kawiarnia 
Coffee Ride, ul. Kolejowa 6, wstęp płatny
4 czerwca, godz. 12.00, Pokaz pieczenia 
chleba w Skansenie Gottwaldówka, Kąty 
Bystrzyckie 23
4 czerwca, godz. 17.00, Pokaz flamenco 
w wykonaniu uczestników warsztatów tań-
ca, Winiarnia Radochowska, Radochów 8D, 
wstęp wolny
4 czerwca, godz. 19.30, Koncert  „Kobiety 
Bluesa” , koncert Pauliny Jeżewskiej - wro-
cławskiej wokalistki i aktorki - wraz z ze-
społem The Tricky . Skład zespołu:- Paulina 
Jeżewska-Mieszko „Manfredi” Służewski- 
Sebastian Pachecki- Maciek Knop- Maciek 
Mandrykowski- Tomasz „Burza” Burzyń-
ski, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna  
Rynek 1, bilety 30 zł
4 czerwca, godz. 20.00, Otwarcie galerii  
i rezydencji artystycznych PIK ART GALLE-
RY, ul. Kościelna 2
5 czerwca, godz. 16.00, Wernisaż wysta-
wy Katarzyny Świętochowskiej Fotografie 
z Lądka, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna 

Rynek 1, wstęp wolny
5 czerwca, godz. 16.00, Otwarte spotkanie 
sąsiedzkie połączone ze wspólnymi praca-
mi ogrodniczymi w Ogródku Miejskim na ul. 
Ogrodowej – animacje dla dzieci, słodkie i 
owocowe przekąski, miła atmosfera, wstęp 
wolny, ulica Ogrodowa w Lądku-Zdroju
5 czerwca, godz. 20.00, Koncert „Muzyka 
Czterech Stron Świata” – walce, czardasze, 
tanga, suity i inne przeboje muzyki klasycz-
nej oraz standardów muzyki rozrywkowej 
na akordeon, skrzypce i pianino w wykona-
niu „Składu Nietradycyjnego”, Piwnica Pod 
Adamem Kawiarnia Twórczości ul. Wolno-
ści 2, wstęp 25 zł
8 czerwca, godz. 19.00, Hiszpańska śro-
da – Wieczór latino – gitara i śpiew Moises 
Bethencourt i akompaniament instrumen-
tów perkusyjnych, Kawiarnia Dom Klahra, 
Rynek 1, wstęp 25 zł 
9 czerwca, godz. 15.00, Koncert „Zdrojo-
we Melodie” Oresta Vasiouty, Amfiteatr/
Klub Kuracjusza – Dom Zdrojowy, ul. Orla 
7, wstęp wolny
11 czerwca, godz. 11.00, Pokaz pieczenia 
chleba w Skansenie Gottwaldówka, Kąty 
Bystrzyckie 23
11 czerwca, godz. 21.00, Aconcagua, o 
wyprawie i wejściu na najwyższy szczyt 
obu Ameryk opowiada lądczanin Wito 
Grzech Rydzewski, Winiarnia Radochow-
ska, Radochów 8D, wstęp bezpłatny 
12 czerwca, godz. 12.00, Koncert „Ukraina 
gra i śpiewa WAM!” - muzyka klasyczna, 
popularna, narodowa ukraińskich kompo-
zytorów. Wystąpią Switłana  Andruszczuk 
- skrzypce, Nadieja Woskobojnikowa - forte-
pian, Diana Greczko – śpiew, Anastazja  Ty-
choniuk – śpiew, Stara Plebania, Konradów 
27, wstęp wolny
12 czerwca, godz. 20.00, Koncert „Muzyka 
Czterech Stron Świata” – walce, czardasze, 
tanga, suity i inne przeboje muzyki klasycz-
nej oraz standardów muzyki rozrywkowej 
na akordeon, skrzypce i pianino w wykona-
niu „Składu Nietradycyjnego”, Piwnica Pod 
Adamem Kawiarnia Twórczości ul. Wolno-
ści 2, wstęp 25 zł
15 czerwca, godz. 19.00, Hiszpańska śro-
da – Wieczór latino – gitara i śpiew Moises 
Bethencourt i akompaniament instrumen-
tów perkusyjnych, Kawiarnia Dom Klahra, 
Rynek 1, wstęp 25 zł 
15-16 czerwca, Otwarte warsztaty śpiewu 
tradycyjnego, prowadzenie Anastazja So-
snowska. 15.06 godz. 18.00, 16.06. – godz. 
10.00 – sala widowiskowa Centrum Kultury 
i Rekreacji plac Staromłyński 5 Lądek-Zdrój. 
16 czerwca, godz. 15.00, Koncert „Zdro-
jowe Melodie” Oresta Vasiouty, Amfiteatr/
Klub Kuracjusza – Dom Zdrojowy, ul. Orla 
7, wstęp wolny
16 czerwca, godz. 20.00, Wieczór z mu-
zyką francuską, Julia Mikołajczak – śpiew, 
Malwina Kołt – skrzypce, Daniel Kopeć – 
akordeon, Piwnica Pod Adamem Kawiarnia 
Twórczości ul. Wolności 2, wstęp 30 zł
17 czerwca, godz. 19.30, Koncert  Duetu 
Ponad Chmurami – piosenka autorska i 
poetycka  bilet 30 zł w przedsprzedaży, 40 
zł w dniu koncertu, Dom Klahra Kawiarnia 
Artystyczna Rynek 1
17-19 czerwca, Lądecka Giełda Staroci, 
Rynek
17 czerwca,  Spotkanie z pisarzem Toma-
szem Duszyńskim oraz premiera czwartej 
części cyklu „Glatz” pt. „Glatz.Goliat”, Wi-
niarnia Radochowska, Radochów 8D
17 czerwca, godz. 19.00, Koncert grupy 
Mocne Lajty – piosenka autorska, Pub Jan, 
ul. Parkowa 25, wstęp 35 zł, rezerwacja bi-
letów tel. 74 811 03 05
18 czerwca, godz. 11.00, Pokaz pieczenia 

chleba w Skansenie Gottwaldówka, Kąty 
Bystrzyckie 23
18 czerwca, godz. 19.30, Koncert „Moja 
Grecja” Ares Chadzinikolau solo  – bilet 45 
zł w przedsprzedaży, 50 w dniu koncertu,  
Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna Rynek 1
18 czerwca, godz. 20.00, Koncert Zagi, Ka-
wiarnia Coffee Ride, ul. Kolejowa 6, wstęp 
płatny
19 czerwca, godz. 20.00, Koncert „Muzyka 
Czterech Stron Świata” – walce, czardasze, 
tanga, suity i inne przeboje muzyki klasycz-
nej oraz standardów muzyki rozrywkowej 
na akordeon, skrzypce i pianino w wykona-
niu „Składu Nietradycyjnego”, Piwnica Pod 
Adamem Kawiarnia Twórczości ul. Wolno-
ści 2, wstęp 25 zł
22 czerwca, godz. 19.00, Hiszpańska śro-
da – Wieczór latino – gitara i śpiew Moises 
Bethencourt i akompaniament instrumen-
tów perkusyjnych, Kawiarnia Dom Klahra, 
Rynek 1, wstęp 25 zł 
23 czerwca, godz. 15.00, Koncert „Zdro-
jowe Melodie” Oresta Vasiouty, Amfiteatr/
Klub Kuracjusza – Dom Zdrojowy, ul. Orla 
7, wstęp wolny
23 czerwca godz. 20.00, Wieczór z muzy-
ką francuską, Julia Mikołajczak – śpiew, 
Malwina Kołt – skrzypce, Daniel Kopeć – 
akordeon, Piwnica Pod Adamem Kawiarnia 
Twórczości ul. Wolności 2, wstęp 30 zł
24 czerwca, godz. 11.00, Pokaz pieczenia 
chleba w Skansenie Gottwaldówka, Kąty 
Bystrzyckie 23
24 czerwca, Premiera spektaklu Teatru 
Stąd „Sen nocy letniej” Wiliama Szekspi-
ra, Winiarnia Radochowska, Radochów 8D, 
wstęp wolny
25 czerwca, godz. 15.00, Lądecka Noc 
Świętojańska – impreza plenerowa na lą-
deckim rynku, konkursy kulinarne, koncerty, 
warsztaty plenerowe, strefa dobrego jadła, 
widowisko ogniowe i wiele więcej
26 czerwca, godz. 20.00, Koncert „Muzyka 
Czterech Stron Świata” – walce, czardasze, 
tanga, suity i inne przeboje muzyki klasycz-
nej oraz standardów muzyki rozrywkowej 
na akordeon, skrzypce i pianino w wykona-
niu „Składu Nietradycyjnego”, Piwnica Pod 
Adamem Kawiarnia Twórczości ul. Wolno-
ści 2, wstęp 25 zł
27 czerwca, godz. 15.00, Wystawa fo-
tograficzna Katarzyny Świętochowskiej: 
Miasto-Zdrój, Centrum Kultury i Rekreacji, 
pl. Staromłyński 5, wstęp wolny
29 czerwca, godz. 19.00, Hiszpańska śro-
da – Wieczór latino – gitara i śpiew Moises 
Bethencourt i akompaniament instrumen-
tów perkusyjnych, Kawiarnia Dom Klahra, 
Rynek 1, wstęp 25 zł 
30 czerwca, godz. 15.00, Koncert „Zdro-
jowe Melodie” Oresta Vasiouty, Amfiteatr/
Klub Kuracjusza – Dom Zdrojowy, ul. Orla 
7, wstęp wolny
30 czerwca, godz. 20.00, Wieczór z mu-
zyką francuską, Julia Mikołajczak – śpiew, 
Malwina Kołt – skrzypce, Daniel Kopeć – 
akordeon, Piwnica Pod Adamem Kawiarnia 
Twórczości ul. Wolności 2, wstęp 30 zł


