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Po rocznej przerwie, spowodowanej epidemią koronawirusa, do 
kalendarza plenerowych wydarzeń kulturalnych w Lądku-Zdroju 
powróciła „Noc Świętojańska”.
Organizatorzy obawiali się trochę zmniejszonej frekwencji, tymcza-
sem dopisało wszystko: ilość gości i ich dobry humor, znakomita 
pogoda i udane występy muzyczne.
W tym roku na scenie pojawili się: duet „Skład Nietradycyjny”, arty-
ści Rodzinnego Domu Twórczego Życia „Modra Rzeka” w progra-
mie pieśni „Folk Ever”, zespół „Re-Karpaty” oraz „Teatr, Którego 
Być Nie Powinno” w pokazie ogniowym i paradzie świętojańskiej.
Jednym z tradycyjnych elementów był konkurs kulinarny „Niezłe 
Ziółko”, do którego impreza pozyskała drugie kulinarne zawody w 

Noc Świętojańska 2021

postaci „Konkursu Wołowego”. W „Niezłym Ziółku” wzięło udział 
ogółem 9 zawodników, którzy wystąpili w 3 kategoriach. I tak w ka-
tegorii „produkt słodki” I miejsce zdobyła Agnieszka Jaroszewska. 
W kategorii „napoje”: I miejsce – „Do Japy”, II miejsce – Danusia 
Chomyn, III miejsce – Pracownia „Pod Łyścem”. W kategorii „pro-
dukt inny”: I miejsce – ArteWeda, II miejsce – „Do Japy”, III miej-
sce – Karolina Natanek. W tym roku obok wymienionych nagród 
pojawiła się jeszcze Nagroda Specjalna dla Eweliny Birówki za napój 
konopny i Grand Prix „Niezłego Ziółka”, które zdobyła Restauracja 
„Abakus” za zupę z pokrzywy.

Dokończenie na str.10
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Z biurka 
BURMISTRZA KACZMARCZYKA

Burmistrz Lądka-Zdroju, Roman Kaczmarczyk

29 maja. Uczestniczyłem w otwarciu festiwalu biegów rodzinnych 
Mir-Jan, wspólnie z Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Pań-
stwowych we Wrocławiu.
31 maja. Odbyło się Walne Zgromadzenie Wspólników LUK Spółka 
z o.o., zatwierdzone zostały sprawozdania za 2020 rok oraz plan na 
2021 rok.
5 czerwca. Byłem gościem na Dniu Dziecka w nowej Świetlicy w 
Trzebieszowicach.
8 czerwca. Wystąpiłem on-line w posiedzeniu Sejmiku Wojewódz-
twa Dolnośląskiego dotyczącym finansowania i inwestycji w samo-
rządach, bezpieczeństwia oraz Wojewódzkiego Planu Odbudowy i 
Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – z uwzględnieniem połu-
dniowej – biedniejszej części województwa.
9 czerwca. Odbyłem szkolenie Banku Gospodarstwa Krajowego w 
zakresie emisji obligacji komunalnych na inwestycje wodociągowo-
-kanalizacyjne dla samorządów.
9 czerwca. Odbyłem rozmowę on-line z prof. Janem Popczykiem 
– twórcą polskiego elektroposumeryzmu oraz Radosławem Gaw-
likiem z Dolnośląskiego Alertu Smogowego w sprawie – realizacji 
oraz konsultacji pilotażowej inwestycji farmy FV w Polsce.
9 czerwca. Odbyłem spotkanie on-line z dr M. Leszczkowskim z 
Warszawy – pełnomocnikiem Związku Gmin Wyznaniowych Ży-
dowskich w Rzeczypospolitej Polskiej – rozmowa dotyczyła skarg 

na burmistrza Lądka-Zdroju ze strony Lądeckiego Towarzystwa Hi-
storyczno-Eksploracyjnego – oraz kierunku działań w celu uregulo-
wania spraw związanych z miejscem pochówku osób pochodzenia 
żydowskiego.
11 czerwca. Wziąłem udział w otwarciu sympozjum i prezentacji 
systemu informatycznego E-Instytucja. Spotkanie zorganizowane 
zostało dla burmistrzów i pracowników samorządów powiatu kłodz-
kiego.
14 czerwca. Uczestniczyłem w konferencji i spotkaniu z ministrem 
klimatu Ireneuszem Zyską oraz prezesem Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, prof. Maciejem Chorow-
skim. Spotkanie dotyczyło funduszu 250 mln zł dla 50 gmin uzdro-
wiskowych: dotacje na inwestycje w termomodernizację obiektów 
użyteczności publicznej, będących własnością gmin uzdrowisko-
wych oraz pożyczki na inwestycje w sieci wodociągowe obszarów 
stref uzdrowiskowych.
15 czerwca. Odbyłem spotkanie z prezesem i wiceprezesem IEN 
Energy – opiekunem klastra energii ws kierunków działań w okresie 
popandemicznym
16 czerwca. Uczestniczyłem w spotkaniu z Marszałkiem Senatu i 
komisją senackią samorządu terytorialnego i administracji pań-
stwowej pod przew. Senatora Zygmunta Frankiewicza. W trakcie 
spotkania doszło do podpisania porozumienia przez przedstawicieli 
Senatu oraz Stowarzyszeń Samorządowych w sprawie wspólnego 
wspierania demokracji lokalnych i wszystkich mieszkańców lokal-
nych wspólnot w zjednoczonej Europie.
17 czerwca. Kolejne spotkanie robocze z Wice Starostą powiatu 
kłodzkiego Piotrem Marchewką i Dyrektorem Wydziału Zarządu 
Dróg Powiatowych Stanisławem Sijką. Spotkanie dotyczyło wspól-
nych inwestycji na drogach powiatowych w Skrzynce, Konradowie, 
Orłowcu, Trzebieszowicach oraz planu przekazania naszej Gminie 
dróg powiatowych położonych na terenie miasta Lądek-Zdrój, a tak-
że planów projektowych i inwestycyjnych na kolejne lata.
22 czerwca. Odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Eu-
roregionu Glacensis. Udzielono absolutorium dla Zarządu i Prezesa 
Czesława Kręcichwosta. W trakcie Zgromadzenia odbyły się konsul-
tacje nt planowanej perspektywy unijnej 2021 – 2027.
24 czerwca. Otrzymałem Absolutorium Burmistrza oraz wotum za-
ufania od Rady Miejskiej Lądka-Zdroju.

W Radochowie 26 czerwca (sobota) 2021 r. odbyła się uroczystość 
przekazania auta strażackiego zakupionego przez Gminę Lądek-Zdrój 
połączona z obchodami 75-lecia OSP Radochów. Wieloletniego 
żuka zastąpił Ford Transit ważący 3,5 tony, ze zbiornikiem wodnym 
na 600 litrów, pompą i z napędem na 4 koła. Samochód kosztował 
120 tys. zł, a gmina zakupiła go z własnych środków budżetowych. 
Uroczystości rozpoczęto mszą świętą w kościele parafialnym p.w. 
św. Mikołaja - uświetnioną pocztami sztandarowymi z Radocho-
wa, Trzebieszowic i Konradowa - na zakończenie której mieszkańcy 
złożyli życzenia ks. Proboszczowi Wojciechowi Zmysłowskiemu z 
okazji rocznicy 10 lat objęcia probostwa. Potem pochód ze sztanda-
rami ruszył pod remizę, gdzie odbyła się część oficjalna przekazania 
auta, którą poprowadził Dh Prezes Tomasz Stuła. Władze gminy re-
prezentowali: Roman Kaczmarczyk Burmistrz Lądka-Zdroju, Alicja 
Piwowar Wiceburmistrz, radni Rady Miejskiej - Dorota Urbańczyk, 
Ewelina Rycaj, Magdalena Podyma, Leszek Pazdyk (zarazem przed-
stawiciel i prezes OSP Lądek-Zdrój) i niżej podpisana. Druhowie 
strażacy pochwalili się też nowym wyposażeniem świetlicy nad re-
mizą - są to stoły, 60 krzeseł, naczynia i sztućce, zmywarka, kuchen-
ka. Na ten cel pozyskano dotację z Lokalnej Grupy Działania „Kłodz-
ka Wstęga Sudetów”. Dla obecnych podczas uroczystości, zarówno 
gości, jak i mieszkańców przygotowano poczęstunek zwieńczony 

OSP Radochów ma nowy wóz bojowy
okazałym tortem ze św. Florianem. Później do tańca i zabawy przy-
grywała zaproszona kapela. 
Wielkie gratulacje dla wszystkich druhów z Radochowa!

Małgorzata Bednarek
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Sesja Rady Miejskiej Lądka-Zdroju, czerwiec 2021 r.
Od trzech lat, zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym, burmistrz 
jest zobowiązany do dnia 31 maja każdego roku przedstawić Raport 
o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie jego działalności w 
roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów 
i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Podczas 
sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju, w dniu 24 czerwca br. odbyła 
się debata nad Raportem. W pierwszej części sesji na sali w Inkuba-
torze Przedsiębiorczości obecnych było wielu gości, m.in. Zbigniew 
Łopusiewicz, Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego, Grażyna 
Mańczak Kierownik OPS, Jerzy Szymańczyk Prezes L.U.K., Karolina 
Sierakowska Dyrektor CKiR, kierownicy wydziałów UMiG: Dorota 
Kuczwalska, Aneta Celnik, Grzegorz Szczygieł, Główna Księgowa 
Helena Kołodziej, Krzysztof Szecel Komendant Straży Miejskiej. 
Oczywiście uczestniczyli w obradach jak zawsze: Roman Kaczmar-
czyk Burmistrz Lądka-Zdroju, Alicja Piwowar Wiceburmistrz Lądka-
-Zdroju, Wioletta Wiśniewska Skarbnik Gminy. W tym roku po raz 
pierwszy nie zgłosił się nikt z mieszkańców do udziału w dyskusji, 
zatem w tej części wypowiadali się tylko radni. Debata zakończyła 
się podjęciem uchwały o udzieleniu Romanowi Kaczmarczykowi 
Burmistrzowi Lądka-Zdroju wotum zaufania (13 radnych uczestni-
czyło w głosowaniu, 11 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymuję się”).
Proceduralnie, zgodnie z obowiązującym prawem, dopiero po dys-
kusji nad Raportem można przejść do tematu absolutorium dla 
burmistrza. Zagadnienie to regulują przepisy ustawy o finansach 
publicznych (art. 271) - nie później niż 30 czerwca roku następują-
cego po roku budżetowym, organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego (czyli Rada Miejska) podejmuje uchwałę w sprawie 
absolutorium dla burmistrza po zapoznaniu się ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, spra-
wozdaniem finansowym, opinią regionalnej izby obrachunkowej, 
informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz 
stanowiskiem komisji rewizyjnej. 
Budżet Gminy Lądek-Zdrój na rok 2020 został zatwierdzony 
Uchwałą nr XV/102/2019 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 30 
grudnia 2019 roku w wysokości:
1. Dochody budżetu w kwocie 44 222 400,00 zł w tym: a) dochody 
bieżące 36 983 286,00 zł; b) dochody majątkowe 7 239 114,00 zł.
2. Wydatki budżetu w kwocie 45 260 400,00 zł w tym: a) wydatki 
bieżące 36 956 084,00 zł; b) wydatki majątkowe 8 304 316,00 zł.
3. Planowany deficyt budżetu w kwocie 1 038 000,00 zł.
4. Planowane przychody w kwocie 2 814 708,00 zł; w tym: a) kre-
dyty i pożyczki 1 776 708,00 zł; b) niewykorzystane środki pieniężne 
na rachunku budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków 
nimi sfinansowanych związanych z realizacją zadania „Przebudowa 
drogi gminnej nr 119833D ul. Wolności w miejscowości Lądek-
-Zdrój” współfinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorzą-
dowych 1 038 000,00 zł.
5. Planowane rozchody w kwocie 1 776 708,00 zł.
Po wprowadzeniu zmian w 2020 roku plan budżetu na dzień 31 
grudnia 2020 r. zamknął się następującymi wielkościami:
1. Dochody budżetu w kwocie 47 329 213,24 zł, w tym: a) dochody 
bieżące 37 901 256,24 zł; b) dochody majątkowe 9 427 957,00 zł.
2. Wydatki budżetu w kwocie 49 501 355,24 zł w tym: a) wydatki 
bieżące 38 531 926,63 zł; b) wydatki majątkowe 10 969 428,61 zł.
3. Planowany deficyt budżetu w kwocie 2 172 142,00 zł. 
4. Planowane przychody w kwocie 4 788 850,00 zł w tym: a) kredy-
ty i pożyczki 2 476 708,00 zł; b) niewykorzystane środki pieniężne 
na rachunku budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków 
nimi sfinansowanych związanych z realizacją zadania „Przebudowa 
drogi gminnej nr 119833D ul. Wolności w miejscowości Lądek-
-Zdrój” współfinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorzą-
dowych, 1 017 502,00 zł, c) wolne środki o których mowa w art. 
217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 1 294 640,00 zł.
5. Planowane rozchody w kwocie 2 616 708,00 zł.
Plan dochodów został zrealizowany w 103,02 %, natomiast plan 
wydatków w 93,91%.

Zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa, jak i Komisja Rewizyjna 
Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały przedstawione sprawoz-
dania. W wyniku głosowania radnych Roman Kaczmarczyk Burmi-
strza Lądka-Zdroju, jednogłośnie (13 obecnych radnych oddało głos 
„za”) uzyskał absolutorium za rok 2020. 
W dalszym toku obrad, poprzez głosowania udzielono dotacji celo-
wej Powiatowi Kłodzkiemu na współrealizację zadania: Przebudowa 
dróg powiatowych Konradów i Skrzynka (środki zostały już wcze-
śniej zabezpieczone w budżecie Gminy na rok 2021, ale zmianie ule-
gły długości planowanych do remontu dróg). Wprowadzono zmiany 
wynikające m.in. otrzymania środków w wys. 223 892,00 zł (80% 
utraconych przez gminę dochodów z tytułu wprowadzenia zwolnień 
z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związa-
nych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług 
hotelarskich i infrastruktury turystycznej, które przeznaczono na re-
alizację w 2021 roku na zadania: 1) Budowa ogólnodostępnej toalety 
przy parkingu na Pl. M. Skłodowskiej – 23 892,00 zł, 2) Wykonanie 
dekoracyjnego napisu wraz z ozdobną fontanną LED – 50 000,00 zł, 
3) Wojtusiowy Park – 150 000,00 zł). Radni wyrazili też zgodę, aby 
odstąpić od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działki 
0,1780 ha w Wójtówce. Nadleśnictwo Lądek-Zdrój wykorzysta to 
miejsce jako plac przeładunkowy dla aut wysokotonażowych, dzięki 
czemu zmniejszą się uszkodzenia nawierzchni drogowej. Radni po-
parli projekt uchwały zgłoszonej przez Burmistrza Lądka-Zdroju, by 
dla wnioskodawców - osób fizycznych z terenu gminy, które zgłosiły 
się do projektu „Ziemia Kłodzka - czyste powietrze - wymiana wyso-
koemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach” i nie otrzymały 
dotacji z powodu wyczerpania puli środków, uruchomić wsparcie z 
Budżetu naszej gminy. Ogółem 14 aplikacji, które przeszły pozytyw-
nie weryfikacje otrzymają po 5 500 zł. 
Szczegółowy wykaz podjętych uchwał znajdą Państwo w lądeckim 
Biuletynie Informacji Publicznych.

Małgorzata Bednarek
Przewodnicząca Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
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l ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ 2021
Po raz kolejny Lądecka Jedynka uczestniczy w Ogólnopolskiej Kam-
panii Zachowaj Trzeźwy Umysł. W 2021 roku działania profilaktycz-
ne Zachowaj Trzeźwy Umysł są organizowane pod hasłem: W po-
szukiwaniu szczęścia, a ich celem jest zwrócenie uwagi na szczęście 
jako stan, który może się przejawiać w różnych aktywnościach życia 
codziennego. Poszczególne zadania zostały tak dobrane, aby umoż-
liwić uczniom doznawanie i przeżywanie radosnych, pozytywnych 
emocji przy jednoczesnym doświadczaniu pozytywnej atmosfery 
pracy.
l DZIEŃ DZIECKA
„Dzieci są biciem naszych serc, pulsem w żyłach, światłem w oczach 
i muzyką grającą w naszych duszach”, bo „kiedy śmieje się dziecko, 
śmieje się cały świat”.
Dzień Dziecka to najpiękniejsze święto dla tych małych i dużych, 
bo każdy z nas skrywa w sobie małą cząstkę dziecka. Pierwszego 
czerwca nauka w naszej szkole wyglądała bajecznie, magicznie, jak 
z książki Jana Brzechwy. Pierwszą lekcją były zajęcia z poznawania 
niezwykłych, słodkich smaków wanilii, mango, czekolady, pistacji i 
śmietanki. Tę pyszną lodową niespodziankę dla naszych milusiń-
skich przygotowała Rada Rodziców. Aby wzmocnić siły do dalszych 
działań brać uczniowska otrzymała od Fundacji Kulczyk pożywne 
soki i owoce.
Kolejne zajęcia odbyły się w plenerze. Uczniowie pod opieką wy-
chowawców, nauczycieli i rodziców udali się na zajęcia terenowe. 
Atrakcji było wiele: zabawy na placu zabaw, gry terenowe, ogniska 
z piosenkami rajdowymi,  zwiedzanie Arboretum, spacery po parku 
zdrojowym i poznanie uroków oraz walorów zdrowotnych Lądka 
-Zdroju, zdobycie Góry Borówkowej, Trojaka, dotarcie do Lutyni 
czy Jaskini Radochowskiej. W ten słoneczny, wspaniały dzień nie 
zabrakło licznych atrakcji i niezapomnianych wrażeń, w oczach na-
szych dzieci widać było radość i zadowolenie, a na ustach widniał 
uśmiech.
Dziękujemy Wam dzieci za wspólne spędzone chwile, dziękujemy 
Rodzicom za wsparcie.

JEDYNKOWE NEWSY

l DZIEŃ BANANA
W ramach promocji zdrowego odżywiania i realizowanego Projektu 
Żółty Talerz - Fundacji Kulczyk w dniu 02 czerwca 2021r. świętowa-
no Dzień Banana. Ten pyszny, egzotyczny owoc, jest lubiany przez 
większość dzieciaków. Na twarzach wszystkich uczniów w tym dniu 
gościł bananowy uśmiech.
l JERUSALEMA
Tajemnicza Jerusalema to nic innego jak taniec - bardzo prosty , 
rytmiczny z optymistyczną wciągającą muzyką. Autorem piosenki o 
tym samym tytule jest Master KG, południowoafrykański producent, 
a wraz z nim utwór stworzyła piosenkarka Nomcebo Zikode. Tekst 
w języku zuluskim mówi o  tęsknocie za Jerozolimą... Taniec wcią-
ga ludzi na całym świecie i pozytywnie zaraził również społeczność 
naszej szkoły. Kto zajrzy na naszą stronę internetową ten zobaczy 
efekty :)

l GOPR POMAGA
W ostatnim tygodniu przed wakacjami gościliśmy w szkole pana 
Marcina Tomczyka - ratownika GOPR. Pan Marcin w ciekawy spo-
sób opowiedział naszym uczniom jak bezpiecznie wybrać się w góry 
po wakacyjne przygody. Pokazał co robić, kiedy w trakcie wędrów-
ki zacznie szwankować zdrowie, jak się zachować, kogo poprosić 
o pomoc. Dzieci wiedzą i nie zawahają się tej wiedzy użyć - pod 
czujnym profesjonalnym okiem ćwiczyły, jak prawidłowo  udzielić 
pierwszej pomocy. Bardzo dziękujemy panu Marcinowi za super 
warsztaty. Ciąg dalszy spotkań z GOPRem już po wakacjach.

l DZIEŃ RODZIN
Na wyznanie miłości zawsze jest pora. A miłość wyznawali sobie w 
naszej szkole uczniowie i ich rodzice. Klasa 2a z wychowawczynią 
p. Anną Weber przygotowała z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca  krótki, 
tzw. montaż słowno-muzyczny o tym , jak ważni i potrzebni są nasi 
rodzice, co im zawdzięczamy  oraz czego życzymy. Były wiersze, 
piosenki, a także łzy wzruszenia, uściski , całuski  no i oczywiście 
prezenty własnoręcznie przez uczniów przygotowane.  Kochamy na-
szych rodziców całym sercem!

l WYCIECZKI, WYCIECZKI...
Ostatnie dni roku szkolnego to w naszej szkole czas upragnionych 
i wyczekanych wyjazdów. Piękna pogoda, tęsknota za wrażeniami 
i wspólnymi „twarzą w twarz” spotkaniami sprawiła, że i młodsi, i 
starsi wyjechali na wycieczki. Starsze klasy zwiedzały Błędne Skały 
i Strzeliniec, młodsi z klasy 3b wyjechali do Dawnej Kopalni w No-
wej Rudzie. Starsi maszerowali i podziwiali piękno przyrody, młodsi 
poznawali historię i specyfikę pracy w górnictwie, bawili się i od-
gadywali trasę wyjścia z głębi kopalni. Nasi najmłodsi spacerowali: 
zwiedzali Lądek-Zdrój, szaleli na placu zabaw, podziwiali Arboretum. 
To jeszcze nie koniec- na uczniów klasy 3a czekały atrakcje w Wio-
sce Indiańskiej w Starym Waliszowie. Uff. Tego nam było trzeba. I 
to od dawna :)
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Wyniki konkursów przyrodniczych i ekologicznych w Lądeckiej 
Jedynce
W bieżącym roku szkolnym odbyły się dwie edycje Ogólnopolskie-
go Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik”. Głównym jego celem 
jest rozpowszechnianie nauk przyrodniczych jako ciekawego źródła 
wiedzy o świecie   dostępnego dla każdego. Formuła konkursu pole-
gająca na przeprowadzeniu doświadczeń uświadamia, że wszystko 
co dzieje się w naturze, w domu, szkole, w środowisku najbliższym 
każdemu dziecku, da się wyjaśnić w sposób naukowy, dlatego też 
każdy może mieć swój wkład w rozwój świata. Ponadto, doświad-
czenia przeprowadzane w warunkach domowych pozwalają na cie-
kawe, kreatywne spędzenie czasu.
XII edycja konkursu odbyła się we wrześniu, udział wzięło 43 
uczniów naszej szkoły. Norbert Krzonkalla (7a) i  Franciszek Spas 
(6c) zostali laureatami II stopnia, a uczniowie: Maciej Tur (3a), Ja-
nina Rodak (4a), Katarzyna Winc (4b), Jakub Kałuża (6b), Dominika 
Dziaduś (8a) otrzymali wyróżnienia.
XIV edycja miała miejsce w marcu, udział   w niej wzięło 47 uczniów. 
Jakub Kałuża (6b) i Franciszek Spas (6c) uzyskali najlepsze wyni-
ki i zdobyli nagrody główne. Laureatami II stopnia zostali: Paulina 
Kołodziej i Bartosz Laudacki z klasy 4b oraz Bartosz Żelichowski z 
klasy 4a.
Uczennice: Julia Szatan (1a), Nikola Szczygieł (1b), Emma Strączyń-
ska (2a) i Hanna Stuła (3b) uzyskały wyróżnienie.
Wszyscy uczniowie o trzymali nagrody książkowe.
Gratulacje dla zwycięzców i wyróżnionych

Beata Kaczmarczyk

Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny „JA dla KLIMATU”
Nasza planeta od lat wysyła nam sygnały ostrzegawcze, których nie 
możemy ignorować. Ustanowiony ponad pięćdziesiąt lat temu Dzień 
Ziemi przypomina nam, że mamy tylko jedną planetę i każdy z nas 
musi się o nią troszczyć. Z okazji obchodzonego 22 kwietnia Dnia 
Ziemi odbył się konkurs pod hasłem  „JA dla KLIMATU”.
W kategorii WIERSZ uczniowie uzyskali następujące lokaty:
I miejsce – Zuzanna Łyszczarz  (8a)
II miejsce – Wiktoria Styczyrz (7b)
III miejsce – Oliwia Michorczyk  (klas 6  SP Trzebieszowice)
Wyróżnienia:
Bartosz Hetak (6a)
Helena Bartosińska (6b)
Miłosz Koziński (4a)
W kategorii OPOWIADANIE:
I miejsce – Krzysztof Andrzejczak (6a)
II miejsce – Dawid Muszyński (8a)
III miejsce – Martyna Popowicz (7b) i  Maja Kucharska (7b)
W kategorii PLAKAT:
I miejsce – Klaudia Pluto (7a)
II miejsce – Michalina Barnecka (klasa 7 SP Trzebieszowice) i Mak-
sym Dziubiński (4b)

I miejsce - Klaudia Pluto, klasa 7a

III miejsce – Anna Zaród (6c)
Wyróżnienia:
Szymon Borejko (4a)
Zuzanna Szyba (klasa 5  SP Trzebieszowice)
Zuzanna Klucowicz (6b)
Gratulacje dla zwycięzców i wyróżnionych

Anna Rajczakowska i Beata Kaczmarczyk

Od redakcji: 
Kolejne dzieła młodych twórców „Debaty” publikować będą również 
w następnych numerach pisma. Dzisiaj wiersz Zuzanny Łyszczarz.

„Ja dla klimatu”

Mam czternaście lat
i choć daleko mi do zdobycia najwyższej góry Tatr, 
to opisze wiele wad, 
które Ja mały człowiek mogę z biegiem lat naprawić,
aby nasz Świat był dla nas bezpiecznym domem.

Zacznę od wycinania drzew i niszczenia zieleni... To chyba każdy    
     się zarumieni, 
Ponieważ proponuję robić rezerwaty i wielkie „drzewiarnie” lasowe 
Które będą dla ludzi Honorowe.
Ochrońmy Świat Zwierząt i Przyrodę w każdym calu, 
Robiąc to wszystko we wspólnym realu.

Wyłączajmy światło, oszczędzając prąd. 
A skąd to zachowanie?
A właśnie stąd, że wymyślę specjalne żarówki, takie które będą     
              oświetlać świat nie robiąc nikomu strat. 
Jedna, druga i tysięczna na dotyk naszych rąk
Rozjaśnią każdy ciemny kąt.

Poproszę ładnie, aby nie palić śmieci 
W starych piecach, fabrycznych zapleczach.
Będę się dobrze uczyć, 
Aby spaliny i dwutlenek węgla z powietrza wykluczyć. 
Może zostanę Ministrem Ochrony Środowiska - To założę filtry na  
     wszystkie okopcone 
ziemskie urwiska. 

Dla mojego miasta i okolic otworzę gorące źródła I pewnie mi się   
      to uda, 
Bo to wszystko jest możliwe, 
Robiąc korytarze gorącej wody, 
Która stopi wszelkie lody, i ogrzeje nasze grody.

Ja już piję wodę i daję Wam dobrą radę,
Aby oszczędzać każdą kroplę robiąc specjalne sople,
Takie które wyślę do potrzebujących,
Dla wszystkich ludzi w suszy na ziemi żyjących.

Bez żadnego grymasu będę jeździć na rowerze,
Prosząc dorosłych aby w swojej dobrej wierze
Wysiedli z aut i dołączyli do mnie
Przecież nie jestem sama,
Obok mnie inni też chcą dobra dla świata.
A klimat mamy taki jedyny
Więc chrońmy go z siłą lawiny
Złączmy swe siły i niech każdy będzie na tyle miły
Ratując całym sercem nasz wspólny świat.

Zuzanna Łyszczarz, klasa 8A
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Liceanarium

Odczucia uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. A. Zawady  
w Lądku-Zdroju po powrocie do szkoły po długotrwałej izolacji. 
Powrót do szkoły wiąże się z całą masą różnych emocji. Wielu  
z zapytanych uczniów cieszy kontakt z rówieśnikami, jednakże część 
z nich nie jest do końca zadowolona z powrotu. 
Na korytarzach wreszcie zawrzało – to znaczy, że nasi licealiści odło-
żyli telefony i z chęcią integrują się oraz spędzają przerwy na rozmo-
wach, stęsknieni towarzystwa i żywego kontaktu między sobą. 
Niestety naukę utrudnia istotny problem z koncentracją. Wynika to 
oczywiście z wielomiesięcznego zamknięcia i izolacji. Ciągła praca 
przed monitorem nie jest łatwa. 
Wczesne wstawanie i poranny spacer do szkoły mają pozytywny 
wpływ na wielu z nas. Cieszą nas również zmiany, jakie dotknęły nas 
w domowym zaciszu. 
Teraz, co prawda czeka nas dużo pracy, ale na szczęście nasi na-
uczyciele są bardzo wyrozumiali i mają ze sobą zapas cierpliwości 
i spokoju. 
Wszyscy jesteśmy na dobrej drodze do powrotu do naszej wspania-
łej formy sprzed zamknięcia szkoły! 

Uczennica klasy II Julia Palasik

Parkingowy, pomoc kuchenna, obsługa małej gastronomii - Park 
„Lądkolandia”, ul.Moniuszki - tel. 505 077 652
Mgr fizjoterapii - Uzdrowisko Lądek- Długopole S.A.- tel. 882 830 
087
Pomoc kuchenna/kucharz - Willa Marianna, ul. Kościuszki, tel. 501 
144 704
Kucharz, pomoc kuchenna - Restauracja Rybna, Aleja Marzeń,  
tel. 668 117 738
Kasjer/sprzedawca - Stacja paliw Orlen- tel. 601 085 320
Pomocnik do prac ogólnobudowlanych - tel. 607524551
Recepcjonista/Kelner - „Proharmonia”, ul. Leśna 4, tel. 74 812 08 
00
Kucharz/pomoc kuchenna - „Proharmonia”, ul. Leśna 4, tel. 74 
812 08 00
Pomoc kuchenna - Pizzeria „Abakus”, Rynek, tel. 74 814 84 19
Kelnerka - Pizzeria „Abakus”, Rynek, tel. 74 814 84 19
Praca w Restauracji „Polska Chata” - ul. Kościuszki, tel. 664 428 
705
Pomoc kuchenna/Kucharz - „Bistro Lądek”, ul. Kościuszki, tel. 501 
035 927
Kucharz, kelnerka - LIDO, ul. Kościuszki, tel. 665 147 165
Pomoc kuchenna - Stawy Biskupie, tel. 505 077 652
Kelnerka - Rezydencja „Grawert”, ul. Lipowa, tel. 694 796 507
Recepcjonistka - Hotel „Mir Jan”, tel. 505 952 564
Kucharz, kelner - Hotel „Mir Jan”, tel. 505 952 564
Recepcjonista - Hotel „Zamek na Skale”, Trzebieszowice, tel. 74 
865 20 00, dyrektor@zameknaskale.com.pl
Konserwator - Hotel „Zamek na Skale” Trzebieszowice, tel. 74 865 
20 00, dyrektor@zameknaskale.com.pl
Kucharz - Hotel „Zamek na Skale” Trzebieszowice, tel. 74 865 20 
00, dyrektor@zameknaskale.com.pl
Pomoc kuchenna, pomoc sprzatająca - OW „Melafir”, ul. Zamen-
hofa, tel. 792 833 999

Praca szuka człowieka (stan na 9.06.2021)

Informujemy, że prace budowlane na parkingu przy ul. Śnieżnej zo-
stały ukończone i od dzisiaj można już zacząć z niego korzystać. 
Parking przeznaczony jest dla samochodów osobowych i obowią-
zuje zakaz wjazdu dla samochodów ciężarowych. Stosowne ozna-
kowanie pojawi cię w ciągu najbliższych dni. Wyznaczone zostaną 
również dwa przeznaczone miejsca dla postoju pojazdów osób nie-
pełnosprawnych.

Źródło: ladek.pl

Nowy parking przy ul. Śnież-
nej już otwarty
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Dyżury aptek w lipcu 2021
w Lądku-Zdroju i Stroniu Śląskim, Bystrzycy Kłodzkiej  
i Międzylesiu 
1.07.2021 godz. 20.00-8.00 „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
2.07.2021 godz. 20.00-8.00„Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
3.07.2021 godz.15.00-8.00„Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
4.07.2021 godz. 8.00-8.00 „Pod Słowikiem”, Międzylesie, pl. Wolności 34/7 
5.07.2021 godz. 20.00-8.00 „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
6.07.2021 godz. 20.00-8.00„Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14 
7.07.2021 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
8.07.2021 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1 
9.07.2021 godz. 20.00-8.00 „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
10.07.2021 godz. 15.00-8.00 „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
11.07.2021 godz. 8.00-8.00 „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
12.07.2021 godz. 20.00-8.00 „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
13.07.2021 godz. 20.00-8.00„Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
14.07.2021 godz. 20.00-8.00„Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
15.07.2021 godz. 20.00-8.00 „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4 
16.07.2021 godz.20.00-8.00 „Pod Słowikiem”, Międzylesie, pl. Wolności 34/7 
17.07.2021 godz. 15.00-8.00 „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
18.07.2021 godz. 8.00-8.00 „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14 
19.07.2021 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
20.07.2021 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1 
21.07.2021 godz. 20.00-8.00 „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
22.07.2021 godz. 20.00-8.00 „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
23.07.2021 godz. 20.00-8.00 „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
24.07.2021 godz. 15.00-8.00 „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
25.07.2021 godz. 8.00-8.00„Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
26.07.2021 godz. 20.00-8.00„Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
27.07.2021 godz. 20.00-8.00 „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4 
28.07.2021 godz.20.00-8.00 „Pod Słowikiem”, Międzylesie, pl. Wolności 34/7 
29.07.2021 godz. 20.00-8.00 „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
30.07.2021 godz. 20.00-8.00 „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14 
31.07.2021 godz. 15.00-8.00 „Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29

W nocy z 02.06 na 3.06.21 na naszej posesji Orłowiec 27 wy-
buchł pożar.
Dziękujemy Panu mł. kap. Łukaszowi Wronie dowodzącemu 
Strażą Pożarną z Bystrzycy Kłodzkiej gaszącą pożar z udziałem 
Straży Pożarnej w Kłodzku, Trzebieszowicach, Skrzynce i Ląd-
ku-Zdroju za profesjonalne kierowanie całą akcją i uratowanie 
domu mieszkalnego.
Podziękowanie przekazujemy Panu Burmistrzowi Romanowi 
Kaczmarczykowi, który wraz żoną i Panem Grzegorzem Szczy-
głem wspierał nas w czasie pożaru, a także za okazanaą nam po-
moc finansową ze strony  gminy (w tym MOPS-u) w ponoszeniu 
kosztów usunięcia zgliszczy.
Dziękujemy za pomoc w najtrudniejszej pracy przy rozbiórce 
konstrukcji budynku gospodarczego i załadunku kontenerów. 
Serdecznie dziękujemy  mieszkańcom Orłowca, panom Mirkowi 
G., Adasiowi, Mirkowi S., Robertowi, Krzysztofowi, Dawidowi,  
a szczególnie naszym sąsiadom: Krysi, Ani i Darkowi.

Helena, Włodzimierz Ciesielscy

Podziękowania Heleny 
i Włodzimierza Ciesielskich

W piątek 25 czerwca 2021 r. z okazji rozpoczęcia wakacji odbyła się 
impreza dla dzieci, zorganizowana i sfinansowana przez lądeckich 
radnych przy współpracy Centrum Kultury i Rekreacji oraz Wydzia-
łu Promocji i Turystyki UMiG. Od 12.00 do 18.00 można było po-
skakać na „dmuchańcach”, poczęstować się lodami, watą cukrową 
i popcornem, przygotowano stoisko do rysowania i kolorowania. 
Przez dwie godziny panie Gracjana Pazdyk-Poświstajło i Gabrysia 
Naporowska-Rodak z CKiR malowały kolorowe buziaki a pani Pau-
linka Bera prowadziła zabawy animacyjne. Cały czas ponad rynkiem 
rozbrzmiewały wesołe piosenki, a kolejki do poszczególnych atrakcji 
nie malały. Na kręcenie waty zużyliśmy 8 kg cukru, wydano 300 
lodów! 
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym oraz: 
- Pani Dyrektor CKiR Karolinie Sierakowskiej za udział wymienio-
nych powyżej pracowników przeprowadzających animacje i malo-
wanie dzieci oraz wypożyczenie nagłośnienia z CKiR.
- Panom: Grzegorzowi Szczygłowi i Ireneuszowi Pieczarce z UMiG 
za pomoc organizacyjną i bezpośrednie zaangażowanie się podczas 
imprezy.
-  A także panu Pawłowi Pawlikowi z Akademii Wyobraźni za wypo-
życzenie maszyny do produkcji waty cukrowej! 
Dzieciom życzymy, aby całe wakacje były beztroskie, wypełnione 
zabawą i słońcem. I przede wszystkim bezpieczne!

Radni Rady Miejskiej Lądka-Zdroju 
Inf. M. Bednarek

Rozpoczęcie wakacji
na lądeckim rynku

Zapraszamy na pobór krwi, który odbędzie się 27 lipca 2021r. 
Krwiobus będzie na Was czekał na lądeckim Rynku od 10:00!!

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
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Dział Wodociągów i Kanalizacji Lądeckich Usług Komunalnych Sp. z 
o.o. w Lądku-Zdroju informuje.
W związku z zawieszeniem odczytów wodomierzy przez Inkasenta, 
informujemy o terminach przekazywania informacji o stanach wo-
domierzy przez Odbiorców do Działu Wodociągów i Kanalizacji
Stany wodomierzy można zgłaszać:
TELEFONICZNIE pon-pt. w godz. 7:00-15:00 - 74 8 146 345
SMSOWO: 574 066 042
E-MAILWO: rozliczeniadwik@lukladek.pl
PRZEZ WWW: http://www.lukladek.pl/page8.html#form1-15

Odczyty wodomierzy - czerwiec

Lp. Nazwa ulicy Terminy zgłoszeń

1. miejscowość Stójków 01-02.07.2021

2. Rynek 02-05.07.2021

3. Ogrodowa, Śnieżna 05-06.07.2021

4. Krótka, Słodowa, Strażacka 07-08.07.2021

5. Rataja 09-12.07.2021

6. Powstańców Wlkp. (oprócz budynku 
SM nr 2-22)

13-14.07.2021

7. Kościuszki 15-16.07.2021

8. Brzozowa, Lipowa, Plac Mariański, 
Nadbrzeżna, Słowackiego, Trzech 
Wieszczy, Wolności

19-20.07.2021

9. Plac Staromłyński, Zdrojowa 22-23.07`.2021

PRZY BRAKU ZGŁOSZENIA WODOMIERZA ZOSTANĄ 
WYSTAWIONE FAKTURY PROGNOZOWE.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia i będziemy wdzięczni 
za wyrozumiałość.

Inkubator Przedsiębiorczości 
„Stacja Rozwój”

Lokale biurowe - oferta wynajmu
Inkubator Przedsiębiorczości „Stacja Rozwój” w Lądku-Zdroju 
przy ul. Kolejowej 6 przedstawia ofertę wynajmu powierzchni 
do prowadzenia działalności. Posiadamy szeroki zakres usług w 
ramach wynajmu pomieszczeń biurowych dla zainkubowanych 
przedsiębiorstw.

l Wynajem stanowiska biurowego open space
• Możliwość korzystania z wyposażenia biura ( biurko, kontener za-
mykany, krzesło)
• Dostęp do Internetu
• Wspólna promocja i reklama poprzez stronę internetową
• Dostęp do pomieszczeń socjalnych
• Podatek od nieruchomości
• Ochronę budynku zapewnioną przez stały monitoring
• Zużycie energii elektrycznej
• Ogrzewanie
• Zużycie wody i odprowadzenie ścieków
• Sprzątanie powierzchni wspólnych (korytarze, klatka schodowa, 
toalety)
• Sprzątanie pomieszczenia biurowego w terminach ustalonych z 
Operatorem.

l    Wirtualne biuro
• Adres do korespondencji
• Obsługa korespondencji
 - Odbiór korespondencji
 - Powiadomienie o korespondencji za pośrednictwem adresu
 - W przypadku korespondencji poleconej lub za potwierdzeniem 
odbioru powiadomienie za pośrednictwem adresu e-mail oraz te-
lefonicznie
• Bezpłatny dostęp do stanowiska open space w limicie 8 godzin 
miesięcznie
• Bezpłatna możliwość skorzystania z usług doradczych
• Bezpłatne uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach organizowa-
nych dla przedsiębiorców.

l    Wynajem pomieszczeń biurowych 
• Możliwość korzystania z wyposażenia biura ( biurko, kontener za-
mykany, krzesło)
• Dostęp do Internetu
• Wspólna promocja i reklama poprzez stronę internetową
• Dostęp do pomieszczeń socjalnych
• Podatek od nieruchomości
• Ochronę budynku zapewnioną przez stały monitoring
• Zużycie energii elektrycznej
• Ogrzewanie
• Zużycie wody i odprowadzenie ścieków
• Sprzątanie powierzchni wspólnych (korytarze, klatka schodowa, 
toalety)
• Sprzątanie pomieszczenia biurowego w terminach ustalonych z 
Operatorem
• Bezpłatny dostęp do stanowiska open space w limicie 4 godzin 
miesięcznie
• Bezpłatna możliwość skorzystania z usług doradczych
• Bezpłatne uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach organizowa-
nych dla przedsiębiorców.

Inkubator Przedsiębiorczości „Stacja Rozwój” w Lądku-Zdroju
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76 LAT Królewskiego Kurortu w Polsce (1945-2021)

W 1973 r. we wnętrzu dawnego kościoła ewangelickiego miała być 
urządzona nowoczesna hala sportowa, głównie dla miejscowego 
liceum. Wynikło to stąd, że w czasie planowania nowej dzielnicy 
mieszkaniowej przy obecnej ul. Ogrodowej hala sportowa posta-
wiona w 1904 r. miała być wyburzona a w jej miejscu wzniesiony 
kolejny „punktowiec”. Jednak przy braku na ten cel funduszy, prze-
projektowano lokalizacje budynków.
W związku z reorganizacją w połowie lat siedemdziesiątych działal-
ności kulturalno-oświatowej (powołano Miejsko-Gminne Ośrodki 
Kultury), w mieście odczuwało się brak wielofunkcyjnego pomiesz-
czenia do tej działalności. Z inicjatywy dyrektora Miejsko-Gminne-
go Ośrodka Kultury (MGOK) Andrzeja Czerniawskiego, wspartej 
przez ówczesne władze Lądka-Zdroju, Wydział Kultury Urzędu Wo-
jewódzkiego w Wałbrzychu i Wojewódzki Dom Kultury, w latach 
1983-1989 wewnątrz obiektu po kościele ewangelickim rozpoczęła 
się budowa Sali Kameralno-Koncertowo-Kinowej z zapleczem ga-
stronomicznym i sanitarnym. Po notarialnym przejęciu obiektu w  
1982 r. przez MGOK - projekt planowanej adaptacji tego obiektu 
wykonały Pracownie Sztuk Plastycznych, Przedsiębiorstwo Pań-
stwowe, Oddział w Wałbrzychu z prezesem Tadeuszem Czocherem. 
Zawierał on m.in. wybudowanie wewnątrz sali widowiskowej na 195 
miejsc siedzących, wyposażonej w sprzęt kinowo-teatralny (scena, 
nagłośnienie, oświetlenie) oraz w przyziemiu wykonanie szatni, małej 
gastronomi (kawiarni) z sanitariatami. Nadzór projektancki nad tym 
przedsięwzięciem sprawował mgr inż. Janusz Kołodziejski. General-
nym wykonawcą robót budowlanych była Młodzieżowa Spółdzielnia 
Pracy w Lądku-Zdroju z prezesem Leszkiem Kołodziejczykiem. Wy-
budowano w stanie surowym wewnątrz budynku kondygnacje na 
salę widowiskową i podpiwniczenie na działalność gastronomiczną. 
Inwestycja była finansowana bezpośrednio z funduszy Wydział Kul-
tury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Wałbrzychu. Jednak z po-
wodu zmian personalnych w Urzędzie Wojewódzkim w Wałbrzychu 
oraz braku funduszy prace zostały wstrzymane. Teren budowli zo-

Kościół Ewangelicko-Augsburski p. w. Zbawiciela (Salvadora) 
w Lądku-Zdroju, parafia (gmina) ewangelicka

stał zabezpieczony i w 1995 r. już Centrum Kultury i Rekreacji obiekt 
przekazało z powrotem władzom miasta. W ramach rewindykacji, w 
1991 r. między innymi o zwrot budynku dawnego kościoła wystąpiła 
gmina ewangelicko-augsburska z Kłodzka.
W 1998 r. na spotkaniu władz Lądka-Zdroju z kardynałem Hen-
rykiem Gulbinowiczem rozmawiano o kościele ewangelickim i o 
wsparciu finansowym na jego remont. Miał to być dom modlitw  
i spotkań. Lecz na rozmowach sprawa zamarła. 
Niezagospodarowany zapomniany budynek spłonął nocą 8 kwietnia 
1999 r. i do dziś zachowany jest w stanie ruiny. Było to niewyobra-
żalne smutne widowisko, wrażenie z daleka było takie, jak by płonęła 
połowa miasta. Przed godz. 4.00 nad ranem pobliscy mieszkańcy 
zaalarmowali OSP, że z kościoła wydobywa się dym. Straż pożar-
na przyjechała bardzo szybko, ale sucha jak pieprz więźba dachowa 
już płonęła. W środku przysłowiowe piekło, temperatura według fa-

Widok zboru od strony południowo-zachodniej, wydawca pocztówki 
Photo – Hubel, Bad Landeck.

W „Konkursie Wołowym” wystąpiły 3 załogi, które gotowały woło-
winę na lądeckim Rynku w kociołkach nad ogniem. Frajdy było co 
niemiara!  Jury w obu konkursach kulinarnych wystąpiło w składzie, 
Karolina Sierakowska, Izabela Piątek, Piotr Multan, Robert Król.
Zwyciężył duet „Ilona&Grzegorz” (Ilona Wieczorek i Grzegorz Hul-
bój) za gulasz leśny. II miejsce zdobyli „Zdzisiek i Mietek” (Grzegorz 
Szczygieł i Ireneusz Pieczarka z UMiG w Lądku-Zdroju), III miejsce 
przypadło „Magdzie&Rafalowi” (Lądeckie Usługi Komunalne). Kon-
kurs odbył się z inicjatywy Grzegorza Szczygła i mamy nadzieję, że 
w przyszłym roku będzie on kontynuowany z większą ilością drużyn.
Obok konkursów kulinarnych uczestnicy imprezy po raz kolejny po-
szukiwali kwiatu paproci, który o dziwo w tym roku bardzo szybko 
znalazł Szymon Pokrzywa.
Wśród innych atrakcji znalazły się animacje dla dzieci, poprowadzo-
ne przez animatorki z CKIR i ulubione przez uczestników nieco star-
szych rytualne palenie ziół, a także puszczanie wianków.
Biorąc pod uwagę, że było to pierwsze w tym roku większe przed-
sięwzięcie plenerowe, to uznać tegoroczną „Noc Świętojańską” za 
imprezę bardzo udaną. I oby był to dobry omen dla zbliżających się 
coraz szybciej kolejnych wydarzeń kulturalnych i sportowych.
Wydarzenie zorganizowali: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lądec-
kiej, Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju, Stowarzyszenie 
Kultura u Źródeł, Stowarzyszenie Działań Kreatywnych ArteWeda  
i Kawiarnia Artystyczna „Dom Klahra”.

Redakcja

Noc Świętojańska 2021
Dokończenie ze str. 1
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chowców mogła przekroczyć 1000 stopni C. Ogień trawił już dach 
i przybrał kolor lekko niebieski od palącego się poszycia (blachy 
cynkowej). Olbrzymie kawałki rozżarzonego drewna opadały na po-
bliskie zabudowania. Na niektórych dachach mieszkańcy polewali je 
wodą. Pod nogami plątały się dziesiątki metrów węży strażackich, 
słychać było rytmiczną pracę pomp wodnych. Wszędzie lała się 
woda. Nagle zaszumiało, zaiskrzyło, podmuch gorącego powietrza 
i ogień objął cały dach, poszedł od wnętrza kościoła na wieżę, któ-
ra stanęła w płomieniach. Zaczęło świtać. Po godzinie 7.00 spadł 
metalowy kogut wieńczący szczyt dachu wieży. Straże pożarne roz-
poczęły etap dogaszania zgliszczy. Według rzecznika prasowego 

Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, Janusza Kosiora, przyczyną 
pożaru było zaprószenie ognia przez nieustaloną osobę. Z żywiołem 
walczyło czterdziestu strażaków z dziesięciu jednostek.
W 2014 r. na zlecenie Burmistrza Lądka-Zdroju „Śląskie Studio Ar-
chitektury Pawła Rajskiego” przygotowało koncepcję adaptowania 
ruin na Salę Widowiskowo-Wystawową im. Marianny Orańskiej. 
Jednak z braku funduszy idea pozostała na „papierze”. 
Obecny burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk w dniu 
14.12.2017 r. przed specjalną Komisją Majątkową przy MSWiA 
zawarł ugodę, która zakończyła długoletni spór pomiędzy lądeckim 
samorządem a Kościołem Ewangelicko-Augsburskim. Dotyczyła 
ona roszczeń majątkowych kościoła wobec gminy, czyli obiektów 
przejętych po 1945 r. przez ówczesne władze miasta, w tym budyn-
ku kościelnego przy obecnej ul. Zdrojowej 22. W ramach tej ugody 
gmina zaproponowała przejęcie dwóch działek niezabudowanych, 
przedstawiciel Kościoła Ewangelicko –Augsburskiego, pastor Ro-
bert Sitarka, proboszcz parafii w Kłodzku propozycje przyjął.        
Dnia 6.09. 2017 r. władze gminy ogłosiły przetarg na sprzedaż wy-

palonego kościoła wraz z gruntami. Zgłosiły się do niego trzy osoby. 
Dnia 10.10.2017 r. Urząd Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju sfinalizo-
wał  przetarg na sprzedaż kościoła ewangelickiego. Cena wywoław-
cza nieruchomości wynosiła 130 tys. zł, licytacja stanęła na kwocie 
231 tys. zł. Zwycięzcą przetargu był Sylwester Szulim z Warszawy. 
Budowlę ma przeznaczyć na działalność kulturalną – galerię sztuki, 
czyli realizować będzie wystawy, koncerty i podobne wydarzenia 
oraz działalność gastronomiczną. Wieża zostanie zagospodarowana 
na punkt widokowy. Obecnie kościół pozostaje w stanie ruiny. 
OTOCZENIE
Na zachód od kościoła zbudowano w 1854 r. plebanię, bardzo 
skromny, parterowy budynek z podwyższonym ryzalitem w fasa-
dzie. Okna w bocznych szczytach otrzymały dwustronnie załama-
ne neogotyckie (tudorowskie) gzymsy nadokienne, jest to budynek 
przy obecnej ul. Zdrojowej 19. W czasie organizacji Muzeum Bal-
neologicznego, budynek dawnej plebanii miał być przeznaczony na 

zaplecze (biuro, bibliotekę i archiwum) tej instytucji kultury.
Przed kościołem od strony wschodniej stoi neogotycki pomnik-obe-
lisk z białego marmuru poświęcony księżnej Mariannie Orańskiej. 
Ufundowany został w 1866 r. przez mieszkańców Lądka-Zdroju w 
podzięce za dość pokaźny wkład finansowy na budowę kaplicy oraz 
wykonanie drogi Złoty Stok – Lądek-Zdrój - Stronie Śląskie – Bole-
sławów.

L. Siarkiewicz 
Na podstawie dostępnych źródeł historycznych, prasy lokalnej oraz 

informacji od mieszkańców miasta za które serdecznie dziękuję.   

Kościół wewnątrz, widok na część z organami, ok. 1934 r.

Pocztówka pamiątkowa wydana w formie korespondentki.

„Kaplica modlitewna” – rok 1860, widok od strony zachodniej

Sprostowanie
Z wielkim zainteresowaniem przeczytałem opracowanie „Począt-
ki czytelnictwa i organizacji polskich bibliotek i ich żywot”, Nr 5 
(239/2020). Pan Lechosław Siarkiewicz zgromadził bardzo szcze-
gółowe informacje na temat pierwszej powojennej wypożyczalni 
książek,  której pomysłodawcą założycielem i właścicielem był mój 
ojciec Franciszek Jakubiec. Bardzo dziękuję za opracowanie i upu-
blicznienie tego tekstu. Zauważyłem w tekście drobną nieścisłość, 
którą chciałbym sprostować. A mianowicie mój ojciec Franciszek 
Jakubiec i jego brat Julian Jakubiec nie pochodzili z tarnopolskiego, 
ale lwowskiego z miejscowości  Mosty Wielkie powiat Żółkiew. 

Pozdrawiam
Jerzy Jakubiec
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LIPIEC 2021

2 lipca, godz. 21.00, Koncert The Melons na otwarcie wakacji, Wi-
niarnia Radochowska, Radochów 8d,  wstęp 20 zł
3 lipca, godz. 19.30,  Koncert duetu Pielesze - blues/rock /reggae, 
Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna Rynek 1, wstęp 25 zł
3 lipca, godz. 20.00, Wieczór z Tomaszem Duszyńskim autorem 
powieści kryminalnej „Glatz. Zamieć”, Winiarnia Radochowska, Ra-
dochów 8d, wstęp wolny
4 lipca, godz. 8.30, Spacer z przewodnikiem-Karpno-Kobyla Ko-
pa-Przełęcz na Zalesi, Zbiórka: przed Zdrojem „Wojciech”, pl. Ma-
riański 13, udział bezpłatny
4 lipca, godz. 12.00, Koncert kameralny w Kościele w Konrado-
wie w wyk. Stanisław Kuflyuk i Michała Fiuk, po koncercie spotkanie 
ze Sławomirem Pietrasem w Starej Plebanii, wstęp 25 zł
4 lipca, godz. 20.00, Muzyka Czterech Stron Świata – walce, czar-
dasze, tanga, suity i inne przeboje muzyki klasycznej oraz standar-
dów muzyki rozrywkowej na akordeon, skrzypce i pianino w wyko-
naniu „Składu Nietradycyjnego”, Piwnica Pod Adamem Kawiarnia 
Twórczości ul. Wolności 2, wstęp 25 zł
4-11 lipca, 23. Międzynarodowy Festiwal Tańca im Olgi Sawic-
kiej - szczegóły na stronie 8 oraz w sieci na Festiwaltanca.pl
7 lipca, godz. 19.00, Hiszpańskie środy – spotkania z muzyką lati-
no – gitara i śpiew Moises Bethencourt oraz akompaniament instru-
mentów perkusyjnych, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, Rynek 
1, wstęp 25 zł
9 lipca, godz. 19.30, Koncert duetu Ponad Chmurami – promo-
cja nowej płyty pt. „Czas nic nie zmienił” z utworami do wierszy 
m.in. Marii Konopnickiej i Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Dom 
Klahra Kawiarnia Artystyczna Rynek, wstęp 25 zł
11 lipca, godz.8.30, Spacer z przewodnikiem - Trojan – Ruiny 
zamku Karpień – Trzy Ambony, Zbiórka: przed Zdrojem „Wojciech”, 
pl. Mariański 13, udział bezpłatny
11 lipca, godz. 20.00, Muzyka Czterech Stron Świata – walce, 
czardasze, tanga, suity i inne przeboje muzyki klasycznej oraz stan-
dardów muzyki rozrywkowej na akordeon, skrzypce i pianino w wy-
konaniu „Składu Nietradycyjnego”, Piwnica Pod Adamem Kawiarnia 
Twórczości ul. Wolności 2, wstęp 25 zł
14 lipca, godz. 15.00, Koncert „Zdrojowe melodie”, Amfiteatr, ul. 
Orla 7, wstęp wolny
14 lipca, godz. 19.00, Hiszpańskie środy – spotkania z muzyką 
latino – gitara i śpiew Moises Bethencourt oraz akompaniament 
instrumentów perkusyjnych, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, 
Rynek 1, wstęp 25 zł
15 lipca, godz. 16.00, XII Turniej Buli Seniorów, Działka rekreacyj-
na seniorów,ul. Fabryczna
15-18 lipca, Festiwal Biegów Górskich, szczegóły na plakatach w 
sieci Dfbg.pl
16 lipca, godz. 19.00, Koncert Kapela Bożków, Winiarnia Rado-
chowska, Radochów 8d,  wstęp 25 zł
17 lipca, godz. 19.30, Koncert pt; Czesław Niemen - Czy Go jesz-
cze pamiętasz? W wykonaniu Jarosława Królikowskiego (śpiew) i 
Jana Edwarda Czachora (prowadzenie), Dom Klahra Kawiarnia Arty-
styczna Rynek 1, wstęp 25 zł,
18 lipca, godz.8.30, Spacer z przewodnikiem - Szlakiem św. Je-
rzego po części zdrojowej, miejskiej i Góra Trzech Krzyży, Zbiór-
ka: przed Zdrojem „Wojciech”, pl. Mariański 13, udział bezpłatny
18 lipca, godz. 20.00, Muzyka Czterech Stron Świata – walce, 
czardasze, tanga, suity i inne przeboje muzyki klasycznej oraz stan-
dardów muzyki rozrywkowej na akordeon, skrzypce i pianino w wy-
konaniu „Składu Nietradycyjnego”, Piwnica Pod Adamem Kawiarnia 
Twórczości ul. Wolności 2, wstęp 25 zł

21 lipca godz. 19.00, Hiszpańskie środy – spotkania z muzyką lati-
no – gitara i śpiew Moises Bethencourt oraz akompaniament instru-
mentów perkusyjnych, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, Rynek 
1, wstęp 25 zł
22 lipca godz. 15.00, Koncert „Zdrojowe melodie”, Amfiteatr,  
ul. Orla 7, wstęp wolny
23 lipca godz. 19.30, Koncert Piotra Rejdy z zespołem – projekt  
Mocne Lajty: melodyjne piosenki oscylują wokół rytmów reggae/
ska, punk rocka, a też ballad rockowych. bilet 30 zł, Dom Klahra 
Kawiarnia Artystyczna Rynek 1, wstęp 30 zł
24 lipca, godz. 10.00, 75-lecie Klubu Sportowego LKS Zamek  
w Trzebieszowicach. Turniej piłkarski i festyn. Boisko Sportowe w 
Trzebieszowicach (gm. Lądek-Zdrój)
24 lipca, godz. 15.00, Lądeckie Ludowe Zdroje, Festiwal Tańca, 
Śpiewu i Rękodzieła Ludowego, Amfiteatr, ul. Orla
24 lipca, godz. 19.30, Koncert Kapeli Bożków funk’y/rock/jazz, 
Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna Rynek 1, wstęp 30 zł
25 lipca, godz. 8.30, Spacer z przewodnikiem - Dawne i obecne 
górnictwo w okolicach Lądka Zdroju (Lutynia- Przełęcz Lądecka), 
Zbiórka: przed Zdrojem „Wojciech”, pl. Mariański 13, udział bez-
płatny
25 lipca, godz. 20.00, Muzyka Czterech Stron Świata – walce, 
czardasze, tanga, suity i inne przeboje muzyki klasycznej oraz stan-
dardów muzyki rozrywkowej na akordeon, skrzypce i pianino w wy-
konaniu „Składu Nietradycyjnego”, Piwnica Pod Adamem Kawiarnia 
Twórczości ul. Wolności 2, wstęp 25 zł
28 lipca, godz. 19.00, Hiszpańskie środy – spotkania z muzyką 
latino – gitara i śpiew Moises Bethencourt oraz akompaniament 
instrumentów perkusyjnych, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, 
Rynek 1, wstęp 25 zł
29 lipca, godz. 15.00, Koncert „Zdrojowe melodie”, Amfiteatr,  
ul. Orla 7, wstęp wolny
31 lipca, godz. 19.30, Koncert Gosza Tutko z zespołem -  materiał 
autorski, a także jazzowe standardy i soulowe przeboje, Dom Klahra 
Kawiarnia Artystyczna Rynek 1, wstęp 30 zł

OTWARTY TURNIEJ PETANKI
7 i 8 sierpnia od godz.10.30 dwudniowy OTWARTY TURNIEJ PE-
TANKI. Miejsce turnieju – nowo powstałe bulodromy przy byłym 
gimnazjum ul. Zamenhofa 2. Na zawodników czekają liczne na-
grody, napoje i ciepły posiłek. Organizator - Lądecki Klub Petanki.


