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Z biurka 
BURMISTRZA KACZMARCZYKA

Burmistrz Lądka-Zdroju, Roman Kaczmarczyk

1 lutego. Odbyła się wideokonferencja w sprawie Funduszu na 
rzecz Sprawiedliwej Transformacji, podczas której zaprezentowano 
założenia tego instrumentu finansowego i przewidywanego podziału 
środków.
5  lutego. Miała miejsce wideokonferencja w sprawie przyszłości 
odwiertu geotermalnego LZT-1 z przedstawicielami Politechniki 
Wrocławskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Poznań-
skiego, radnymi Rady Miejskiej Lądka-Zdroju, przedstawicielami 
Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, Lądeckich Usług Komunalnych 

oraz Spółki Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. Nie udało się wypra-
cować wspólnego stanowiska i kierunków wspólnych działań.
9 lutego. Rozpoczyna się kolejny etap programu Norwesko-Islandz-
kiego dot. pozyskania ciepła z geotermii – kraje darczyńcy przezna-
czają na ten projekt ponad 900.000 Euro. Przedstawienie ogólnych 
założeń projektu i wstępne aplikacje gmin oraz instytucji zaintereso-
wanych współpracą w projekcie.
10 lutego. Wziąłem udział w sesji Rady Powiatu Kłodzkiego oraz 
spotkaniu komisji w częściach, które dotyczyły pomocy przedsię-
biorcom z branży turystycznej w okresie obostrzeń związanych z 
pandemią.
12 lutego. Odbył się pogrzeb byłego Burmistrza Lądka-Zdroju, Pana 
Adama Szmidta w Radochowie, na którym reprezentowałem tak bli-
ski niegdyś Panu Szmidtowi urząd.
15 lutego. Gościłem w naszym ratuszu Barbarę Grzegorczyk, Dy-
rektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Marszał-
kowskiego. Wizyta pani dyrektor dotyczyła współpracy gminy ze 
spółka Uzdrowisko „Lądek-Długopole” S.A.
16 lutego. Odwiedził nas w Urzędzie nowo mianowany Komendant 
Powiatowy Policji, podinsp. Rafał Siczka.
18 lutego. Wziąłem udział w wideokonferencji nt. Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji, dotyczącej protestu samorządowców 
wobec podziału środków funduszu oraz zmniejszenia środków unij-
nych dla województwa dolnośląskiego.

Burmistrz Lądka-Zdroju ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych w 2021 r. przez organizacje pozarządowe oraz 
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.poz. 1057 ze zmianami) 
w zakresie: turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzie-
ży, ochrony dóbr kultury i tradycji, wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu realizowanych na terenie Miasta i Gminy 
Lądek-Zdrój w roku 2021 r.
Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa.
Przedmiotem konkursu jest podejmowanie działań turystycznych i 
krajoznawczych przez mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój oraz oży-
wienie i promocja miejsc atrakcyjnych turystycznie i krajoznawczo 
na terenie Gminy Lądek-Zdrój. Poprzez działania turystyczne i krajo-
znawcze rozumie się aktywny wypoczynek oraz wszelkie formy ak-
tywności umysłowej, fizycznej i krajoznawczej mieszkańców Gminy 
Lądek-Zdrój (dzieci, młodzież i dorośli) podejmowane w celu odpo-
czynku i rozrywki. 
Wymagany finansowy wkład własny wynosi min. 10%.
Na realizację w/w zadania w 2021 roku przeznaczono kwotę 10 000 
zł brutto (dziesięć tysięcy złotych).
W roku 2020 na realizację w/w zadania przeznaczono kwotę 7 000 
zł brutto.   
Zadania z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
Przedmiotem konkursu jest organizacja zajęć edukacyjno-wypo-
czynkowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z Gminy Lądek-Zdrój w 
okresie trwania wakacji w 2021 roku.
Wymagany finansowy wkład własny wynosi min. 10%.
Na realizację w/w zadania w 2021 roku przeznaczono kwotę 5 000 zł 
brutto (pięć tysięcy złotych). W roku 2020 na realizację w/w zadania 
przeznaczono kwotę 5 000 zł.
Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i tradycji.
Przedmiotem konkursu jest stwarzanie przyjaznych warunków re-
alizacji oraz wspieranie imprez i przedsięwzięć o charakterze arty-
stycznym i społeczno-kulturalnym w różnych formach takich jak: 
warsztaty, wystawy, festyny, przeglądy, koncerty itp. Kontynuacja 
cyklicznych inicjatyw oraz nowych przedsięwzięć z zakresu ochrony 
dóbr kultury i tradycji. Ochrona oraz upowszechnianie dziedzictwa 

narodowego, kulturowego i tradycji na terenie Gminy Lądek-Zdrój. 
Wymagany finansowy wkład własny wynosi min.10%.
Na realizację w/w zadania w 2021 roku przeznaczono kwotę 5 000 zł 
brutto (pięć tysięcy złotych). W roku 2020 na realizację w/w zadania 
przeznaczono kwotę 10 000 zł.
Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 
i sportu.
Przedmiotem konkursu jest podejmowanie działań upowszechnia-
nia kultury fizycznej i sportu przez mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój 
w szczególności aktywności fizycznej. Poprzez działanie rozumie się 
wszelkie promowanie i wspieranie inicjatyw służących rozwijaniu 
aktywności fizycznej  i aktywizacji społecznej poprzez sport;
Wymagany finansowy wkład wynosi min.10 %.
Na realizację w/w zadania w 2021 r przeznaczono kwotę 5 500zł 
brutto (pięć tysięcy pięćset złotych). W roku 2020  przeznaczono 
kwotę 2500 zł brutto.
Termin i warunki realizacji zadania
1. Termin realizacji zadań zgłoszonych do konkursu ofert rozpoczy-
na się z dniem podpisania umowy i upływa z dniem określonym w 
umowie.
2. Zadania winno być realizowane z najwyższą starannością zgodnie 
z zawartą umową przez osoby posiadające w tym zakresie odpo-
wiednie kwalifikacje.
3. Dopuszcza się przesunięcie pomiędzy poszczególnymi pozycja-
mi kosztów określonych w kalkulacji przewidywanych kosztów, gdy 
dana pozycja kosztorysu nie zmieni się o (+;-) 25%.
4. Zadania powinny być realizowane w taki sposób, aby w maksy-
malnym stopniu beneficjentami działań byli mieszkańcy Gminy Lą-
dek-Zdrój.
5. Zadanie musi być zgodne z zasadami przyjętego bezpieczeństwa 
sanitarnego i poszanowania bieżącej sytuacji epidemiologicznej.
Termin składania ofert
1. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta 
i Gminy Lądek-Zdrój, ul. Rynek 31, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 22 marca 2021 r. do godz. 15.30 na formularzach zgodnych 
z rozporządzeniem  przewodniczącego komitetu do spraw pożytku 

Konkurs na turystykę, kulturę i sport dla NGO’s

ciąg dalszy na str. 3
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Z prac Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju

publicznego z dnia 24 października 2018 r. (załącznik nr 1) w spra-
wie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji 
zadań publicznych, w zaklejonych opisanych kopertach:
- „Konkurs – turystyka i krajoznawstwo - 2021 r.”,
- „Konkurs – wypoczynek dzieci i młodzieży – 2021 r.”
- „Konkurs - ochrona dóbr kultury i tradycji – 2021 r.”
- „Konkurs – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 
– 2021 r”
2. Decyduje data wpływu ofert do Urzędu Miasta i Gminy Lądek-
-Zdrój. Oferty, które nie wpłyną we wskazanym terminie nie będą 
objęte procedura konkursową.
Pełne ogłoszenie dotyczące konkursu na stronie https://ladek.pl/
urzad/organizacje-pozarzadowe/

UMiG, Lądek-Zdrój

W miesiącu lutym 2021 r. Rada Miejska Lądka-Zdroju obradowała 
dwukrotnie, oczywiście w systemie on-line. W dniu 9 lutego odbyła 
się sesja nadzwyczajna w związku z impasem w temacie odwiertu 
geotermalnego. Konferencja zorganizowana dnia 5 lutego przez Bur-
mistrza Lądka-Zdroju, w której uczestniczyli przedstawiciele trzech 
stron: zespół badawczy, gmina, uzdrowisko zakończyła się konklu-
zją, iż uzdrowisko - dysponent zasobów wodnych odwiertu na mocy 
koncesji - nie jest zainteresowane żadnym z przedstawionych przez 
naukowców wariantem dalszych badań. Obecnie nie wiadomo jaki 
jest zasób złoża wód termalnych, tylko wykonanie badań pozwoli to 
określić. Gmina deklarowała pozyskanie środków, zespół badawczy 
gotowość do pracy, zapewniając, że proces badawczy będzie pro-
wadzony bez żadnych zagrożeń dla źródeł, z których wodę wykorzy-
stuje się w lecznictwie uzdrowiskowym na co dzień. Potrzebna jest 
zgoda dysponenta koncesji. Warto zaznaczyć, że porozumienie mia-
łoby dotyczyć jedynie kolejnego etapu badawczego. Dopiero uzy-
skane wyniki pozwoliłyby jednoznacznie stwierdzić, czy podwodne 
zasoby wodne pozwalają na większe ich wykorzystanie. Być może 
wynik badań byłby niekorzystny i to zamykałoby temat lądeckiego 
odwiertu. Teraz jednak, po wykonaniu odwiertu, który kosztował 
ponad 18 mln zł, pozostajemy z wiedzą, że woda jest, ma tempe-
raturę ok. 59 st. C i z wieloma dalszymi pytania bez odpowiedzi. W 
związku z tym, Rada Miejska zaapelowała w swoim wystąpieniu do 
Marszałka Województwa Dolnośląskiego o interwencję, ponieważ 
Województwo Dolnośląskie jest właścicielem akcji lądeckiej firmy 
uzdrowiskowej. 
Natomiast na sesji w dniu 25 lutego, głównym tematem był projekt 
Strategii Rozwoju Gminy Lądek-Zdrój na lata 2021-2027. Wcześniej 
jednak, w  związku z informacją przedłożoną radnym na temat dzia-
łalności spółki gminnej LUK, głos zabrał jej Prezes, Jerzy Szymań-
czyk. Odpowiedział na pytania radnych, przedstawił kierunki rozwo-
ju spółki i działania, jakie planowane są do realizacji w najbliższych 
latach. Warto zaznaczyć, że spółka gminna, utworzona 3 lata temu, 
systematycznie przekształcana z jednostki budżetowej w kierunku 
firmy aktywnej na rynku gospodarczym, poszukującej samodzielnie 
środków zewnętrznych na sfinansowanie inwestycji radzi sobie co-
raz lepiej. Świadczą o tym również wyniki finansowe - zysk w roku 
2019 wyniósł ok. 159 tys. zł, a za 2020 r. oszacowany jest w wyso-
kości 323 tys. zł.
Ustalenia zawarte w Strategii Rozwoju stanowią podstawę do pro-
wadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego w okresie naj-
bliższych kilku lat. Dokument składa się z części diagnostycznej, czyli 
opisującej sytuację gminy w kontekście społecznym, gospodarczym 
i przestrzennym. Potem zidentyfikowano potrzeby, sytuacje proble-
mowe oraz wypracowano wnioski. Druga część, planistyczna to już 

Sesje lutowe 2021 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
konkretne cele rozpisane na zadania. Projekt dokumentu przedsta-
wił podczas sesji Burmistrz Roman Kaczmarczyk, który skupił się 
właśnie na zadaniach, które chciałby wykonać podczas najbliższych 
kilku lat. Na pytania radnych odpowiadały też panie: Ewelina Siemia-
nowska, współpracująca nad dokumentem z ramienia firmy Cen-
trum Funduszy Unii Europejskiej Sp. z o.o. Sp. k. oraz Anna Witos z 
lądeckiego UMiG. Konieczność opracowania strategii wynikała cho-
ciażby z faktu, iż poprzedni dokument obejmował lata 2014-2020, 
natomiast jakiekolwiek starania o dofinansowanie zewnętrzne są 
bez szans, jeśli gmina nie posiada strategii. Radni podjęli uchwałę o 
przyjęciu Strategii Rozwoju Gminy Lądek-Zdrój na lata 2021-2027. 
Uchwalono również, że ceny do arboretum może w drodze roz-
porządzenia ustalać Burmistrz Lądka-Zdroju. Wyrażono zgodę na 
przesunięcie terminu realizacji zadania pn. Budowa chodnika wzdłuż 
drogi wojewódzkiej (prace projektowe) do 31.05.2021 r. Jak co 
miesiąc, rozpatrzono na czym polegają zmiany w budżecie gminy. 
Tym razem dochody zwiększono m.in. z powodów: odszkodowania 
za wieżę ratusza, dotacji celowej na sfinansowanie prac spisowych 
(Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. bę-
dzie przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 roku do 30 czerwca 2021), 
zwiększenie subwencji oświatowej.  Natomiast zmiany w wydatkach 
to m.in. zwiększenie środków na akcję zimą o 20 tys. zł (wysokość 
faktur za usługi związane z odśnieżaniem przekroczyły zaplanowane 
środki); uruchomiono 30 tys. zł z rezerwy celowej dodając do puli 
środków zaplanowanych jako odszkodowania dla działkowców i dla 
Polskiego Związku Działkowców (chodzi o działki zlokalizowane na 
terenie za „Jubilatem”, gmina chce przeznaczyć ten teren pod inwe-
stycję świadczącą usługi hotelowe, rekreacyjne); zwiększono środki 
w związku z przystąpieniem do zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Lądka-Zdroju.
Dwie uchwały dotyczyły zmian świadczenia usług w zakresie od-
bierania odpadów komunalnych. Obecnie przedsiębiorcy z naszej 
gminy zawierają sami umowy z odbiorcą śmieci a zmiana w regula-
minie stanowi efekt negocjacji grupy tzw. małych przedsiębiorców 
z Urzędem i umożliwia odbiór metali i tworzyw sztucznych raz na 
miesiąc, tak jak jest z papierami i tekturą. Uchwalono też przystąpie-
nie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Lądka-Zdroju. Przyjęto „Program opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Lądek-Zdrój w 2021 r.” oraz „Gminny Program Prze-
ciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 
Rodzinie na lata 2021-2024”. Przyznano stypendium sportowe w 
wysokości 200 zł na okres 5 miesięcy dla Izabeli Targosz, uczennicy 
szkoły średniej za osiągnięcia na poziomie ponadregionalnym. Iza-
bela zajęła I miejsce w kat. Juniorów Młodszych karate kyokushin 
podczas Mistrzostw Polski w Katowicach oraz I miejsce w kat. Ju-
niorek Młodszych podczas Mistrzostw Makroregionu Dolnego Ślą-
ska Karate Kyokushin w Nysie.  
W sesji uczestniczył też Zbigniew Łopusiewicz, Przewodniczący 
Rady Powiatu, reprezentujący w Radzie Powiatu Kłodzkiego okręg 
lądecko-śląski. Pogratulował Radnym i Burmistrzowi Lądka-Zdroju 
przyjęcia Strategii Rozwoju i życzył, aby te założenia udało się zre-
alizować.
Obrady były transmitowane on-line, a zarchiwizowany materiał fil-
mowy jest umieszczony na platformie www.youtube.com, należy  
tam wpisać „Gmina Lądek-Zdrój”.

Małgorzata Bednarek
Przewodnicząca Rady Miejskiej Lądka-Zdroju 

dokończenie ze str. 2
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Informacja w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: 
gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, 
których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z po-
noszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu 
COVID-19.
Burmistrz Lądka-Zdroju informuje, że dnia 28 stycznia 2021 r. Rada 
Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę nr XXVII/198/2021 w spra-
wie zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i 
budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa 
uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konse-
kwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego z 3 lutego 2021 r. poz. 579).

1. Jaka pomoc wynika z uchwały?
Uchwała umożliwia uzyskanie zwolnienia z podatku od nieruchomo-
ści za miesiąc styczeń, luty i marzec 2021 r. Oznacza to że:
• Osoby fizyczne mogą uzyskać zwolnienie z płatności I raty podatku 
za 2021 r.
• Osoby prawne mogą uzyskać zwolnienie z płatności raty I, II i III 
podatku za 2021 r.

2. Kto może skorzystać z uchwały?
Zwalnia  się  z podatku  od  nieruchomości  grunty,  budynki  oraz  
budowle  związane  z prowadzeniem działalności  gospodarczej,  
wykonywanej  przez  przedsiębiorców,  których  płynność  finanso-
wa  uległa pogorszeniu  w związku  z ponoszeniem  negatywnych  
konsekwencji  ekonomicznych z powodu  COVID-19,  w zakresie:
1.usług  hotelarskich  w rozumieniu   art.3 ust.1 pkt 8 ustawy  z 
dnia   29 sierpnia   1997 r.   o usługach hotelarskich oraz usługach 
pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. z 2020r. 
poz.2211)  przez co zgodnie z ustawą należy rozumieć krótkotrwałe, 
ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc 
noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep 
samochodowych oraz świadczenie w obrębie obiektu, usług z tym 
związanych.
2.usług ujętych w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie  
49.39.Z –działalność kolejek linowych naziemnych, kolejek lino-
wych, wyciągów orczykowych i wyciągów narciarskich, pod wa-
runkiem że nie są częścią miejskiego lub podmiejskiego systemu 
komunikacji.

3. Jakie formalności należy spełnić aby skorzystać ze zwolnienia?
• Należy wykazać zwolnienie poprzez złożenie korekty:
- informacji IN-1 wraz z załącznikami - osoby fizyczne
- deklaracji DN-1 wraz z załącznikami - osoby prawne
Formularze podatkowe dostępne są pod adresem: 
https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/ 

Instrukcje do wypełnienia znajdują się na oficjalnej stronie Gmi-
ny Lądek-Zdrój www.ladek.pl w zakładce aktualności (informacja 
z dnia 11 lutego 2021 r.) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
w zakładce Gospodarka Finansowa Gminy -> Polityka podatkowa 
Gminy.
• Do korekty należy dołączyć Formularz informacji przedstawianych 
przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konse-
kwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 stanowiący załącznik 
nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  29 marca  2010 
r.  w sprawie  zakresu  informacji  przedstawianych  przez podmiot 
ubiegający się pomoc inną niż pomoc de miminis lub pomoc de mi-
nimis w rolnictwie lub rybołóstwie (Dz.U. z 2010r. poz.312 i 1704, z 
2016r. poz.238 oraz z 2020 r. poz.1338).

Uwaga! 
Przedmiotowa uchwała wprowadza zwolnienia z podatku od nieru-

chomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej, których płynność finansowa uległa 
pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu COVID-19 tylko dla wskazanych powyżej 
przedsiębiorców. 

Uchwała Nr 6 Rady Ministrów za dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniają-
ca uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych 
przez jednostki samorządu terytorialnego wprowadziła w § 2 zapis iż 
gmina otrzyma wsparcie w wysokości 80% utraconych dochodów z 
tytułu wprowadzenia za wybrane albo wszystkie miesiące pierwsze-
go kwartału 2021 r. zwolnienia z podatku od nieruchomości grun-
tów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej w zakresie:
a) usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 
2211), przez co zgodnie z ustawą należy rozumieć krótkotrwałe, 
ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc 
noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep 
samochodowych oraz świadczenie w obrębie obiektu, usług z tym 
związanych.
b) usług ujętych w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 
49.39.Z – działalność kolejek linowych naziemnych, kolejek lino-
wych, wyciągów orczykowych i wyciągów narciarskich, pod warun-
kiem, że nie są one częścią miejskiego lub podmiejskiego systemu 
komunikacji.

Dzięki możliwości, którą wprowadza Uchwała Rady Ministrów za 
dnia 12 stycznia 2021 r. Gmina odzyska 80 % utraconych w ten 
sposób dochodów. Wsparcie to  będzie mogło być przeznaczone na 
inwestycje na terenie Gminy.

UMiG, Lądek-Zdrój

Podatki, podatki, podatki…

Aktualiacja bazy NGO’s
w Gminie Lądek-Zdrój
Gmina Lądek-Zdrój przeprowadza aktualizację bazy danych o or-
ganizacjach pozarządowych działających na terenie Gminy Lą-
dek-Zdrój. Organizacje, które chcą zostać umieszczone w wykazie 
Gminy proszone są o wypełnienie kwestionariusza (w załączeniu) 
i przesłanie:
– pocztą elektroniczną na adres organizacje@ladek.pl lub
– osobiście (Biuro Obsługi Klienta, ul. Rynek 31, 57-540 Lądek-
-Zdrój), od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub
– pocztą tradycyjną na adres – Urząd Miasta i Gminy w Lądku-Zdro-
ju, Rynek 31, 57-540 Lądek-Zdrój,  z dopiskiem: Organizacja poza-
rządowa – kwestionariusz. 
W miarę możliwości prosimy o odsyłanie formularzy w wersji edy-
cyjnej.
Nadesłane informacje posłużą do zaktualizowania wykazu organi-
zacji pozarządowych. Wykaz będzie promocją i bazą informacji o 
działających na terenie Gminy organizacjach. 
Wykaz będzie aktualizowany na bieżąco.
Przekazane  przez Państwa dane (organizacji pozarządowych działa-
jących na terenie Gminy) będą prowadzone w formie elektronicznej, 
pojawią się na stronie internetowej Gminy Lądek-Zdrój  www.ladek.
pl, w zakładce URZĄD → ORGANIZACJE → WYKAZ ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH
Gmina Lądek-Zdrój nie ponosi odpowiedzialności za aktualność in-
formacji zawartych w Wykazie organizacji pozarządowych.

UMiG, Lądek-Zdrój
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W akcji poboru krwi w dniu 25 stycznia 
2021r. zarejestrowało się 30 osób, a oddało 
krew 27 krwiodawców!! To najlepszy wynik 
odkąd Klub rozpoczął działalność!! Dzięku-
jemy!
Zapraszamy na kolejny pobór krwi, który 
odbędzie się 30 marca 2021r.

Do zobaczenia!!

Anna Witos – Prezes Klubu
Zapraszamy do kontaktu i śledzenia naszego profilu na Facebooku: 
Gminny Klub HDK PCK w Lądku-Zdroju, e-mail: hdk.ladekzdroj@
wp.pl 

Gminny Klub HDK PCK
w Lądku-Zdroju dziękuje!

Zebrane w jego ramach dane będą przez najbliższe 10 lat podstawą 
wiedzy statystycznej o Polsce. Od danych ze spisu zależą m.in. kwo-
ty dotacji dla gmin, czy środki na ochronę zdrowia w poszczegól-
nych regionach. Ale nie tylko. Informacje ze spisów analizują także 
inwestorzy, samorządy i instytucje unijne.
W tym roku, inaczej niż 10 lat temu, podstawową formą wypełnienia 
formularzy będzie samospis internetowy. Formularz uruchomiony 
zostanie 1 kwietnia na stronie www.spis.gov.pl, a jego wypełnienie 
będzie obowiązkowe. Do tych, którzy nie mają możliwości spisania 
się przez internet, przyjadą lub zadzwonią rachmistrze.
- Dane ze spisu są ważne. Wiele informacji zawartych na formu-
larzach, zbiera się tylko podczas spisu powszechnego. Raz na 10 
lat. Przykładem mogą tu być dane statystyczne na temat poziomu 
wykształcenia czy stopnia niepełnosprawności. Bez wiedzy na ten 
temat, instytucje i urzędy musiałyby działać „w ciemno” – tłumaczy 
Alicja Pietrusiewicz z Urzędu Statystycznego we Wrocławiu.
Wypełnienie formularza zajmie nam 15 minut.
- Samospis internetowy to najprostsza i najszybsza metoda. Zachę-
camy do skorzystania z niej. Każdy będzie mógł wypełnić formularz 
na ekranie smartfona, komputera czy tabletu. Zajmie to około 15 
minut. Te formularze są proste w obsłudze. Pytania zostały skon-
struowane w przystępny sposób. Jeśli ktoś będzie miał problem z 
wypełnieniem formularza, będzie mógł zasięgnąć rady na infolinii – 
dodaje Alicja Pietrusiewicz.
Spisują się również migranci.
Obowiązek spisania się będą mieć także mieszkający w Polsce obco-
krajowcy. Z myślą o nich przygotowywane są dokumenty w innych 
językach, m.in. ukraińskim, angielskim, czy niemieckim.
Narodowy Spis Powszechny 2021 potrwa 6 miesięcy.
2 lutego rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o Narodowym Spisie 
Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.
Zgodnie z nią, czas trwania spisu przedłużony zostanie do 6 miesię-
cy. To inicjatywa Głównego Urzędu Statystycznego. Chodzi o to, by 
pandemia nie przyblokowała wyjścia rachmistrzów w teren.
Źródło:https://www.wroclaw.pl/portal/1-kwietnia-rozpocznie-sie-
-narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021 

1 kwietnia rozpocznie się 
Narodowy Spis Powszechny

Zmiana organizacji ruchu od 24 lutego 2021r.!

Informujemy że od środy 24 lutego 2021 r. ruszyły prace związane 
z przebudową ul. Ostrowicza. Realizowane będą prace związane z 
wymianą sieci wodociągowej oraz przebudową nawierzchni ulicy.  
W związku z tym od dnia 24 lutego zostaje zamknięty dla ruchu od-
cinek ulicy Ostrowicza od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzy-
żowania z ul. Cienistą. Dalej prace będą przesuwały się w kierunku 
ul. Orlej.

Zmiany w organizacji ruchu:
1. Ulica Ostrowicza zostaje zamknięta dla ruchu  
(w pierwszym etapie odcinek pomiędzy ul. Kościusz-
ki i ul. Cienistą).
2. Na ul. Przechodniej będzie obowiązywał ruch 
dwukierunkowy.
3. Objazd do ul. Leśnej zostanie zorganizowany przez 
ul. Żwirki i Wigury, teren 23 Wojskowego Szpitala 
Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego i ul. Górzystą.
4. Objazd do ul. Orlej przez ul. Kościuszki, Al. Havla, 
ul. Lipową i pl. Mariański.

UMiG, Lądek-Zdrój

Ruszył remont 
ul. A. Ostrowicza
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l „Dzień Bezpiecznego Internetu”
Dzień 9 lutego to w kalendarzu nie tylko lubiany przez wszystkich 
Dzień Pizzy, ale też ważny i pożyteczny Dzień Bezpiecznego Inter-
netu. Z tej okazji drugoklasiści uczestniczyli w zajęciach, które miały 
na celu zaznajomić ich z pułapkami, które czyhają na użytkowników 
w e-sieci. W oparciu o kampanię Ministerstwa Cyfryzacji pt. „Bądź 
z innej bajki”, dzieci w przystępny sposób zapoznały się z tym, co 
to jest internet, jakie mamy z niego korzyści i pomoc, ale też co 
niebezpiecznego w nim się kryje. Było o cyber przemocy, uzależ-
nieniach od internetu, komputera, gier, a potem skupiliśmy się na 
tym, co zrobić z tym internetem żeby było przyjemnie, korzystnie i 
bezpiecznie. Dzieci były ogromnie zainteresowane tematem, chętnie 
opowiadały o swoich „doświadczeniach” z siecią, ponieważ zdalne 
nauczanie, chcąc nie chcąc, wprowadziło ich w ten świat. Warto roz-
mawiać o tym, co nas otacza!

JEDYNKA w lutym

l „Bawimy się!”
Świat zamarł w oczekiwaniu na tzw. „normalność”, a my w Szkole 
Podstawowej Nr 1 w Lądku-Zdroju próbujemy choć trochę odcza-
rować tą ponurą rzeczywistość. Młodsze roczniki chodzą do szkoły i 
szukają sposobu, aby oprócz nauki skubnąć gdzieś trochę dawnych, 
szkolnych zwyczajów... Udało się to w piątek 12 lutego. Klasa 2a po-
stanowiła z zachowaniem rygoru sanitarnego i wszystkich wytycz-
nych dotyczących organizacji nauki i pobytu w szkole, zorganizować 
bal karnawałowy. Ba! Był to balik- skromny, kameralny, klasowy 
tylko, bez tradycyjnych balonów, ozdób, serpentyn, ale za to z ogro-
mem radości i uśmiechem na ustach dzieci. Wszelkie księżniczki, 
czarodzieje, policjanci, misie, kotki, i rekiny przystąpiły do klasowej 
zabawy. Były konkursiki sprawnościowe, taneczne, układy tańców 
przeróżnych kwadratowych i podłużnych ;), a na koniec skromny i 
„bezpieczny” sanitarnie poczęstunek. 
Trochę w innych realiach, ale nastroje te same. A może i bardziej 
przeżywane, bo dzieci takich spotkań są bardzo spragnione. „Tań-
czymy labado w ochronnych” maseczkach i trzymamy kciuki, żeby 
było lepiej!
l „Tropimy zwierzęta”
Zimowa aura bardzo pomogła w przeprowadzeniu terenowych zajęć 
edukacji przyrodniczej w klasach 1-3. Pomysłodawcami i inicjatora-
mi zajęć byli pracownicy Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego: Ire-
na Foremnik i Łukasz Głowacki. Lekcja przyrody w terenie okazała 
się strzałem w dziesiątkę!
Uczniowie w podziale na klasy uczestniczyli w praktycznych zaję-
ciach. Prowadzący w ciekawy sposób przedstawili charakterystykę 
poszczególnych tropów zwierząt leśnych. Uczniowie mogli zobaczyć 
odciśnięte tropy na śniegu. Największą atrakcją była możliwość sa-
modzielnego odbicia tropu. Na koniec zajęć w ramach podsumo-
wania zorganizowano konkurs. Należało rozpoznać jak najwięcej 

tropów oraz omówić charakterystyczne sposoby ich pozostawiania 
przez zwierzęta.
Dziękujemy serdecznie Pani Irenie oraz Panu Łukaszowi!
Czekamy na kolejne spotkania. Cieszymy się, że wróciły lekcje prak-
tycznej przyrody! Nasza „EkoStacja” (klasa na powietrzu) spełnia 
swoje zadanie! :-)
P.S. Zajęcia odbywają się w pełnym reżimie sanitarnym z zachowa-
niem wszystkich obowiązujących zasad.
l „Uczymy się ratować!”
We wtorek 16 lutego poruszaliśmy poważny temat: numery alarmo-
we i bezpieczeństwo w górach. Nasz uczeń, Michał Tomczyk, po-
prowadził prelekcję dotyczącą Górskiego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego. Powiedział na czym polega praca ratownika górskie-
go, jakie predyspozycje i cechy charakteru powinien mieć ktoś, kto 
chciałby w przyszłości takim ratownikiem zostać. Dowiedzieliśmy 
się jak bezpiecznie poruszać się w górach, szczególnie wtedy, gdy 
panują tam trudne, zimowe warunki. Każdy mógł poznać i zobaczyć 
na własne oczy zawartość apteczki, która niejednemu pechowcowi 
może uratować zdrowie i życie. Na zakończenie nauczyliśmy się nu-
merów alarmowych do służb ratunkowych. 
Serdecznie dziękujemy Michałkowi za pouczającą lekcję, a tacie - 
Panu Marcinowi Tomczykowi za materiały pomocne w jej realizacji. 

Zachęcamy do systematycznego odwiedzania strony internetowej 
naszej szkoły sp1ladekzdroj.pl. 
Znajdziecie tam zawsze aktualne wiadomości związane z dzia-
łalnością naszej szkoły, informacje o konkursach, rekrutacji oraz 
wszelkie nowości dotyczące egzaminów ósmoklasistów. 
SP1 ZAPRASZA :)



nr 3 (248/2021) 7



nr 3 (248/2021)8

l Dzień Babci i Dziadka
W styczniu tradycyjnie pamiętamy o osobach starszych szczegól-
nie bliskich naszym sercom, czyli o Babci i Dziadku. Tematyka za-
jęć dostosowana do grup wiekowych pozwoliła nam skupić się na 
kształtowaniu wartości dotyczącej poczucia szacunku wobec ludzi 
starszych, uczyliśmy się właściwych zachowań w stosunku do nich. 
Dzieci szukały odpowiedzi na pytania: dlaczego babcia i dziadek są 
ważnymi osobami w życiu dziecka? kim są dla was babcia i dziadek? 
gdzie jest ich miejsce w drzewie genealogicznym? skąd wiemy, że 
dziadkowie też byli małymi dziećmi? w co można bawić się z babcią 
i dziadkiem? co robicie najczęściej, będąc z babcią lub dziadkiem? 
jaka jest wasza ulubiona zabawa, w którą się bawicie z babcią lub 
dziadkiem? dlaczego szacunek dla osób starszych, w tym dla babci 
i dziadka, jest taki ważny? Samodzielnie przygotowywaliśmy upo-
minki, które wręczaliśmy naszym najbliższym z pomocą rodziców. 
Niestety nie mogliśmy zaprosić gości do naszych sal. Przesłaliśmy 
za to filmiki z życzeniami i zdjęcia… Nie zapomnieliśmy także o 
naszych lokalnych Seniorach. Przedszkolaki przygotowały laurki z 
życzeniami, które zostały przekazane do Domu Opieki Dziennej oraz 
Domu Seniora „Hill Tom”.
l Bal Karnawałowy
Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą. W tym roku 
Bal Karnawałowy odbywał się w poszczególnych grupach wieko-
wych. Dzięki zaangażowaniu Rodziców udało nam się sprawić dzie-
ciom odrobinę przyjemności. Dzieci ze wszystkich grup wiekowych 
wraz z wychowawczyniami oraz nasi milusińscy ze żłobka wcielili się 
w różne postacie bajkowe. Mogliśmy podziwiać różnorodne stroje 
karnawałowe, a dzieci z radością opowiadały o postaciach, które 
są ich bohaterami. Każda grupa prowadziła bal według własnego 
pomysłu, były konkursy, zabawy integracyjne, tańce i śpiewy. Cało-
ści dopełnił słodki poczęstunek. Dziękujemy Rodzicom za pomoc w 
przygotowaniach strojów dla dzieci, upieczone babeczki, ciasteczka 
czy też zakupione napoje i owoce. 

l Zabawy na śniegu
Ostatnio za oknem z dnia na dzień przybywa śniegu. Korzystając z 
uroku zimy postanowiłyśmy w styczniu i lutym przez kilka dni za-
żyć z dziećmi ruchu na świeżym powietrzu i przy okazji świetnie 
się bawić. Dbając o bezpieczeństwo, dzieci z różnych grup wieko-
wych oddały się zimowemu szaleństwu. Na terenie przedszkola 
lepiły bałwana, zjeżdżały z górki na plastikowych ,,jabłuszkach”, 
rzucały śnieżkami do celu, budowały igloo. Udało się nawet zrobić 
,,orzełka” na śniegu. Dla dzieci była to ogromna frajda, zwłaszcza 
dla maluchów. Z uśmiechem i rumieńcami na policzkach wracały 
do przedszkola na obiadek. Zimowe zabawy na świeżym powietrzu 
są świetną rozrywką i radością dla dzieci.

Nowinki z Przedszkola

Szanowni Rodzice! Dnia 2 marca 2021 r. rozpoczyna się rekrutacja 
do przedszkola publicznego dla dzieci 3, 4, 5, 6 letnich. Dzieci w wie-
ku sześciu lat muszą obowiązkowo odbyć edukację przedszkolną (w 
przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej). 
Warunkiem przyjęcia dziecka do przeszkola jest złożenie wniosku 
przez rodzica/prawnego opiekuna. Wniosek do pobrania w sekre-
tariacie Przedszkola od 2 marca 2021 r. w godzinach 7.00 – 15.30 
lub na stronie BIP w zakładce Jednostki organizacyjne/ Przedszkole 
Publiczne. Wnioski składamy osobiście w sekretariacie przedszkola 
do dnia 26 marca 2021r. do godziny 15:30.
Zasady rekrutacji na rok szkolny 2021/2022
W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola prowadzonego 
przez Gminę Lądek-Zdrój biorą udział: dzieci urodzone w latach 
2015 – 2018;
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola odbywa się na wolne 
miejsca oraz obejmuje wyłącznie dzieci zamieszkałe w Gminie Lą-
dek-Zdrój.
Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok 
szkolny 2021/2022 do przedszkola przyjmowani są w oparciu o 
liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów. 
Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie.
W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych przedszkoli i 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkol-
ny 2021/2022 obowiązują kryteria określone w art. 131 ust. 2 usta-
wy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 910 ze zm.) tzw. kryteria ustawowe. 
USTAWOWE KRYTERIA NA PIERWSZYM ETAPIE REKRUTACJI  
1) wielodzietność rodziny kandydata, 
2) niepełnosprawność kandydata, 
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. Każde z wyżej wymienionych 
kryteriów ma jednakową wartość.
 Dokumenty potwierdzające spełnienie ww. to odpowiednio: 
1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze wzglę-
du na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o 
stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozu-
mieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 
3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub se-
parację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywa-
niu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego 
rodzicem; 
4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgod-

Rekrutacja do Przedszkola
na rok szkolny 2021/2022
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Dyżury aptek w marcu 2021
w Lądku-Zdroju i Stroniu Śląskim, Bystrzycy Kłodzkiej  
i Międzylesiu 

1.03.2021, godz. 20.00-8.00 „Bystrzycka” ul. Okrzei 12 Bystrzyca Kłodzka
2.03.2021, godz. 20.00-8.00 „Centralna” ul. Mickiewicza 15 Bystrzyca Kłodzka
3.03.2021, godz. 20.00-8.00 „Daglezja” ul. Nadbrzeżna 22 Stronie Śląskie
4.03.2021, godz. 20.00-8.00 „Herbena” Osiedle Szkolne 10 Bystrzyca Kłodzka
5.03.2021, godz. 20.00-8.00 „Pod Opatrznością” ul. Powstańców Wlkp.4 Lądek-Zdrój
6.03.2021, godz. 15.00-8.00 „Pod Słowikiem” pl. Wolności 34/7 Międzylesie
7.03.2021, godz. 8.00-8.00 „Rodzinna” ul. Strażacka 11 Bystrzyca Kłodzka
8.03.2021, godz. 20.00-8.00 „Rumianek” ul. Nadbrzeżna 14 Stronie Śląskie
9.03.2021, godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” Plac Wolności 28-29 Bystrzyca Kłodzka
10.03.2021, godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” ul. Morawka 31/1B Stronie Śląskie
11.03.2021, godz. 20.00-8.00 „Zdrojowa” ul. Kościuszki 15b Lądek-Zdrój
12.03.2021, godz. 20.00-8.00 „Apteka przy Netto” ul. Mickiewicza 3 Bystrzyca Kłodzka
13.03.2021, godz. 15.00-8.00 „Bystrzycka” ul. Okrzei 12 Bystrzyca Kłodzka
14.03.2021, godz. 8.00-8.00 „Centralna” ul. Mickiewicza 15 Bystrzyca Kłodzka
15.03.2021, godz. 20.00-8.00 „Daglezja” ul. Nadbrzeżna 22 Stronie Śląskie
16.03.2021, godz. 20.00-8.00 „Herbena” Osiedle Szkolne 10 Bystrzyca Kłodzka
17.03.2021, godz. 20.00-8.00 „Pod Opatrznością” ul. Powstańców Wlkp.4 Lądek-Zdrój
18.03.2021, godz. 20.00-8.00 „Pod Słowikiem” pl. Wolności 34/7 Międzylesie
19.03.2021, godz. 20.00-8.00 „Rodzinna” ul. Strażacka 11 Bystrzyca Kłodzka
20.03.2021, godz. 15.00-8.00 „Rumianek” ul. Nadbrzeżna 14 Stronie Śląskie
21.03.2021, godz. 8.00-8.00 „Słoneczna” Plac Wolności 28-29 Bystrzyca Kłodzka
22.03.2021, godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” ul. Morawka 31/1B Stronie Śląskie
23.03.2021, godz. 20.00-8.00 „Zdrojowa” ul. Kościuszki 15b Lądek-Zdrój
24.03.2021, godz. 20.00-8.00 „Apteka przy Netto” ul. Mickiewicza 3 Bystrzyca Kłodzka
25.03.2021, godz. 20.00-8.00 „Bystrzycka” ul. Okrzei 12 Bystrzyca Kłodzka
26.03.2021, godz. 20.00-8.00 „Centralna” ul. Mickiewicza 15 Bystrzyca Kłodzka
27.03.2021, godz. 15.00-8.00 „Herbena” Osiedle Szkolne 10 Bystrzyca Kłodzka
28.03.2021, godz. 8.00-8.00 „Daglezja” ul. Nadbrzeżna 22 Stronie Śląskie
29.03.2021, godz. 20.00-8.00 „Pod Opatrznością” ul. Powstańców Wlkp.4 Lądek-Zdrój
30.03.2021,  godz. 20.00-8.00 „Pod Słowikiem” pl. Wolności 34/7 Międzylesie
31.03.2021, godz. 20.00-8.00 „Rodzinna” ul. Strażacka 11 Bystrzyca Kłodzka

nie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i syste-
mie pieczy zastępczej. 
Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej ko-
pii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 
1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania admi-
nistracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty mogą 
być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez rodzica kandydata (art 150 ust.4 Prawa oświato-
wego).
Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych zeznań.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym 
etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego 
etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, brane są pod 
uwagę kryteria lokalne określone na podstawie uchwały Nr V/26/15 
Rady Miejskiej Lądka – Zdroju z dnia 26 stycznia 2015r. 
Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie progra-
mowej wychowania przedszkolnego. W naszym Przedszkolu funk-
cjonuje kuchnia, w której przygotowywane są smaczne, zdrowe i 
domowe posiłki dla dzieci, składające się ze śniadania, zupki i dru-
giego dania. 
Na terenie przedszkola jest ogród wyposażony w bezpieczny sprzęt 
i zabawki. W naszym przedszkolu zajęcia dydaktyczne są atrakcyjne 
i dostosowane do rozwoju dziecka: zajęcia sensoryczne, zabawy w 
kodowanie, zabawy ruchowe, spacery i wycieczki, zabawy badaw-
cze, zabawy muzyczne i plastyczne. 

Zapraszamy!
Danuta Wójtowicz-Robak – dyrektor przedszkola

Jesteś właścicielem nieruchomości wpisanej do rejestru/ewi-
dencji zabytków? Planujesz remont? Uzyskaj dofinansowanie z 
budżetu Gminy Lądek - Zdrój prac przy zabytkach!
W marcu 2021r. zostanie ogłoszony nabór wniosków na dofinan-
sowanie z  budżetu Gminy Lądek - Zdrój prac konserwatorskich, 
restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach. 
Beneficjentami końcowymi mogą być osoby fizyczne, prawne lub 
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które 
posiadają tytuł prawny do budynku.
Dotacja może wynosić do 50% nakładów koniecznych na wykona-
nie prac nie więcej jednak niż 10 000,00 zł brutto.
Dostępna pula środków finansowych w 2021 r. wynosi 90 000,00 
zł, w podziale na:
• 60 000,00 zł – dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot,
• 30 000,00 zł – dofinansowanie do odnowy zabytków dla osób fi-
zycznych.
Dodatkowych informacji udziela: Anna Witos, Inspektor ds. Zamó-
wień Publicznych, e-mail: zamowienia@ladek.pl, tel: 74/8117884

Dofinansowanie
na remont zabytków

Gmina Lądek-Zdrój przeprowadza aktualizację bazy danych o organi-
zacjach pozarządowych działających na terenie Gminy Lądek-Zdrój. 
Organizacje, które chcą zostać umieszczone w wykazie Gminy pro-
szone są o wypełnienie kwestionariusza (w załączeniu) i przesłanie:
– pocztą elektroniczną na adres organizacje@ladek.pl lub
– osobiście (Biuro Obsługi Klienta, ul. Rynek 31, 57-540 Lądek-
-Zdrój), od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub
– pocztą tradycyjną na adres – Urząd Miasta i Gminy w Lądku-Zdro-
ju, Rynek 31, 
57-540 Lądek-Zdrój,  z dopiskiem: Organizacja pozarządowa – kwe-
stionariusz. 
W miarę możliwości prosimy o odsyłanie formularzy w wersji edy-
cyjnej.
Nadesłane informacje posłużą do zaktualizowania  Wykazu organi-
zacji pozarządowych. Wykaz będzie promocją i bazą informacji o 
działających na terenie Gminy organizacjach. 
Wykaz będzie aktualizowany na bieżąco.
Przekazane  przez Państwa dane (organizacji pozarządowych działa-
jących na terenie Gminy) będą prowadzone w formie elektronicznej, 
pojawią się na stronie internetowej Gminy Lądek-Zdrój  www.ladek.
pl, w zakładce URZĄD → ORGANIZACJE → WYKAZ ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH
Gmina Lądek-Zdrój nie ponosi odpowiedzialności za aktualność in-
formacji zawartych w Wykazie organizacji pozarządowych.

UMiG, Lądek-Zdrój

Aktualiacja bazy organizacji 
pozarządowych
w Gminie Lądek-Zdrój
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Diaporama to pokaz przezroczy fotograficznych, zwanych popular-
nie slajdami, najczęściej barwnych, rzutowanych z jednego, dwóch 
przeważnie lub więcej rzutników na ekran. Z projekcją przezroczy 
jest zsynchronizowany podkład dźwiękowy w formie muzyki, ko-
mentarza. Ta nieco kosztowna i dopiero rozwijająca się gałąź foto-
grafii zwana diaporamą znalazła i w Lądku-Zdroju swoich wielbicieli.
Według kroniki sygnowanej „PTTK Oddział Bialski w Lądku-Zdroju, 
Klub Miłośników Fotografii Diapozytywowej KRONIKA KLUBU FO-
TO-DIA założono 22.03.1983 r.”. Klubowy sztambuch dość skru-
pulatnie prowadził Franciszek Musik, a czytamy w nim, iż działał na 
podstawie opracowanego regulaminu, zatwierdzonego przez Zarząd 
Oddziału Bialskiego PTTK w dniu 23.03.1983 r. oraz przedłożonego 
budżetu. Podstawowym zadaniem klubu „Foto-Dia” było gromadze-
nie i opracowywanie przeźroczy barwnych i fotogramów, populary-
zacja krajoznawstwa regionu za pomocą projekcji serii przeźroczy 
oraz organizowanie wystaw fotograficznych w technice czarno-bia-
łej i kolorowej. Ponadto szeroka popularyzacja idei krajoznawczej 
i szkolenia kadry fotografów-krajoznawców” (cytat z Regulaminu, 
paragraf 2). Pomysłodawcami powstania „Foto-Dia” byli Ludwik Pi-
kuła i inż. Franciszek Musik. Sam Ludwik Pikuła, ceniony fotograf i 
przewodnik sudecki PTTK, zabiegał o jego powstanie już w latach 
1968-1970, jednak nie znalazł wówczas zainteresowania społecz-
nego. Franciszek Musik, fotograf amator i pracownik Uzdrowiska, 
zorganizował klub przy prowadzonym przez siebie kole zakłado-
wym PTTK przy PP Uzdrowisko Lądek-Długopole, odbyło się nawet 
kilka spotkań i projekcji (pokazów). Klub ten miał włączyć się do 
prac przy tworzeniu Muzeum Balneologicznego (w dawnym zborze 
ewangelickim) pod kierownictwem Mariana Ciężkowskiego, lecz nie 
było wsparcia ze strony władz PTTK w Lądku-Zdroju. 

„Foto-Dia” - Klub Miłośników Fotografii Diapozytywowej
W prężnej grupie założycieli „Foto-Dia” znaleźli się obok Pikuły i Mu-
sika: Lechosław Siarkiewicz, Bronisław Tatoń, Emil Rakoczy, Jerzy 
Łuczyński, Bogdan Paszkiewicz, Zbigniew Kolendo i Józef Ineksiak. 
Pierwsze oficjalne spotkanie klubowe odbyło się wspomnianego 
23.03.1983 r. z udziałem założycieli oraz prezesa Zarządu Oddzia-
łu Bialskiego PTTK Ryszarda Wulicza. Na zebraniu wybrano Zarząd 
Klubu w składzie: Przewodniczący - Ludwik Pikuła, sekretarz - Fran-
ciszek Musik, skarbnik - Bogdan Paszkiewicz, gospodarz - Jerzy Łu-
czyński. Na zebraniu przedłożony został terminarz budżetowy klubu 
oraz inne dokumenty formalno-prawne potrzebne do rozpoczęcia 
działalności. Klub został zaakceptowany przez Zarząd Oddziału Bial-
skiego PTTK, jako jeden z jego organów (sekcji) działalności. Już 
11.04.1983 r. została założona dokumentacja klubu, w tym kartoteki 
diapozytywów jego członków. Skarbnik pobrał wpisowe i składki (2 
x 100 zł). Pomieszczenia klubowe (pracownia, sala projekcji) zapla-
nowano wspólnie z twórcami przyszłego Muzeum Balneologicznego 
w dawnym zborze ewangelickim. Członkowie Klubu, wysokiej klasy 
specjaliści (inżynierowie), włączyli się w opracowanie dokumenta-
cji adaptacji dawnego zboru do działalności oświatowo-kulturalnej, 
zaplanowano w nim m.in. pomieszczenia na działalność Klubu „Fo-
to-Dia”. 

Na kolejnym spotkaniu, 10.05.1983 r., członkowie klubu podjęli te-
maty diaporam, które będą opracowywać i tak: Kazimierz Korecki – 
„Czar lasu, krajobrazy ulegające naturalnym zmianom lub w wyniku 
celowej albo mimowolnej działalności człowieka”, Jerzy Łuczyński 
– „Barwy lata”, Franciszek Musik – „Dolina Białej Lądeckiej, nasze 
małe miasteczko, zamek i władztwo Karpieńskie”, Bogdan Pasz-
kiewicz – „Krajobrazy przyrodnicze, grupa Śnieżnika (kłodzki Mont 
Blanc), wśród minerałów i skał”, Ludwik Pikuła – „Historia lądec-
kich źródeł, zarys dziejów miasta i regionu”, Emil Rakoczy – „Sudety 
Środkowe”; Lechosław Siarkiewicz – „Zabytki lądeckie”, Bronisław 
Tatoń – „Międzygórze”; Ryszard Wulicz – „Krajobrazy miasta i gmi-
ny Lądek, Ziemia Kłodzka”, Stanisław Zieliński – „Dewastacja krajo-
brazu i jego zagrożenia”. Początkowo sprzęt klubowy (m.in. błony 
diapozytywowe, ramki ze szkiełkami, magazynki do przeźroczy, dia-
skop, magnetofon) jego członkowie nabywali za własne pieniądze, 
później zakupy dość pokaźnymi sumami pieniędzy dofinansowane 
były przez Zarząd Oddziału Bialskiego PTTK. 
Pierwsza kolorowa, dźwiękowa diaporama powstała z cyklu „Zie-
mia Kłodzka”, temat: „Sudecki Kras część i Jaskinia Niedźwiedzia 
w Kletnie”. Scenopis zawierający 18 stron szczegółowego opisu 
wraz z komentarzem opracowali Franciszek Musik i Ludwik Piku-
ła w początku 1984 r. Diapozytywy do tej diaporamy wykonali F. 

Założyciele Klubu Miłośników Fotografii Diapozytywowej „FOTO-
-DIA”, od lewej: E. Rakoczy, L. Pikuła, L. Siarkiewicz, B. Tatoń,  
F. Musik, J. Łuczyński, B. Paszkiewicz, Z. Kolendo.

Strona tytułowa Kroniki Klubu „FOTO-DIA”
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Musik, B. Tatoń i L. Pikuła w czasie robienia przez klub inwentary-
zacji fotograficznej „Jaskini Niedźwiedziej” latem 1983 r. na mate-
riałach ORWO-CHROM. Do diaporamy wybrano 154 diapozytywy. 
Operatorem, czyli reżyserem obrazu i dźwięku, był Ryszard Łoboda. 
Nagranie słowno-muzyczne wykonał Bronisław Mierzejewski w Pol-
skim Radiu Wrocław. Do szczegółowego opracowania tekstu wyko-
rzystano bibliografię: M. Pulina - „Jaskinia Niedzwiedzia”, 1973, J. 
Wieczorek - „Górnicy w Sali Pałacowej”, A. Górska - „Nowe Skarby 
Jaskini Niedźwiedziej”, 1967, W. Burkacki - „Niedźwiedź w Pałacu”, 
1983; Gazeta Robotnicza - „Zaproszenie do Jaskini Niedźwiedziej”, 
1983. Ta diaporama otrzymała atest nr 153 „Diaświat 88” z dnia 
16.12.1988 r. Uczestniczyła w Szczecinie w imprezie zorganizo-
wanej na Zamku Książąt Pomorskich pt. „Pomorskie Spotkania z 
Diaporamą” w dniach 9-11.11.1990 r., za co została wyróżniona. 
Prezentowali ją Ludwik Pikuła, Lechosław Siarkiewicz, Bronisław 

Tatoń i Ryszard Łoboda. 
Spotkania lądeckiego Klubu Foto-Dia odbywały się w ciasnym poko-
ju PTTK, jak też w domach członków klubu, głównie w Zakładzie Fo-
tograficznym „Foto-Laboratorium” Ludwika Pikuły (Lądek-Zdrój, ul. 
Kościuszki 40). Od 9.08.1983 r. Lechosław Siarkiewicz, kierownik 
Miejskiego Domu Kultury (MDK), na spotkania klubowe udostęp-
nił pomieszczenia w tym obiekcie (pl. Nowotki 5, obecnie pl. Sta-
romłyński 5). Wreszcie od 4.04.1984 r. jedno z pomieszczeń daw-
nego MDK, wówczas Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury (MGOK), 
zostało oficjalnie przekazane przez dyrektora Andrzeja Czerniaw-
skiego na działalność klubu. Tym samym „Foto-Dia” stał się jedną 
z form pracy ośrodka kultury, który partycypował merytorycznie i 

finansowo w działalność klubu. 
Pierwszą wystawę fotografii artystycznej zorganizował prezes klu-
bu - Ludwik Pikuła. Ekspozycję oglądać można było w dniach 17-
21.10.1984 r. W 1985 r. z okazji 40-lecia Powrotu Ziem Zachodnich 
i Północnych do Macierzy „Foto-Dia” zorganizował wystawę foto-
graficzną „Lądek-Zdrój wczoraj i dziś”. Uroczyste otwarcie wysta-
wy nastąpiło dnia 19.07.1985 r. w Sali Imprez Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury w Lądku-Zdroju, otwarcia tej wystawy w imieniu 
Naczelnika Miasta i Gminy dokonali Józef Wąsik, sekretarz oraz 
przewodniczący Komisji P.R.O.N. Zdzisław Hutarz. Wystawa czyn-
na była w dn. 19.07 - 10.08.85 r. W czasie jej trwania wyłożona 
była „Książka Uwag i Życzeń”, gdzie na 16 stronach zwiedzający, 
głównie miejscowa młodzież i koloniści, wpisała dość ciekawe spo-
strzeżenia i życzenia dla organizatorów. Z okazji 25-lecia Oddziału 
Bialskiego PTTK w Lądku Zdroju Klub „Foto-Dia” w dniach 9-30.
XI.1985 r. wznowił tę wystawę. Stan członków Klubu „Foto-Dia” na 
31.12.1985 r.: Franciszek Musik, Bronisław Tatoń, Ludwik Pikuła, 
Kazimierz Korecki, Emil Rakoczy, Bogdan Paszkiewicz, Stanisław 
Zieliński, Ryszard Wulicz, Lechosław Siarkiewicz, Ryszard Dobrzyń-
ski, Ryszard Łoboda, Roman Kubica, Stanisław Łuczyński.
W 1986 r. „Foto-Dia” zaprezentował na różnych uroczystościach 
okolicznościowych 13 projekcji diaporam, w 1987 r. – 9, a w 1988 
r. - 28. Szczególna prezentacja odbyła się 12.12 1986 r., kiedy klub 
swoje diaporamy przedstawił na IV Międzynarodowym Sympozjum 
Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatycznego w Ląd-
ku-Zdroju. Pokaz ten goście prawie z całej Europj określili mianem 
„wysokiego kunsztu artystycznego jej twórców”. W 1988 r. na dia-
poramy „Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie” i „Uzdrowisko Soczi w 
ZSRR” otrzymały atesty i świadectwa przydatności Komisji Fotogra-
fii Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK. W dniach 4-6.11.1988 r. 
członkowie Klubu Foto-Dia uczestniczyli w IV Ogólnopolskim Prze-
glądzie Zestawów Przeźroczy „Diaświat ‘88” w Częstochowie. Zesta-
wy przeźroczy „Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie”, „Uzdrowisko Soczi 
w ZSSR” prezentowali: Ludwik Pikuła, Ryszard Dobrzyński, Broni-
sław Tatoń, Ryszard Łoboda i Bogdan Paszkiewicz. Tego samego 
roku do uatrakcyjnienia V Sejmiku Towarzystw Regionalnych Ziemi 
Kłodzkiej w Lądku-Zdroju przyczynił się również pokaz diaporam 
„Foto-Dia”, związanych tematycznie z Ziemią Kłodzką i Lądkiem-
-Zdrojem. W 1988 r. „Foto-Dia” obchodził też mały jubileusz – 5 le-

cie istnienia. W 1989 r. członkowie klubu, na zaproszenie podobnie 
działającego Klubu DIAFON w Destne w ówczesnej Czechosłowacji, 
uczestniczyli w 3-dniowej imprezie, między innymi w pokazie diapo-
ramy trójwymiarowej w Pardubicach.
W sprawozdaniu datowanym 15.10.1989 r. Ludwik Pikuła, prezes 
Klubu „Foto-Dia”, wymienia ogółem pięć plenerów fotograficznych, 
w których m.in. uczestniczyli członkowie klubu (16.11.1984: Lą-
dek-Zdrój, Dom Wypoczynkowy „Placówka” - noclegi, DW. „San” 
- posiłki, DW „Jadwiga” - pracownia ciemnia fotograficzna FWP; 
15-18.10.1984 r.: Lądek-Zdrój, Ośrodek Szkoleniowy „Złoty Łan”; 
9-12.11.1986: Międzygórze, D.W. „Widok”; 25-28.11.1987 r.: Po-

Zaproszenie na otwarcie wystawy „Lądek-Zdrój wczoraj i dziś”

„Pozdrowienia z pleneru fotograficznego”
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lanica-Zdrój, D.W. Centralnego Związku Rzemiosła; 15-18.1989 
r.: Lądek-Zdrój). Ostatni wpis w kronice „Foto-Dia” pochodzi z 
11.07.1993 r. i dotyczy „Picniku” zorganizowanego przez Ludwika 
Pikułę dla fotografów i członków Klubu w Goszowie na „Łowisku 
pstrąga” u pana Jana Kuźmińskiego. 

Wizytówka Klubu „Foto-Dia”

Sądząc po dość dużej frekwencji na pokazach diaporam w różnych 
środowiskach (uczniowie lądeckich szkół, koloniści, kuracjusze, 
wczasowicze), Klub „Foto-Dia” i jego czynni członkowie cieszyli 
się uznaniem wśród społeczności. Świadczą o tym m.in. nagrody, 
dyplomy, liczne podziękowania nawet z zagranicy, zaproszenia do 
udziału w imprezach tego typu, wpisy do ksiąg pamiątkowych. 
W miarę rozwoju technologii cyfrowych, produkowano też sprzęt 
równie przydatny w diaporamach, coraz lepszy, mniej zawodny, ale 
przede wszystkim droższy, przez co mniej dostępny dla zwykłego 
człowieka. Do tego doszedł jeszcze inny, dość poważny problem dla 
Klubu „Foto-Dia”; otóż w latach 1993 - 1994, w związku z reorgani-
zacją działalności Centrum Kultury i Rekreacji przeprowadzoną przez 
jego dyrektora, Elżbietę Sosnowską, „Foto-Dia” nie znalazł miejsca 
w strukturze tej placówki kultury. Brak pomieszczeń do działalności, 
stałego budżetu itp. przyczyniły się do powolnego, postępującego 
zaniku tej działalności. 

L. Siarkiewicz na podstawie informacji i Kroniki Klubu FOTO-DIA, 
Ksiąg Pamiątkowych udostępnionych przez Ludwika Pikułę, za co 
serdecznie dziękuję. 

PODZIĘKOWANIA
Z CAŁEGO SERCA DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM, 

KTÓRZY PRZYBYLI ODPROWADZIĆ 
MOJEGO MĘŻA 

ADAMA SZMIDTA 
NA WIECZNY SPOCZYNEK. DZIĘKUJĘ TEŻ 
TYM, KTÓRZY NIE MOGLI PRZYJECHAĆ, 
ALE BYLI PRZY MOIM MĘŻU MYŚLAMI  

I MODLITWĄ.
JOLANTA SZMIDT Z RODZINĄ

Szukasz estetycznej i użytecznej przestrzeni na oficjalne spotkania 
lub prezentację? Dysponujemy przestrzenią szkoleniową i konferen-
cyjną dla przedsiębiorców, lokalnych firm organizujących spotkania 
biznesowe oraz dla wykładowców. 
Nowoczesne i przygotowane do działań szkoleniowych i dydaktycz-
nych pomieszczenie charakteryzuje się również reprezentatywną 
estetyką i designem, który odpowiada na potrzeby wizerunkowe 
wynajmujących.

Inkubator Przedsiębiorczości „ Stacja Rozwój”
Lądek Zdrój 57-540 Ul. Kolejowa 6
Kontakt telefoniczny: 789 384 526

Inkubator zaprasza


