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Czym jest Związek Powiatów Polskich (ZPP)? 
W Statucie ZPP czytamy: „Związek Powiatów Polskich jest stowa-
rzyszeniem powiatów, którego celem jest wspieranie idei samo-
rządu terytorialnego, integrowanie i ochrona wspólnych interesów 
powiatów, kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie inicjatyw na 
rzecz rozwoju i promocji powiatów, wymiana doświadczeń oraz 
upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju i za-
rządzania w powiatach”.
ZPP od 2003 r. ogłasza ranking polskich gmin i powiatów. Czym 
jest ranking ZPP? 
W wyciągu z regulaminu czytamy: „Ogólnopolski Ranking Powiatów 
i Gmin prowadzony przez Związek Powiatów Polskich oparty jest na 
zasadzie bezpłatnego i dobrowolnego uczestnictwa wszystkich sa-
morządów szczebla gminnego i powiatowego. Ranking jest jedynym 
w Polsce tego rodzaju przedsięwzięciem, zarządzanym na bieżąco 
przez ekspertów w trybie on-line. Kolejność w Rankingu uzależniona 
jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz zrealizowanych 
projektów. Ranking trwa przez cały rok, a po jego zamknięciu ogła-
szane są wyniki, a następnie – z reguły przy okazji Zgromadzenia 
Ogólnego ZPP – wszystkim laureatom wręczane są okolicznościowe 
dyplomy oraz nagrody”.

W tym roku po raz kolejny jury Konkursu wybrało najlepsze, najbar-
dziej rozwojowe samorządy. W ścisłej czołówce najlepszych gmin w 
Polsce znalazł się Lądek-Zdrój.
W czwartek, 16 września 2021 r., w Wiśle odbyła się uroczysta gala, 
podczas której laureatom rankingu wręczono nagrody. W imieniu 
Lądka-Zdroju nagrodę za 6 miejsce w kategorii gmin miejskich i 
miejsko-gminnych odebrała wiceburmistrz Alicja Piwowar.
Wyniki w kategorii gminy miejskie i miejsko-wiejskie w skali kraju:
1. Płońsk – honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd 2020
2. Bolesławiec
3. Czechowice-Dziedzice
4. Sochaczew
5. Dobczyce
6. Lądek-Zdrój
7. Siewierz
8. Stronie Śląskie
9. Barcin
10. Krasnobród
Dodajmy na koniec, że ranking ZPP należy do najważniejszych pol-
skich konkursów, oceniających pracę samorządów lokalnych w Pol-
sce.

Red.

LĄDEK-ZDRÓJ SZÓSTY W RANKINGU POWIATÓW I GMIN!
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Z biurka 
BURMISTRZA KACZMARCZYKA 18 października. Odbył się Europejski Kongres Geotermalny – on-

-line, na którym zaprezentowano najnowsze trendy w zastosowa-
niu geotermii do ogrzewania i chłodzenia w Europie.
18 października. Gmina Lądek-Zdrój otrzymała 243 tys. zł, które 
przeznaczone będą na poprawę cyber-bezpieczeństwa w urzędzie 
i jednostkach gminnych. Zamierzamy wymienić komputery, syste-
my operacyjne na Windows 11 oraz ochronę przed cyberatakami.
20 października. Podpisałem akt notarialny SIM Sudety, zgodnie 
z którym 17 gmin utworzyło spółkę o kapitale 51 mln zł. Celem 
akcesu notarialnego jest rozpoczęcie wspólnych inwestycji w bu-
downictwo pod wynajem na terenie gmin spółki.
21 października. Wziąłem udział w konferencji dotyczącej środ-
ków na „Zielony Ład” w programie Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej. Sympozjum odbyło się w 
Piechowicach.

Podczas wrześniowej sesji Rada Miejska Lądka-Zdroju przegłoso-
wała uchwałę określającą zasady funkcjonowania Budżetu Obywa-
telskiego 2022. Na rok przyszły nasz samorząd na projekty obywa-
telskie przeznaczył kwotę 140 000 złotych, która podzielona zostanie 
na miasto i obszary wiejskie:
-100 000 złotych przeznacza się na projekty zlokalizowane na terenie 
miasta Lądek-Zdrój i na projekty zlokalizowane na terenach wiej-
skich Gminy Lądek Zdrój „duże wsie” Trzebieszowice, Radochów, 
Skrzynka, Konradów.
- 40 000 złotych przeznacza się na projekty zlokalizowane na tere-
nach wiejskich Gminy Lądek „małe wsie” wsie: Stójków / Karpno, 
Kąty Bystrzyckie, Wójtówka, Lutynia/ Wrzosówka, Orłowiec.
W tym roku głosowanie nad Budżetem Obywatelskim odbędzie się 
wyłącznie drogą elektroniczną  poprzez oddanie głosu drogą elektro-
niczną za pośrednictwem ankiety internetowej. 
Odnośnik (link) będzie dostępny na stronie internetowej www.la-
dek.pl w zakładce dotyczącej Budżetu Obywatelskiego i w Biulety-
nie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój www.
bip.ladek.dolnyslask.pl. w czasie trwania głosowania. W ankiecie 
umieszczone zostaną informacje takie jak: liczba porządkowa, tytuł 
projektu, opis projektu, szacunkowy koszt projektu. 
W ankiecie osoba głosująca obowiązkowo podaje swoje dane po-
przez wypełnienie pól: imię i nazwisko głosującego, PESEL, adres 
i miejsce stałego zamieszkania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia 
procedury Budżetu Obywatelskiego zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami prawa. Wybór projektu do realizacji polega na zaznaczeniu 
w ankiecie pola wyboru przy wyłącznie jednym projekcie, na który 
głosujący zamierza oddać głos.
Co ważne, w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój w Biurze Obsłu-
gi Klienta na czas głosowania nad projektami, udostępniony będzie 
publicznie komputer z dostępem do Internetu, w celu umożliwienia 
oddania głosu drogą elektroniczną za pośrednictwem ankiety inter-
netowej.

GŁOSOWANIE MIESZKAŃCÓW DOTYCZĄCE WYBORU PRO-
JEKTU DO REALIZACJI ZGŁOSZONEGO  DO BUDŻETU OBY-
WATELSKIEGO GMINY LĄDEK-ZDRÓJ NA 2022 R. ODBĘ-
DZIE SIĘ W DN. 23.11.2021 – 7.12.2021.

Ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania w sprawie Budżetu Oby-
watelskiego przeprowadzone zostanie do 10.12.2021.

Red.

Budżet Obywatelski 2022
– głosowanie już wkrótce!W piątek, 15 października, w sali bankietowej hotelu Polanica Re-

sort&Spa ” już po raz piąty odbyła się Gala Klubu Biznesu Ziemi 
Kłodzkiej, podczas której poznaliśmy laureatów dorocznej nagrody 
gospodarczej „Perełka Ziemi Kłodzkiej”.
Organizatorem dorocznego konkursu dla lokalnych przedsiębior-
ców „Perełka Ziemi Kłodzkiej” jest Klub Biznesu Ziemi Kłodzkiej, 
przy współpracy z Biznes Center Club, Marszałkiem Województwa 
Dolnośląskiego oraz samorządami lokalnymi. 
Nagroda gospodarcza „Perełka Ziemi Kłodzkiej” ma charakter ho-
norowy. Konkurs dedykowany jest przedsiębiorcom i lokalnym 
firmom. Celem nagrody jest promocja lokalnych usług, wyrobów i 
przedsiębiorstw dobrze postrzeganych na skalę lokalną lub szerszą, 
działających na terenie Ziemi Kłodzkiej. W tym roku odbyła się już 
piąta, jubileuszowa Gala Biznesu.
Wśród Laureatów nie zabrakło również naszych lokalnych przedsię-
biorców, którzy zostali docenieni za swoją pracę.
Wśród wyróżnionych znaleźli się:
- Palarnia Kawy „Złote Góry”, Robert Król – 1 miejsce w kategorii 
„Najlepszy produkt”,
- Hotel „Trojan” – 2 miejsce w kategorii „Najlepsza Usługa”,
- Restauracja „Abakus” – 3 miejsce w kategorii Firma Rodzinna.

Źródło: Ladek.pl, 24klodzko.pl

Perełki Ziemi Kłodzkiej
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W sobotę, 16 października, na stadionie sportowym w Polanicy-
-Zdroju odbyły się Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu po-
wiatu kłodzkiego.
Jednostka OSP Trzebieszowice wystawiła w kategorii wiekowej 12-
16 lat dwie drużyny: dziewczęcą oraz mieszaną. 
Możemy się pochwalić wspaniałym wynikiem sportowym, ponieważ 
odnieśli oni zwycięstwa w obu kategoriach.
Dziewczyny zwyciężyły w rywalizacji z drużynami z Woliborza i Mię-
dzylesia. Natomiast drużyna mieszana odniosła zwycięstwo wśród 
10 drużyn reprezentujących swoje jednostki.
Serdeczne gratulacje dla jednostki OSP Trzebieszowice za uzyskane 
rezultaty oraz godne reprezentowanie Gminy Lądek-Zdrój.

UMiG

Dwa zwycięstwa 
OSP Trzebieszowice!

Wrześniowa sesja Rady Miejskiej Lądka-Zdroju odbyła się 30 wrze-
śnia w sali konferencyjnej lądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczo-
ści. W ramach podjęcia uchwał głosowano nad projektami: 
a) w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2021 rok; 
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lą-
dek-Zdrój na lata 2021-2031; 
c) w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz stawki tej opłaty; 
d) w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynko-
we; 
e) w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Lądek-Zdrój kon-

Z prac Rady Miejskiej

Wrześniowa sesja lądeckiej Rady Miejskiej
sultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części 
budżetu Gminy Lądek-Zdrój na rok 2022. 
Po części uchwałodawczej burmistrz Lądka-Zdroju przedstawił 
Sprawozdanie z działalności między sesjami. Po nim przedsta-
wione zostały Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Lądka-
-Zdroju oraz Informacja z wykonania budżetu Gminy Lądek-Zdrój 
za I półrocze 2021 r. W końcowej części zaprezentowane zostało 
Sprawozdanie z zakresu działań Asystenta Rodziny na terenie Gminy 
Lądek-Zdrój za okres od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r., a także In-
formacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych za I półrocze 2021 roku. 
Sesję zamknęły oświadczenia, wnioski radnych. 

Red.

W dniu 20 października w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku, 
prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości pan Arkadiusz Urban oraz 
przedstawiciele 17 samorządów, m.in. Roman – Kaczmarczyk – 
Burmistrz Lądka-Zdroju, podpisali akt notarialny spółki SIM Sudety. 
Samorządowcy, podpisując umowę na drugą spółkę SIM w woje-
wództwie dolnośląskim rozpoczęli tym samym proces umożliwia-
jący budowę kolejnych lokali mieszkalnych, dostępnych w ramach 
programu Program Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych – będą 
one dostępne m.in. dla rodzin, których nie stać na wzięcie zwykłego, 
komercyjnego kredytu mieszkaniowego.
W ramach działania Spółka SIM Sudety planuje – w pierwszym eta-
pie – wybudować 35 mieszkań w Lądku-Zdroju (gmina), 41 miesz-
kań w Kłodzku (miasto+gmina), 60 w Bystrzycy Kłodzkiej (gmina), 
30 w Międzylesiu (gmina), 101 w Nowej Rudzie (miasto+gmina), 20 
w Polanicy Zdrój (gmina), 60 w Kudowie Zdrój (gmina), 31 w Stro-
niu Śląskim (gmina), 41 w Głuszycy (gmina), 100 w Ząbkowicach 
Śląskich (gmina), 36 w Złotym Stoku (gmina), 15 w Ziębicach (gmi-
na), 50 w Mieroszowie (gmina), 50 w Jaworzynie Śląskiej (gmina) 
oraz 100 w Żarowie (gmina).
Powyższe samorządy przystępujące do SIM – zgodnie z informacją 
Krajowego Zasobu Nieruchomości – skorzystały dofinansowania 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Środki z niego 
posłużą sfinansowaniu części wydatków niezbędnych do rozpoczę-

Akt notarialny spółki SIM Sudety – podpisany! 
Szansa dla nowych mieszkań w gminie Lądek-Zdrój

cia inwestycji mieszkaniowej. Tym samym każda z gmin otrzymała 
wsparcie (na założenie/przystąpienie do spółki SIM) kwotę 3 milio-
nów złotych. Kapitał zakładowy SIM Sudety wynosi 51 milionów 
złotych.

Źródło: UMiG
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W ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 wykonano zadanie pn. 
„Rewitalizacja boiska wielofunkcyjnego w Trzebieszowicach”. Wy-
konawcą była  Firma STANBUD Sp. z o.o.
Zadanie polegało na przesunięciu dwóch domków drewnianych i 
ustawieniu na nowo wykonanych stopach fundamentowych. Wokół 
boiska wykonano bandy z drewnianych desek – rozmiar boiska 18 
m x 30 m. Dodatkowo: 
- zakupiono i zamontowano 2 bramki oraz piłkochwyty,
- ustawiono od strony drogi obrzeża betonowe na długości 30 m,
- obiekt również został objęty monitoringiem miejsko – wiejskim.
Całość inwestycji została sfinansowana  z Budżetu Obywatelskiego 
Gminy Lądek-Zdrój  oraz z Funduszu Sołeckiego wsi Trzebieszowi-
ce.

Źródło: Ladek.pl

„Zadbajmy o przyszłość, kształtując teraźniejszość”
Niezmiernie miło nam poinformować, że aktualnie trwają prace nad 
wykonaniem I etapu budowy na terenie Lądka-Zdroju Ekologiczne-
go Parku Edukacyjnego „Wojtusiowy Park”.
W 2019 r. Lądek-Zdrój został zwycięzcą IV edycji ogólnopolskiego 
konkursu pn. „Eko Hestia SPA” zorganizowanego przez Sopockie 
Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna zdobywając 
główną nagrodę 100 000 zł.
W związku z powyższym pieniądze, które przypadły nam w ramach 
nagrody postanowiliśmy przeznaczyć na budowę ekologicznego 
parku edukacyjnego dla dzieci, który powstanie na terenie przyle-
głym do Gminnego Przedszkola w Lądku-Zdroju.
Docelowo zaplanowaliśmy stworzenie parku ze ścieżkami EKO-edu-
kacyjnymi oraz obiektami małej architektury do użytku zarówno 
mieszkańców jak i turystów.
W nawiązaniu do dotychczasowych inwestycji proekologicznych na 
terenie gminy Lądek-Zdrój planowane jest stworzenie architektury, 
która wpłynie na kształtowanie postaw proekologicznych oraz ak-
tywnego, zdrowego trybu życia np.:
- ścieżki edukacyjne wraz z tablicami informacyjnymi oraz oświe-
tleniem,
- urządzenia zabawowe jak np. Mini Singletrack, Mini Odwiert, E- 
Samochodzik,
- ogródek przedszkolaka,
- wiata edukacyjna,
- mini pump track,
- kwietne łąki, krzewy i drzewka owocowe.
Całkowita wartość projektu szacowana jest na blisko 900 000 zł, na-
tomiast wykonanie etapu I wyceniono na 304 355,88 zł, z czego 100 
000 zł zostanie sfinansowane z nagrody konkursu Eko Hestia Spa, 
a pozostała kwota 204 355,88 to środki własne z Budżetu Gminy 
Lądek-Zdrój.
Termin wykonania Etapu I zaplanowano na 11.11.2021 r. na który 
składa się:
- wykonanie robót ziemnych,
- wykonanie kompletu robót elektrycznych (bez postawienia słupów 
oświetleniowych),
- przygotowanie terenu pod łąkę kwietną oraz trawnik,
- przygotowanie nawierzchni piaskowej pod plac zabaw,
- wykonanie koryta ścieżki wraz z obrzeżami (ułożenie kostki w ko-
lejnym etapie),
- wykonanie Pump Tracka,
- wykonanie wykopów pod budowę ogrodzenia wokół „Ogródka 
Przedszkolaka”.
O przebiegu dalszych prac będziemy informować na bieżąco.

UMiG, źródło: Ladek.pl

Wojtusiowy Park – etap I

Boisko w Trzebieszowicach 
zrewitalizowane

W dniu 18 października w Ziębicach samorządowcy z subregionu 
wałbrzyskiego uczestniczyli w konferencji nt. Programu Cyfrowa 
Gmina. 
Gmina Lądek-Zdrój otrzyma w ramach ww. programu grant o war-
tości ponad 243 tysięcy PLN.

UMiG

Program Cyfrowa Gmina
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W październiku 2021 r. Stowarzyszenie „Kultura u Źródeł” zakończy-
ło realizację projektu „Poprawa dostępności szlaków dla turystów 
w rejonie Gminy Lądek-Zdrój”. Dzięki dofinansowaniu z Powiatu 
Kłodzkiego i Gminy Lądek-Zdrój udało się wymienić i zamontować 
5 tablic informacyjnych, a dzięki zaangażowaniu dodatkowych środ-
ków z UMiG Lądek-Zdrój zamontowano kolejne 4.  Tablice ze szlaka-
mi turystycznymi zostały zamontowane m.in. na Rozdrożu Zamko-
wym, w okolicach kościółka w Karpnie, na Zielonej Polanie oraz przy 
ul. Kościuszki, Pl. Staromłyńskim i ul. Granicznej.  Projekt został 
zrealizowany w odpowiedzi na wzrost zainteresowania kuracjuszy 
i turystów zarówno walorami regionu jak również obserwowanym 
ostatnio rosnącym trendem aktywnego spędzania czasu. 

Nowe turystyczne 
tablice informacyjne

Zakładamy, że dzięki realizacji projektu poprawi się dostępność 
naszych szlaków, szczególnie dla osób starszych, które nie korzy-
stają z aplikacji geolokalizacyjnych. Dodatkowo działania te wpłyną 
na bezpieczeństwo w górach i promocję aktywnej turystyki. Bardzo 
dziękuję Grzegorzowi Szczygłowi za pomoc przy realizacji i montażu 
oraz partnerowi projektu - instytucji CKiR w Lądku-Zdroju.

Monika Słonecka

Gminny Klub HDK PCK w Lądku-Zdroju zaprasza na pobór krwi, 
który odbędzie się 23 listopada 2021 r.

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

Pobór krwi
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W dniu 23 września (Lądek-Zdrój) odbyły się warsztaty pt. „Zago-
spodarowanie przestrzenne i użytkowanie gruntów a potencjalne 
zagrożenia dla zasobów wód leczniczych uzdrowiska”.
Warsztaty zorganizowane były przez burmistrza Lądka-Zdroju Ro-
mana Kaczmarczyka i Instytut Rozwoju Terytorialnego w ramach 
międzynarodowego projektu „Healing Places”. Ich celem było prze-
dyskutowanie zagadnień związanych z ochroną wód leczniczych w 
kontekście planowania i zagospodarowania przestrzennego.
Tłem dla całej debaty był aspekt prawny zarządzania wodami leczni-
czymi i termalnymi w Polsce. Obowiązujące regulacje w tym zakre-
sie przedstawiła Anna Dudziuk-Dudzik z IRT, która zasygnalizowała 
niektóre ich nieścisłości i punkty sporne.   
Bardzo istotną kwestią dla debaty o ochronie złóż jest rozpoznanie 
struktury hydrologicznej wód leczniczych Lądka-Zdroju. Zagad-
nienie to przybliżył prof. dr hab. Wojciech Ciężkowski z Politech-
niki Wrocławskiej, w prezentacji  przygotowanej wraz z dr Barbarą 
Kiełczawą (PWr). Rozpatrując zagrożenia dla wód, konieczne jest 
przeanalizowanie obecnego i planowanego zagospodarowania tere-

Warsztaty „Healing Places” w Lądku-Zdroju

Drodzy Czytelnicy, prawo jest materią, która otacza nas w każ-
dym aspekcie życia. Codziennie zawieramy umowy w drobnych 
bieżących sprawach życia codziennego, codziennie też jesteśmy 
zobowiązani do przestrzegania określonych obowiązków. Dlatego 
też pragnąc podnieść świadomość prawną Państwa w zakresie 
praw i obowiązków, zapraszamy do czytania artykułów, które po-
mieszczać będziemy w szpalcie „Prawo co dnia”. Autorką tek-
stów – pisanym specjalnie dla „Lądeckich Debat” - jest radca 
prawny Karolina Grześkowiak-Szten, czynny praktyk, absolwent-
ka Uniwersytetu Wrocławskiego, która prowadzi swoją Kancela-
rię we Wrocławiu oraz w Nysie. Więcej informacji na www.kan-
celariaszten.pl. 
W artykule tym wskazuję podstawowe obowiązki właścicieli nieru-
chomości w okresie zimowym. W kolejnych numerach omówiona 
zostanie szczegółowo odpowiedzialność właścicieli nieruchomości 
w przypadku lekceważenia spoczywających na nich obowiązków. 
Zima to wyjątkowy czas, kiedy właściciele nieruchomości muszą 
ze szczególną uwagą dbać o czystość i porządek swoich nierucho-
mości. Obecnie  kwestia obowiązków właścicieli nieruchomości w 
zakresie utrzymania porządku na swoich posesjach w okresie zimo-
wym regulowana jest Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowla-
ne oraz Ustawą z dnia 13 września 1994 r. O utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach. Dodatkowo każda gmina zobowiązana jest do 
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
konkretnej gminy. Na obszarze gminy Lądek-Zdrój w tym zakresie 
obwiązuje Uchwała nr XX/135/2020 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju 
z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 
utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Lądek-Zdrój. 
Właściciele nieruchomości zobowiązani są przede wszystkim do 
usuwania śniegu i lodu z dachu budynków, których są właścicie-
lami oraz usuwaniu śniegu i lodu z chodnika przyległego do ich 
nieruchomości. Ma to o tyle istotne znaczenie, że brak wypełniania 
niniejszych obowiązków może rodzić odpowiedzialność cywilną, ad-
ministracyjną oraz karną. 

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że właściciel (także zarząd-
ca) nieruchomości, na której posadowiony jest budynek,  zgodnie z 
art. 61 pkt 2 Prawa budowlanego - zobowiązany jest do zapewnienia 
bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego w razie wystąpie-
nia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt. Innymi sło-
wy, każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do dbania o 
stan techniczny budynku, w tym nie może dopuścić do przeciążenia 
konstrukcji budynku poprzez zalegający na dachu śnieg. Obowiązek 
ten dotyczy również usuwania sopli lodu oraz brył lodowych, które 
mogą zagrażać bezpieczeństwu osób i mieniu znajdujących się w 
pobliżu budynku. 
Utrzymanie obiektu budowlanego w niewłaściwym stanie zagrożone 
jest karą  grzywny, ograniczenia wolności, a także pozbawienia wol-
ności do roku. Tutaj również pamiętać trzeba, że zaleganie śniegu 
na dachu może doprowadzić do katastrofy budowlanej, a w konse-
kwencji do poniesienia odpowiedzialności cywilnej, a nawet karnej. 
Oprócz obowiązku usuwania śniegu i lodu z dachu budynku, każdy 
właściciel nieruchomości zobowiązany jest do usuwania śniegu i 
lodu z chodnika przyległego do nieruchomości. Za chodnik uznaje 
się wydzieloną cześć drogi publicznej, służącą dla ruchu pieszego, 
położoną bezpośrednio przy granicy  nieruchomości. Niestety wie-
lu właścicielom ogromny problem sprawia ustalenie co jest, a co 
nie jest chodnikiem. W przypadku, gdy do nieruchomości przylega 
droga, ale nie ma chodnika, właściciel nieruchomości nie ma obo-
wiązku odśnieżania tego terenu. Innymi słowy, jeżeli chodnik jest 
oddzielony od naszej nieruchomości pasem zieleni – wtedy obo-
wiązek uprzątnięcia śniegu spoczywa na gminie, a nie na właścicie-
lu przyległej do pasa zieleni nieruchomości. Co więcej, właściciel 
nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na 
którym dopuszczalny jest płatny postój lub parkowanie pojazdów 
samochodowych. Należy zwrócić uwagę, że chodzi tutaj wyłącznie o 
sytuację, gdy postój samochodu lub możliwość parkowania zapew-
niona jest na chodniku. 
Pamiętać trzeba, że spadający z dachu śnieg lub lód mogą uszko-
dzić czyjeś mienie, np. zaparkowane nieopodal samochody bądź 
też mogą doprowadzić do uszkodzenia ciała. Także na oblodzonym 
lub nieodśnieżonym chodniku, ktoś może  złamać nogę lub doznać 
innych uszkodzeń ciała. Wtedy też właściciel nieruchomości, z po-
wodu zaniedbania swoich obowiązków, może zostać pociągnięty 
do odpowiedzialności cywilnej, co zostanie omówione szczegóło-
wo w kolejnym numerze „Debat”. Na zakończenie tylko zaznaczę, 
że procesy odszkodowawcze o zadośćuczynienie są czasochłonne 
(nie mówiąc już o kosztach), dlatego też warto pamiętać o swoich 
obowiązkach.

Karolina Grześkowiak-Szten

Prawo co dnia

Idzie zima - obowiązki 
właścicieli nieruchomości

nu. Analizy w tym kontekście przedstawił Witold Warczewski z IRT. 
Przy wykorzystaniu narzędzi GIS, w oparciu o obszary zasilania wód 
leczniczych Lądka-Zdroju, oraz na podstawie ustaleń kierunków 
rozwoju gmin, zawartych w Studiach uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, skonfrontował zasięg złóż wód 
leczniczych, strefy ochrony uzdrowiskowej oraz obszary zasilania 
wód i ich naziemne zagospodarowanie. Paweł Łabaj z Głównego In-
stytutu Górnictwa zaprezentował prototyp narzędzia, wykonanego w 
ramach projektu Healing Places, służącego do zintegrowanej oceny 
bieżących i przyszłych presji na zasoby wód termalnych i mineral-
nych w miejscowościach uzdrowiskowych. 
W dyskusjach podsumowujących uczestnicy warsztatów omawiali 
możliwe scenariusze dla poprawy bezpieczeństwa wód, zarówno 
w kontekście ilościowym jak i jakościowym. Jednym z propono-
wanych rozwiązań mogłaby być zmiana legislacyjna, polegająca na 
powiązaniu prawa geologicznego i górniczego z prawem wodnym 
w zakresie regulacji dotyczących złóż wód leczniczych i termalnych. 

Na podstawie art. Arkadiusza Bieńka; źródło: Irt.wroc.pl
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Dyżury aptek w listopadzie 2021
w Lądku-Zdroju i Stroniu Śląskim, Bystrzycy Kłodzkiej  
i Międzylesiu 
1.11.2021 godz. 8.00-8.00 „Pod Słowikiem”, Międzylesie, pl. Wolności 34/7 
2.11.2021 godz. 20.00-8.00 „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
3.11.2021 godz. 20.00-8.00„Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14 
4.11.2021 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
5.11.2021 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1 
6.11.2021 godz. 15.00-8.00 „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
7.11.2021 godz.8.00-8.00 „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
8.11.2021 godz. 20.00-8.00 „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
9.11.2021 godz. 20.00-8.00 „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
10.11.2021 godz. 20.00-8.00„Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
11.11.2021 godz. 8.00-8.00 „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
12.11.2021 godz. 20.00-8.00„Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13 
13.11.2021 godz.15.00-8.00 „Pod Słowikiem”, Międzylesie, pl. Wolności 34/7 
14.11.2021 godz. 8.00-8.00 „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
15.11.2021 godz. 20.00-8.00 „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14 
16.11.2021 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
17.11.2021 godz.20.00-8.00 „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1 
18.11.2021 godz. 20.00-8.00 „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
19.11.2021 godz. 20.00-8.00 „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
20.11.2021 godz. 15.00-8.00 „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
21.11.2021 godz. 8.00-8.00 „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
22.11.2021 godz. 20.00-8.00„Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
23.11.2021 godz. 20.00-8.00„Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
24.11.2021 godz. 20.00-8.00 „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4 
25.11.2021 godz.20.00-8.00 „Pod Słowikiem”, Międzylesie, pl. Wolności 34/7 
26.11.2021 godz. 20.00-8.00 „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
27.11.2021 godz. 15.00-8.00 „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14 
28.11.2021 godz. 8.00-8.00 „Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
29.11.2021 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1 
30.11.2021 godz. 20.00-8.00 „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b

Wychodząc naprzeciw turystom, odwiedzającym nasza gminę po-
stanowiliśmy ułatwić zlokalizowanie dojazdu do początku najdłuż-
szej trasy typu singletrack na terenie Gminy Lądek-Zdrój.
Przy zjeździe z DW 390 do początku Pętli Orłowiec zostało usta-
wione oznakowanie, które mamy nadzieję jeszcze bardziej zachęci 
do korzystania z tej trasy rowerowej, która wiedzie malowniczymi, 
jednokierunkowymi ścieżkami przez blisko 23 km.

UMiG

Pętla Orłowiec 
– oznakowano dojazd do trasy  Singletrack Glacensis

W dniu 30 września 2021r. powiat kłodzki świętował obchody Świa-
towego Dnia Turystyki. Podczas uroczystości – oprócz prezentacji 
tematycznie związanych z szeroko pojętą turystyką – rozstrzygnięto 
także prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku konkurs 
pn. „Zielony Powiat Kłodzki” i wręczono nagrody laureatom: za wie-
loletnie utrzymanie najwyższych standardów agroturystycznych na 
ziemi kłodzkiej, nagrody otrzymali:
I miejsce – Gospodarstwo Agroturystyczne „Dom Pod Lawendo-
wym Polem” – Izabela Rojczyk – Wolibórz 50, gmina Nowa Ruda;
II miejsce – Gospodarstwo Agroturystyczne, „U Kasi” – Elżbieta i 
Adam Momotowie, Roszyce 22, gmina Kłodzko;
III miejsce – Gospodarstwo Agroturystyczne, „Ranczo U Jana” – 
Bożena i Jan Kluza, Goszów 23, gmina Stronie Śląskie;
Wyróżnienie specjalne – Inwestycja Roku Turystyki Wiejskiej 
2021 w powiecie kłodzkim dla gospodarstwa agroturystycznego – 
„Agrodomki Z Bali” Anita i Konrad Kubisiakowie – Konradów 38, 
gmina Lądek-Zdrój.
• za kreowanie wysokich standardów agroturystycznych na ziemi 
kłodzkiej wyróżniono:
- Gospodarstwo Agroturystyczne „Trzy Morza – Apartamenty Pod 
Trójmorskim Wierchem”- Dorota Don-Ratajska i Wawrzyniec Rataj-
ski, Jodłów 3, gmina Międzylesie;
- Gospodarstwo Agroturystyczne „Na Piotrowickiej Przełęczy” – 
Marzena i Teofil Trzaskowie, Piotrowice 1, gmina Bystrzyca Kłodzka;
- Gospodarstwo Agroturystyczne „Danielówka” – Katarzyna i Daniel 
Grzelakowie, Stronie Wieś 29, gmina Stronie Śląskie;
- Gospodarstwo Agroturystyczne „Nad Łąkami” – Anna Kucharska, 
Ruszowice 20 B, gmina Kłodzko.
Nagrody ufundowane przez Powiat Kłodzki oraz Radę Powiatową 
Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Kłodzku laureatom wręczali:
- Piotr Marchewka – Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego,
- Ryszard Niebieszczański – Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego,
- Robert Duma – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego,
- Elżbieta Ulatowska Przewodnicząca Komisji Budżetowej DIR.
Laureatom Konkursu serdecznie gratulujemy!

Tekst: Grzegorz Szczygieł, foto: Joanna Żabska

Światowy Dzień Turystyki
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Nowinki z Przedszkola
Witamy w nowym roku szkolnym! 
Przedszkolaki z radością wróciły po przerwie do sal przedszkolnych 
i zabaw z rówieśnikami.
l 15 września w naszym przedszkolu obchodziliśmy Dzień 
Kropki. Historia tego święta rozpoczęła się od książki P. Reynoldsa 
„The Dot”. Jest to historia dziewczynki, która dzięki małej kropce 
zmieniła myślenie o sobie i uwierzyła we własne możliwości. Dzie-
ci w tym dniu miały przygotowane przez rodziców stroje w kropki. 
Święto urozmaiciły różne zabawy ruchowe i prace plastyczne. Celem 
tego święta było rozwijanie w dzieciach wiary we własne siły.
l 20 września obchodziliśmy Dzień Przedszkolaka. Przygo-
towaliśmy mnóstwo zabaw  i konkurencji sportowych na świeżym 
powietrzu. Po obiedzie na dzieci czekała prawdziwa niespodzianka: 
maszyna do popcornu, której użyczyło nam CKIR w Lądku-Zdroju. 
Bardzo dziękujemy!!! Dzieci miały także przygotowane słodkości i 
owoce w salach. Oczywiście nie obyło się bez balu przedszkolaka, 
na którym dzieci bawiły się do znanych przebojów. Zabawa była 
wspaniała. 
l Już czas na przyjście Pani Jesieni. 23 września w ramach pro-
jektu Kolorowe Dni w Przedszkolu, ulicami miasta przeszedł koro-
wód przedszkolaków, którzy żegnali lato i witali Panią Jesień. Dzieci 
miały przygotowane przez rodziców elementy jesieni tj: bukiety z 
liści, korony, peleryny jesienne. 
l 30 września grupa „Biedronek” odwiedziła zwierzęta w Kon-
radowie. Alpaka - Konradów jest to mini zoo, w którym mieszkają: 
alpaki, kozy, kucyki, króliki, kaczki, gęsi i kury. Właścicielka, Pani 
Małgosia Podyma, omówiła zasady panujące na spacerach z alpa-
kami. Każde dziecko mogło dotknąć, nakarmić, wyczesać i przytulić 
wspaniałe zwierzęta. Dzieci poznały warunki mieszkalne oraz dietę 
zwierząt. Po spacerze odbył się grill i mogliśmy skorzystać z placu 
zabaw. Dzieci były szczęśliwe. Na pewno jeszcze tam wrócimy. Dzię-
kujemy Alpaka- Konradów.
l W piątek 8 października 2021 r. dzieci 6-letnie wzięły udział 
w wycieczce edukacyjnej do Starego Gierałtowa w ramach Progra-
mu Edukacji Leśnej Społeczeństwa. Dzielnie przeszły ścieżkę leśną 
zgłębiając tajniki przyrody. Wykazały się znajomością gatunków 
drzew iglastych i liściastych, rozpoznawały na tablicach edukacyj-
nych zwierzęta zamieszkujące nasze lasy. Dzięki Panu Łukaszowi 
Głowackiemu i Pani Irenie Foremnik, którzy prowadzili zajęcia w 
terenie dowiedziały się, jak rozpoznać wśród iglastych drzew da-

glezję. Wykonały proste doświadczenie rozcierając w palcach igły z 
gałązek i określały charakterystyczny cytrusowy zapach. Odwiedziły 
leśną stołówkę poznając sposoby dokarmiania zwierząt. Spacerując 
leśną ścieżką nie zapomniały o przestrzeganiu zasad bezpiecznego 
i kulturalnego zachowania się w lesie. Kolejnym etapem wyprawy 
było ognisko i degustacja pieczonych w ognisku ziemniaków. Na 
świeżym powietrzu wszystko smakuje o wiele lepiej. Przedszkola-
ki z apetytem zjadły ziemniaki i owocowy deser. Następnie odbyły 
się zabawy i konkursy na placu sołeckim, gdzie dzieci pokonywa-
ły tor przeszkód i brały udział w wielu konkurencjach grupowych 
zdobywając punkty za sprawność, zwinność i odwagę. Dziękujemy 
pracownikom Nadleśnictwa Lądek-Zdrój oraz Śnieżnickiego Parku 
Krajobrazowego za pomoc w organizacji i przygotowaniu atrakcji 
dla przedszkolaków. 
l Dzień Nauczyciela to jedno z ważniejszych świąt w przedszkol-
nym kalendarzu. Jesienny Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
przygotowały dzieci z grupy Żabki i Biedronki – była to doskonała 
okazja do zaprezentowania swoich umiejętności, piosenek, tańców, 
które poznały od początku września. Dzieci podziękowały wszyst-
kim pracownikom za troskę, za trud, za opiekę, za wszystkie stara-
nia, które wkładają w wychowanie i edukację.
Dziękujemy za trud podejmowanej na co dzień pięknej pracy w roli 
Nauczyciela.

Zespół redakcyjny

JEDYNKOWE NEWSY
ll  Erasmus +. Praca z dziećmi w obecnych czasach bywa spo-
rym wyzwaniem. Zmiany kulturowe, rozwój nowoczesnych techno-
logii powodują, że nauczyciele muszą dostosować do nich swoją 
wiedzę i umiejętności. Aby móc zaoferować więcej swym uczniom 
dyrekcja i nauczyciele lądeckiej jedynki postanowili podnieść swoje 
kompetencje i uczestniczyli w dwóch tygodniowych szkoleniach w 
ramach programu Erasmus+. Zgłębili tajniki wykorzystywania tech-
nologii informacyjno-komunikacyjnych oraz budowania relacji ze-
społowych sprzyjających efektywnej nauce. Szkolenie miało charak-
ter wyjazdowy odbywało się w najstarszym uniwersyteckim mieście 
Europy w Bolonii. 
l l Włóczykije w swoim żywiole, czyli ósme klasy zdobywają 
Śnieżnik! Wyprawa klas ósmych na najwyższy w okolicy szczyt zo-
stanie niezapomniana. Największą jej nagrodą były fascynujące wi-
doki ze szczytu i szlaku, zaczarowana kraina, z której nie chciało się 
wracać. W tajniki Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego wprowadził 
nas Pan Radosław Pasionek, nasz przewodnik. Nasi opiekunowie, 
czyli Pani Joanna Maskiewicz, Pani Beata Ludwiniak, Pani Beata Ta-
rasińska, ksiądz Marek Nowak, Pani Barbara Schab mobilizowali nas 
do wytrwałego marszu i sami okazali się wytrawnymi piechurami. 
l l Wycieczka do Kopalni Złota w Złotym Stoku. W ostatni dzień 
września klasa 3A spakowała do plecaków prowiant i wyruszyła do 

Kopalni Złota w Złotym Stoku. Kopalnia przywitała nas serdecznie: 
mrożąca krew w żyłach legenda o Gertrudzie niejednemu zjeży-
ła włos na głowie, a podróż wagonikami pozwoliła wydobyć z nas 

„Widokówka” z Erasmusa +
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okrzyki radości. Dosłownie! I zaczęła się - GORĄCZKA ZŁOTA. Szum 
wody i piasek z drobinkami złota spowodował, że każdy z nas  szukał 
i zbierał bez końca. To rzeczywiście wciąga. Trochę zmoczeni, ale 
„bogaci” i pełni werwy zwiedziliśmy pełną tajemnic, nauki i strachu 
średniowieczną osadę.  Mogliśmy posłuchać, dotknąć, sprawdzić , 
jak kiedyś działały machiny i urządzenia. Cenna to była nauka choć 
Dom Kata przyśni się niejednemu jako scena z prawdziwego horro-
ru. Tu nastąpił lekki kryzys naszych sił, które szybko zregenerowa-
liśmy na przygotowanym dla nas poczęstunku. Kiełbaska z ogniska 
smakuje najlepiej właśnie w takich okolicznościach przyrody. Cie-
szymy się, że tak blisko nas znajduje się miejsce, w którym bardzo 
przyjemnie można spędzić czas. Była nauka, zdrowa rywalizacja i 
mnóstwo zabawy.

l l Przyroda wokół nas. Klasa 3a korzystając ze słońca i z tego, 
że blisko naszej szkoły są piękne miejsca do spacerów wybrała się 
na jesienne obserwacje przyrody. Wędrując łąką obserwowaliśmy 
oznaki jesieni i sprawdzaliśmy, jak przyroda przygotowuje się na 
zimowy odpoczynek. Urzekła nas czerwona dzika róża, pióropusze 
różnych traw, a także kasztany, żołędzie i orzechy. Z tych darów 
uczniowie przygotowali przepiękne „leśne słoiki”. Następnego dnia 
gościliśmy w klasie pana Łukasza Głowackiego ze Śnieżnickiego 
Parku Krajobrazowego, który opowiadał nam tym razem o wodzie. 
Na zajęciach dowiedzieliśmy się, jak ważną rolę woda odgrywa w 
przyrodzie. Będziemy  uczyć się tak nią gospodarować, tak przetwa-
rzać i oszczędzać, żeby nigdy jej nie zabrakło. 

l l Pasowanie na ucznia 2021
Dnia 14 października odbyło się pasowanie na ucznia. Pasowanie to 
jedno z najważniejszych wydarzeń w szkolnym życiu pierwszoklasi-
sty. Od tego dnia każde dziecko czuje się już prawdziwym uczniem, 
czyli pełnoprawnym członkiem szkolnej rodziny. Uczniowie zainspi-
rowali się popularnym programem telewizyjnym i wzięli udział w 
szkolnej edycji „The Voice Kids Lądeckiej Jedynki”. Każdą piosenkę 

W kamieniołomie

i taniec oceniali jurorzy w składzie: Tomson i Baron, czyli nasz Pan 
Dyrektor Grzegorz Weber i Super Belfer Pan Radek Pasionek, Justy-
na Steczkowska, czyli nasza Wicedyrektor Pani Anna Stępińska oraz 
Agnieszka Chilińska, czyli wspaniała wuefistka Pani Beata Tarasiń-
ska. Uczniowie klas pierwszych ślubowali być godnymi Polakami 
i wzorowymi uczniami. W ten sposób oficjalnie przyjęci zostali do 
grona uczniów naszej szkoły. Największym przeżyciem dla dzieci 
był moment pasowania. Pan Dyrektor Grzegorz Weber poprzez do-
tknięcie ogromnym, zaczarowanym piórem ramienia każdego dziec-
ka zamieniał go w prawdziwego ucznia. Po pasowaniu gratulacje 
pierwszoklasistom, ich rodzicom i wychowawcom złożyła Pani Wi-
ceburmistrz Alicja Piwowar. Przekazała również dzieciom upominki, 
za co bardzo dziękujemy. Rada Rodziców nie zapomniała o święcie 
nauczycieli i wszystkich pracowników oświaty przypadającym w ten 
dzień - 14 października - przekazując na ręce Pana Dyrektora i Pani 
Wicedyrektor serdeczne życzenia i kwiaty. Natomiast Samorząd 
Uczniowski uświetnił ten dzień życzeniami, żartobliwym akcentem 
i miłym upominkiem.  

Zespół ds. Promocji Szkoły

Wejście w szkolne życie

Liceanarium
l l Lądeckie Grand Prix Szachowe im. Dawida Przepiórki w 
lądeckim LO. 20 września w sali informatycznej Liceum Ogólno-
kształcącego im. Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju odbyły się szkol-
ne eliminacje II edycji szachowego turnieju „Lądeckie Grand Prix 
Szachowe im. Dawida Przepiórki”. W zmaganiach turniejowych 
wzięło udział 11 uczestników. Miejsce III zajął Arkadiusz Pająk z 
klasy III B; wicemistrzostwo wywalczył ponownie Bogdan Berger, 
również z klasy III B; a tytuł mistrza utrzymał poprzedni zwycięzca 
- Bartosz Wędziński, który też jest uczniem klasy III B. Turniej prze-
biegał w bardzo przyjaznej atmosferze i trwał około 5 godzin. 
l l Otrzęsiny w LO
Aby stać się pełnoprawnym członkiem społeczności liceum, każdy 
pierwszoklasista musi zostać poddany rytuałowi przejścia (the rite 
of passage). Stało się to 24 września, a zaczęliśmy od podsumo-
wania doświadczeń i przeżyć z tegorocznego Festiwalu Górskiego 
im. Andrzeja Zawady, jako że dzielimy się z festiwalem tym samym 
patronem. Młodzież uczestnicząca w imprezach i wolontariacie festi-
walowym, pochwaliła się zgromadzonymi wrażeniami, jednocześnie 
oglądając pokaz zdjęć z tych wydarzeń. 
Na ten szczególny dzień zaprosiliśmy do liceum pana Zbigniewa 
Piotrowicza. Twórca festiwalu oddał się wspomnieniom o Andrzeju 

Zawadzie, którego poznał osobiście i o swoich podróżach po świe-
cie. Młodzież z tych opowieści wysnuła dwa przesłania dla siebie: 
po pierwsze –  małe marzenia bywają początkiem wielkich dzieł, po 
drugie – są takie granice, w tym granice własnego ciała, których nie 
trzeba przekraczać, lepiej wytyczyć inne szlaki. Pożegnawszy pana 
Piotrowicza, oddaliśmy się wszyscy „otrząsaniu” pierwszaków i 
słodkiej uczcie przygotowanej przez klasę II a.

Lidia Achrem
l l Konkurs na przypinkę wolontariusza LO. Dnia 24 IX odbyło 
się w naszej szkole podsumowanie konkursu na przypinkę wolonta-
riusza lądeckiego liceum. Zwyciężczynią konkursu została uczennica 
klasy III A Zuzanna Gręda. Miejsce II zdobył Mateusz Jabłoński (III 
a), natomiast miejsce III Marta Chruślińska. 
l l Salon maturzystów
28 września uczniowie klasy 3a brali udział w Salonie Maturzystów. 
Niestety w tym roku odbył się on online. Nie przeszkodziło to jednak 
w czerpaniu wiedzy i poznaniu nowych ścieżek kariery. Nasi ma-
turzyści mieli okazję obejrzeć oferty wielu polskich uczelni, które 
zachęcały przyszłych studentów swoimi ciekawymi i kreatywnymi 
prezentacjami. To wydarzenie dodatkowo pomogło przygotować się 

Ciąg dalszy na str. 10
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do egzaminu dojrzałości; wielu profesorów omawiało arkusze matu-
ralne i przedstawiało ważne wskazówki jak je rozwiązywać. 

Wiktoria Ulan
l l Występ uczennicy LO. W dniu 2 X w Centrum Kultury i Rekre-
acji w Lądku-Zdroju zostały ogłoszone wyniki konkursu literacko-fo-
tograficznego „Moje spojrzenie na Lądek”. Konkurs zorganizowało 
Stowarzyszenie Lądeckie Spotkania Sentymentalne. W uroczystości 
wzięła udział uczennica naszej szkoły Julia Karmazyn, zdobywczyni I 
miejsca, która odczytała swój wiersz. Dziękujemy Julii za wspaniałą 
recytację i godne reprezentowanie naszej szkoły. Życzymy Julii dal-
szych sukcesów.

Liceanarium Ciąg dalszy ze str 9

l l Podsumowanie konkursu „Moje spojrzenie na Lądek”. 
W dniu 4 X odbyło się w naszej szkole uroczyste podsumowanie 
konkursu literacko-fotograficznego „Moje spojrzenie na Lądek” 
zorganizowanego w ramach VI Lądeckiego Spotkania Sentymen-
talnego przy współpracy z naszym Liceum. Celem konkursu było 
zainteresowanie uczniów historią, architekturą, przyrodą, walorami 
leczniczymi Lądka-Zdroju oraz działalnością Stowarzyszenia Lądec-
kie Spotkania Sentymentalne, którego korzenie sięgają do lądeckie-
go LO. Nagrody wręczyli uczniom zaproszeni goście: Małgorzata 
Bednarek - przewodnicząca Rady Miejskiej Lądka-Zdroju, Zbigniew 
Zdzienicki - inicjator i realizator Lądeckich Spotkań Sentymental-
nych, miłośnik fotografii oraz Lucjan Wajzer, były nauczyciel chemii 
lądeckiego liceum. W zmaganiach konkursowych wzięło udział 16 
uczniów. Jury konkursy wyłoniło laureatów w dwóch kategoriach: 
zdjęcie oraz wiersz. Laureatów konkursu uhonorowano dyploma-
mi i nagrodami książkowymi. Nagrody sfinansował Urząd Miasta i 
Gminy. Laureatami w kategorii wiersz zostali: Julia Karmazyn z kl. II 
A – miejsce I, Bogdan Berger z klasy III B – II miejsce oraz Wiktoria 
Ulan z klasy III A - miejsce III. Natomiast tytuł laureata w kategorii 
zdjęcie otrzymali: Amelia Steblok z kl. II A – miejsce I, Julia Palasik 
z klasy III B – miejsce II oraz ex aequo miejsce III Marta Chruślińska 
z klasy III A oraz Karolina Kuciej z klasy II A. Opiekunką konkursu z 
ramienia liceum była niżej podpisana. Uczestnikom konkursu gratu-
lujemy motywacji, talentu i pasji tworzenia.

Urszula Samek
l l 75–lecie LO wkrótce. Już za rok 7 października 2022 roku 
Liceum Ogólnokształcące im. A. Zawady w Lądku-Zdroju kończy 75 
lat!!! Rozpoczęliśmy w związku z tym cykl nostalgicznych spotkań 
z absolwentami sprzed wielu lat, a naszym pierwszym gościem był 
Horst Seibert, jedyny Niemiec, który ukończył naszą szkołę, a było 
to niedługo po zakończeniu wojny, czyli 1949 – 1953. Ciekawostką 
jest, że jako Niemiec zmuszony był do noszenia specjalnej opaski na 
ramieniu, ale przekorne poczucie humoru sprawiło, że wmówił kole-
gom, iż jest ich szefem (niektórzy uwierzyli). Młodzież najbardziej in-
teresowało codzienne życie ucznia w tamtych czasach: stroje, prace 
domowe, ściąganie, relacje dziewczęco – chłopięce itp. Spooooro 
się zmieniło……  

Lidia Achrem

l l „Matematyczny Maks”. 07.10.2021 r. w lądeckim liceum 
odbył się ogólnopolski konkurs „Maks Matematyczny”. W konkursie 
wzięło udział dwóch uczniów klasy III b: Bartosz Wędziński i Oliwier 
Krawczyk.”Maks Matematyczny” jest oryginalną koncepcją konkur-
su matematycznego, która wykorzystuje technologie informatyczne. 
Konkurs w znacznej części nie wymaga wiedzy, ale umiejętności. 
Stanowi przede wszystkim intelektualną rozrywkę w formie interne-
towych gier matematycznych. Zadaniem konkursowym uczestnika 
rozgrywek jest samodzielne rozwiązywanie 2 zadań optymalizacyj-
nych w formie internetowych gier matematycznych.
l l Szlakiem lądeckich kobiet- lekcja historii inaczej... 15 X 
trzecioklasiści z LO uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej po Lądku 
– Zdroju. Wychowankom liceum towarzyszyła Małgorzata Bednarek 
- przewodniczka sudecka i Urszula Samek - nauczycielka historii. 
Uczniowie poznali historie kobiet, które wpłynęły na rozwój Lądka-
-Zdroju lub były z naszym miastem związane. Licealiści z dużym 
zainteresowaniem wysłuchali opowieści o życiu Marii Hoffmann, 
Marianny Orańskiej, Luizy Pruskiej i Elizy Radziwiłłówny. Spacer uli-
cami miasta okazał się doskonałą lekcją historii i dostarczył uczniom 
niezapominanych wrażeń.
l l Akcja #sadziMY w lądeckim ogólniaku 
Przyłączyliśmy się do akcji Lasów Państwowych #sadziMY. W 
szkolnym ogródku zasadziliśmy piękne drzewko. Uczniowską spo-
łeczność LO reprezentowała klasa II A wraz z przewodniczącą szkoły 
Leną Okoro. Sadzonki drzew - wśród nich i nasze piękne drzewko 
- odebrał wraz z pracownikiem szkoły Bartosz Wędziński z III B w 
siedzibie Nadleśnictwa Lądek-Zdrój w Strachocinie. 
l l Dolnośląski Festiwal Nauki on-line. W ramach XXIV Dol-
nośląskiego Festiwalu Nauki klasa maturalna obejrzała wykład pani 
Anny Apanasewicz-Grzegorczyk pod tytułem „Czy stres motywuje 
czy niszczy?” Prowadząca w przystępny sposób przedstawiła skutki 
działania przewlekłego stresu na ludzki organizm oraz zdrowe spo-
soby radzenia sobie z nim. Mieliśmy również okazję wspólnie wyko-
nać kilka ćwiczeń oddechowych. Temat wykładu był bardzo ważny 
i potrzebny, ponieważ stres jest jednym z największych problemów 
dzisiejszych czasów i czynnikiem wielu chorób.

Wiktoria Ulan
l l Wycieczka szkolna 
18 października 2021 r. odbyła się wycieczka szkolna do teatru w 
Kłodzku (K.O.K.) na seans pt. „Antygona”. Był on adaptacją antycz-
nej tragedii autorstwa Sofoklesa. Występowała siódemka aktorów z 
Teatru z Krakowa - Zbigniew Samograjnicki w roli Tejrezjasza; Ka-
tarzyna Galica jako Antygona; Anna Warchol w roli siostry tytułowej 
bohaterki – Ismeny; Hajmona grał Jakub Piwowarczyk; Przodowni-
kiem Chóru był Wojciech Michno; w rolę zarówno Strażnika, jak  i 
Posłańca wcielił się Karol Zapała, a jako Kreon wystąpił sam reżyser 
spektaklu – Jarosław Szwec. Przedstawienie trwało ok. 70 minut, a 
cała wycieczka niecałe 3 godziny. Wzięło w niej udział 41 uczniów 
Naszej Szkoły oraz 3 nauczycieli.

Bartosz Wędziński 

Szlakiem lądeckich kobiet

Zbigniew Piotrowicz opowiada o Andrzeju Zawadzie
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Nasz Zespół Pieśni Ludowej „Skrzynczanki” ma niezwykle aktywny 
początek sezonu 2021/22. Jeszcze nie ostygły emocje po realizacji 
teledysku, przeprowadzonej na przełomie września i października, a 
już trwają przygotowania do koncertu w 103 Rocznicę Niepodległo-
ści Polski. Wydarzenie to będzie na wskroś wyjątkowe, ponieważ 
„Skrzynczanki” wystąpią wspólnie z Zespołem Wokalnym „Hejszo-
vina”. Pieczę nad koncertem trzyma Maciej Kieres z wrocławskiego 
Ośrodka Kultury u Sztuki, któremu towarzyszy Dominika Radwan, 
instruktorka „Skrzynczanek”. Koncert odbędzie się 11 listopada o 
godz. 16.00 w sali dawnej Kawiarni Zdrojowej w Domu Zdrojowym 
przy ul. Orlej 7.
Tymczasem, w przerwie między studiem nagrań i jesiennym wy-
stępem przed publicznością, „Skrzynczanki” zakosztowały kultu-
ry tworzonej przez kogoś innego i 16 października wybrały się na 
wycieczkę do Opery Śląskiej w Bytomiu. Ekspedycję kulturalną 
„Skrzynczanek” zorganizowało patronujące zespołowi Centrum Kul-
tury i Rekreacji w Lądku-Zdroju, a wspaniałym pretekstem podróży 
stał się spektakl operowy „La Rondine” („Jaskółka”) w reżyserii Bru-
na Berger-Gorskiego. 
Nasze Panie wróciły z Górnego Śląska zachwycone nie tylko wyjąt-
kowym wydarzeniem artystycznym prezentowanym w ujmującym 
gmachu opery, ale także serdecznym przyjęciem, jakie sprawił im 
dyrektor Opery Śląskiej Łukasz Goik i pracownicy tej instytucji. 
Szczególna troska, jaką Łukasz Goik darzy „Skrzynczanki” wynika 
ze współpracy Opery Śląskiej z lądeckim CKiR; przypomnijmy tylko, 
że jednym z jej efektów było wystawienie baletu „Sól ziemi czarnej” 
Artura Żymełki podczas 23. Międzynarodowego Festiwalu Tańca im. 
Olgi Sawickiej w Lądku-Zdroju.
Zapraszamy na uroczysty występ „Skrzynczanek” i Hejszoviny”!

CKiR

„Skrzynczanki” 
w Operze Śląskiej

„Skrzynczanki” w Operze Śląskiej w Bytomiu
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Spotkania Sentymentalne w Lądku-Zdroju
„Moje spojrzenie na Lądek”
Stowarzyszenie noszące nazwę Lądeckie Spotkania Sentymental-
ne powstało na bazie wspomnień minionych czasów, a członkami 
są głównie osoby uczące się dawniej w tutejszym liceum ogólno-
kształcącym. Jednym z inicjatorów powołania stowarzyszenia był 
Zbigniew Zdzienicki, człowiek o wielostronnych zainteresowaniach 
artystycznych, twórca posługujący się językiem malarstwa, foto-
grafii, muzyki i poezji. W 2005 r. był inicjatorem powołania Stowa-
rzyszenia Miłośników Fotografii w Sosnowcu i jako jego prezes (do 
2008 r.) organizował wystawy i plenery fotograficzne. Jest laure-
atem Nagrody Miasta Sosnowca 2009 w kategorii upowszechniania 
kultury. Spotkania sentymentalne rozpoczęły się od zjazdu dawnych 
absolwentów lądeckiego LO, również dzięki zaangażowaniu Ewy Za-
dory, lądczanki, przewodniczki turystycznej. Efektem pleneru SMF 
w Lądku-Zdroju w 2011 r. (który współorganizowałam jako dyrektor 
CKiR) była wystawa prezentowana i w Lądku-Zdroju, i w Sosnow-
cu. Dzięki tej współpracy, Lądek-Zdrój widziany oczyma fotografów 
pokazywany był w różnych salach wystawowych, choćby podczas 
autorskiej wystawy pana Zbigniewa Zdzienickiego w Łazach, jego 
rodzinnym mieście. 
Formuła każdorocznych Spotkań obejmuje oprócz wspomnień, wy-
cieczek po uzdrowisku i okolicy oraz koncertów również propozycje 
dla młodzieży aktualnie uczącej się w lądeckim liceum. Podczas te-
gorocznej, szóstej już edycji tego wydarzenia w dniu 2 października 
2021 r. otwarto w Centrum Kultury i Rekreacji wystawę pani Wie-
sławy Stawarz. Pokazane fotografie zostały przetworzone cyfrowo, 
zyskując zupełnie inny wymiar, inspirowany sztuką witrażu. Potem 
członkowie jury: Zbigniew Zdzienicki, Urszula Samek, Małgorzata 
Bednarek przedstawiło podsumowanie konkursu dla uczniów LO 
im. Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju „Moje spojrzenie na Lądek”, 
a laureatka I miejsca w kategorii „Tekst”, Julia Karmazyn, zaprezen-
towała swój wiersz. W kategorii „Fotografia” nagrodzono Amelię 
Steblok za trzy czarno-białe, ciekawe ujęcia lądeckich krajobrazów.  
Zwieńczeniem artystycznego popołudnia był koncert w wykonaniu 
doskonale znanego już Lądczanom duetu Claro de Luna: Daniel 
Martinez skrzypce, Alicja Gutowska-Martinez piano. 

Nagrody wszystkim laureatom konkursu zostały wręczone 4 paź-
dziernika w murach szkoły, która niedługo obchodzić będzie 75-le-
cie a jej absolwenci to liczne pokolenia, w których pamięci pozostał 
sentyment do czasów licealnych i... do Lądka-Zdroju.  
Licealiści uczestniczyli też w wycieczce po lądeckim zdroju, wędru-
jąc z przewodniczką (niżej podpisaną) „Szlakiem lądeckich kobiet”, 
poznając historie kobiet znanych w swoich epokach, a których losy 
splotły się na chwilę lub na dłużej z miastem znanym na przestrzeni 
wieków z uzdrawiających wód. 

Małgorzata Bednarek

Na zdjęciu: Urszula Samek, Zbigniew Zdzienicki, Bogdan Berger, 
Małgorzata Bednarek, Lucjan Wajzer.

Prezentacja w Inkubatorze
W programie VI Lądeckiego Spotkania Sentymentalnego znalazła 
się również prezentacja twórców, którym patronuje Galeria Arty-
styczna Lądek, prowadzona przez Krystynę Leśniewską-Pasionek. 
I tak 1 października na „Stacji Rozwój” prace swe zaprezentowali: 
Krystyna Grzybowska, Piotr Damm, Marek Kopczyk, Tomasz Szpala 
i Ewa Wajzer. Swoje wiersze recytowali: Joanna Mossakowska, An-
drzej Grzybowski. Prezentującymi zarówno poezję i malarstwo byli: 
Krystyna Leśniewska-Pasionek i Zbigniew Zdzienicki. Należy zazna-
czyć, że Inkubator udostępnił nam przestronne, dobrze wyposażone 
sale z nowoczesnym sprzętem audiowizualnym.
Wydarzenie to spowodowało zainteresowanie Kierownictwa Inku-
batora historią Lądeckich Spotkań Sentymentalnych. Toteż chętnie 

wracamy do przeszłości, która sięga do Liceum  Ogólnokształcącego 
w Lądku-Zdroju z lat 1969 -1973. W tym czasie edukowała się w LO 
klasa, której wychowawcą był Bolesław Suchecki. W roku 2008 jej 
absolwenci zorganizowali spotkanie byłych uczniów i nauczycieli tej 
klasy. Organizatorką spotkania była Ewa Zadora znawczyni historii 
Lądka, która klasowych kolegów i nauczycieli oprowadziła po najcie-
kawszych miejscach swojego ukochanego miasta nie zapominając 
o złożeniu kwiatów na grobie Dyrektorki Liceum w tamtych latach 
Bogumiły Rzeźnik. Spotkanie to zapoczątkowało współpracę Ewy 
Zadory i Zbigniewa Zdzienickiego, byłego nauczyciela LO, a obecnie 
sosnowiczanina. Owocem tej współpracy były wystawy fotografii o 
tematyce lądeckiej autorstwa Zbigniewa Zdzienickiego z cennymi  
komentarzami Ewy Zadory, które prezentowane były w Sosnowcu i 
Lądku-Zdroju. Nawiązaniem do tej współpracy były plenery Stowa-
rzyszenia Miłośników Fotografii i Grupy Plastycznej Relacje mają-
cych swe siedziby w Sosnowcu, zwieńczone kolejnymi wystawami o 
tematyce lądeckiej. Ta wielowątkowa tradycja związana nieustannie 
z Lądkiem-Zdrojem wymagała sformalizowania i planowego dzia-
łania. Tak doszło do powstania w 2016 r. stowarzyszenia Lądeckie 
Spotkania Sentymentalnych, które organizuje coroczne jesienne 
spotkania, realizując wątki krajoznawcze i artystyczne, związane z 
Lądkiem, a także wykraczające poza ten obszar zainteresowań.
Relacje ze Spotkań Sentymentalnych publikujemy w „Debatach Lą-
deckich” i na Facebooku.
Z nadzieją, że nasza gościna na „Stacji Rozwój” oraz po-
wrót do korzeni i historii Lądeckich Spotkań Sentymental-
nych nie będą ostatnie. Z podziękowaniem dla Kierownictwa                                                                                                 
Inkubatora za jego udostępnienie oraz inspirację do artykułu,

Zbigniew Zdzienicki 

Lądeckie Spotkania Sentymentalne w inkubatorze „Stacja Rozwój”
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76 LAT Królewskiego Kurortu w Polsce (1945-2021)

W zaciszu, na południowym krańcu lądeckiego zdroju, pośród lasów 
nad rzeką Białą Lądecką swoje sanatorium w stylu prostego neokla-
sycyzmu wzniósł w 1893 r. stomatolog dr Franz Rauer. Sanatorium 
miało siedzibę w dużym budynku o długości 50 m. Obiekt dobrze 
skomunikowany z miastem jak i Śląskiem, ponieważ położony przy 
szosie, która wybudowana została w latach 1845-1860 staraniem 
królewny Marianny Orańskiej. Ze względu na stosowane tu meto-
dy lecznicze, zlokalizował je poza centrum uzdrowiska, pomiędzy 
prawym nadbrzeżem Białej Lądeckiej, a drogą do Stójkowa Stro-
nia Śląskiego. Od wschodu i zachodu otaczał je las z siecią dróg, 
ścieżek i malowniczych skałek. Było to jego prywatne sanatorium, 
którego częścią był zakład wodoleczniczy Wasserheilanstalt, zwa-
ny przez fachowców instytutem hydroterapeutycznym. W nim dr 
Rauer praktycznie zastosował leczenie sprawdzoną metodą syste-
mu księdza proboszcza Sebastiana Kneippa (1821-1897). Ten ka-
tolicki duchowny wprowadził naturalistyczną metodę, polegającą 
na leczeniu większości chorób polewaniem całego ciała lub tylko 
kończyn zimną wodą, owijaniem chorego w wilgotne prześcieradła, 
spacerami boso po mokrej trawie, śniegu, brodzeniem w wodzie. 
Zalecał też ruch na świeżym powietrzu, zioła oraz kawę zbożową. 

Hotel „Mir - Jan”, historia powstania i współczesność

Dr Rauer w swoim leczeniu wykorzystywał też metody Vincenza 
Priessnitza (1799-1851), który różne dolegliwości leczył stosując 
zimne naturalne kąpiele, a wśród nich natrysk wodny, polegający na 
polewaniu chorego z góry, zwany do dzisiaj popularnie „prysznic” 
(od jego nazwiska). W swym gospodarstwie Grafenbergu (obecnie 
Jeseník Lazne w Czechach) urządził zakład wodoleczniczy, cieszący 
się dużym powodzeniem, a niektóre jego metody stosuje się obec-
nie, między innymi okład wysychający i różne postacie natrysków. 
Dorobek metod leczniczych tego zwykłego chłopa śląskiego, pre-
kursora nowoczesnego wodolecznictwa możemy obejrzeć zwiedza-
jąc muzeum jemu poświęcone, znajdujące się w części zdrojowej 
czeskiego miasta – Jeseník. Tak więc leczono w lądeckim sana-
torium z wykorzystaniem hydroterapii (zimnych i gorących), zio-
łolecznictwa, hartowania, prostego pożywienia oraz gimnastyki w 
specyficznym tutejszym klimacie. Ten rodzaj kuracji przeznaczony 
był dla osób chronicznie chorych i potrzebujących wypoczynku. Dla 
przystosowania obiektu do zmieniających się ciągle metod lecze-
nia, budynki remontowano i modernizowano w latach 1900, 1905, 
1910 i w 1928, kiedy to m.in. urządzono tutaj kaplicę misyjną p.w. 
Jezusa z Nazaretu. W 1925 r. zmarł Franz Rauer, pochowany został 
na lądeckim cmentarzu. Po jego śmierci właścicielem obiektu został 
dr Rauer - junior. W 1929 r. budynek zakupili ojcowie Nazaretanie, 
którzy przebywali tu do lutego 1936 r. Jeszcze w latach 40. XX w., co 
najmniej dwie z faz budowlanych widoczne były w architekturze bu-
dynku, którego bryłę tworzyły dwa człony. Jedna z części budynku, 
starsza, była rozwiązana w tradycyjny sposób, zaopatrzona w we-
randy, nakryta dachem naczółkowym i utrzymana w stylu prostego 
neoklasycyzmu. Przed rokiem 1910 dobudowano do niej narożną 

wieżę o zamkowym charakterze, osłoniętą dachem namiotowym 
oraz drugą część sanatorium z dachem wzbogaconym lukarnami z 
iglicami. Nadano więc budynkowi wygląd romantycznego, położo-
nego w lesie zamku, którego symbolikę podkreślono jeszcze nazwa 

sanatorium Germanenbad. Przy sanatorium założono przed 1910 r. 
parkowo urządzony ogród. Było to więc wymarzone miejsce na tego 
rodzaju lecznictwo. Ten drewniany budynek, jako drugi w Lądku, po 
Zakładzie Dolina, leczył zimnymi i gorącymi zwykłymi wodami. W 
sąsiedztwie sanatorium w końcu XIX w. wzniesiono dwa obiekty: 
Wille Walbfrieben (obecnie ul. T. Kościuszki 29) i hotel Brucke (wy-
burzony w 1964 r.).    
Jak wspominali pierwsi polscy osadnicy w tym sanatorium w 1945 
r. mieszkały siostry zakonne. Po 1945 r. obiekt przejął Zarząd Miej-
ski, który w latach 1946-1949 wydzierżawił główny budynek oraz 
dwie pobliskie wille Kopalni Węgla Kamiennego „Zabrze” na ośro-
dek kolonijno-wczasowe, zwany lokalnie „Zabrzanką”. Dyrekcja ko-
palni przeprowadziła remont budynku i doposażyła go w niezbędny 
sprzęt. Oddała też w dyspozycję dwa dostawcze samochody. Na 

kierownika powołano Alfonsa Pietragę. Dzięki jego zaradności i 
dobrej organizacji, już wiosną 1946 r. przyjął pierwszych śląskich 
wczasowiczów górników z rodzinami a latem młodzieżowe kolonie. 
Należy dodać, że wówczas PKP uruchomiło specjalne pociągi, któ-
re początkowo kursowały raz na dwa tygodnie pomiędzy Śląskiem 
(Katowicami) a wczasowiskiem w Lądku-Zdroju, ponieważ kilka 
tutejszych dużych obiektów wypoczynkowych dzierżawiły zakłady 
przemysłowe z Górnego Śląska.

Ciąg dalszy w kolejnym nr „Debat”
Tekst na podstawie dostępnych publikacji oraz informacji od 
mieszkańców miasta, za które serdecznie dziękuję.

 Lechosław Siarkiewicz, 

Najstarszy pocztówkowy widok „Mir-Jana” z 1898 r.

Pocztówka promocyjna Zdroju z sanatorium datowana 6.03.1899 r.

Po pierwszej modernizacji w 1900 r. Pocztówka datowana na 
20.6.1905 r.
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Prezentacją opowieści Henryka Konwińskiego o Lądku-Zdroju po-
wracamy do cyklu „Ludzie, których znamy”.

Henryk Konwiński należy do grona najważniejszych polskich cho-
reografów, reżyserów operowych i tancerzy, nie sposób opisać 
tutaj jego potężny dorobek artystyczny. Od dziesiątek lat zaprzy-
jaźniony z Lądkiem-Zdrojem, bywa tutaj jako członek jednej z lą-
deckich rodzin, kuracjusz i jako gość i artysta Międzynarodowego 
Festiwalu Tańca im. O. Sawickiej; jest także Honorowym Obywa-
telem Lądka-Zdroju.

Spotkałem się z Henrykiem Konwińskim kilka dni po premierze 
spektaklu „Król Lear” lądeckiego Teatru „Stąd”. Znając już jego cha-
ryzmę i narracyjny talent nie chciałem przeprowadzać z nim typo-
wego wywiadu, poprosiłem go o opowieść o Lądku-Zdroju. Oto, co 
usłyszałem i zanotowałem:

Jestem Wielkopolaninem, jestem Ślązakiem, ale jestem też obywa-
telem honorowym Lądka-Zdroju. Cóż jest w tym Lądku-Zdroju, że 
mnie tak do niego ściąga? Przyjeżdżam tutaj od tylu lat, od początku 
lat sześćdziesiątych. Najpierw były ku temu dwa powody: moja ro-
dzina i moje zdrowie. 
Tutaj osiedliła się moja rodzina, część rodziny, jako młodzi ludzie 
wyjechali z Poznania i tu się urodziły ich dzieci, i dzieci tych dzieci, 
i tu mieszkają, mają tutaj swoje siedliska, tu w okolicy i w samym 
Lądku-Zdroju. Kochają tę ziemię, studia robili w dużych miastach, 
ale wrócili tutaj. Wspominam jeszcze czas, gdy Ania miała swój 
pensjonat i tam przyjeżdżali mieszkańcy Lądka sprzed 1945 r., byli 
mieszkańcy okolic, oni tu przyjeżdżali, żeby odetchnąć, a ponieważ 
znajdowali w tym domu dobrą atmosferę, bardzo przychylną, bardzo 
dobrą, to było tak, że moja siostra ze swoim mężem jeździli potem 
do Niemiec. To było piękne, to były takie pierwsze prywatne więzi 
jeżeli nie przyjaźni, to na pewno bardzo dobrych stosunków między 
dawnymi i obecnymi lądczanami. Nie ma wielu domów, widzianych 
przeze mnie wtedy, w tych latach 60., które wśród ogrodów, sadów 

Henryk Konwiński o lądeckim „genius loci”
Ludzie, których znamy

kwitnących jeszcze stały, a później po latach, gdy chodziłem tam, to 
już nawet kamieni po nich nie było, po prostu zarosły. Na szczęście 
jest tutaj cudowna natura, piękna natura…
Inną przyczyną moich obecności w Lądku-Zdroju był wypadek, kon-
tuzja, której doznałem na scenie. Różnie to bywało, mieszkałem w 
„Jubilacie”, w „Adamie”, w „Józefie”, ale mieszkałem też w takim 
domu, który stoi teraz w ruinie, czyli w „Barbarze”. I pamiętam, jak 
mnie tam zakwaterowano w pokoju, który był bardzo wysoki, ale był 
bardzo wąski i był po prostu straszny. Wyszedłem po jednej nocy 
z tego pokoju i poszedłem do zarządu i jakoś wyprosiłem inny, w 
którym czułem się już dobrze. Tak było, w ogóle trudno było dostać 
tutaj miejsce, ale kiedy się już moje zdrowotne perturbacje w jakimś 
sensie zamknęły to i tak przyjeżdżałem.
Wreszcie w ostatnich dziesięcioleciach do Lądka-Zdroju ściąga mnie 
entuzjazm jego mieszkańców. Entuzjazm objawiający się między 
innymi w Międzynarodowym Festiwalu Tańca, na który zjeżdżam 

co roku i przyjeżdżałem też ze wspaniałą Olgą Sawicką, której jest 
imiennikiem. Ale tym razem sprowadził mnie tutaj spektakl „Król 
Lear” lądeckiego Teatru „Stąd”, na który zaprosiła mnie pani Karo-
lina Sierakowska, dyrektor lądeckiego Centrum Kultury. Ten wasz 
spektakl „Lear”, jestem pod jego wrażeniem, to mnie utwierdziło, 
że tu jest entuzjazm, tu jest radość i tu można coś wspólnie zrobić, 
jest tutaj pasja i są pasjonaci. Ja też należę do entuzjastów, bo prze-
cież, gdybym nie miał tego zapału, nie zrobiłbym tego, co zrobiłem, 
nie zostałbym tancerzem, mimo wszystko, mimo sprzeciwu ojca 
przede wszystkim, nie doszedłbym do czegoś, co robię w tej chwili.
Odnajduję więc w Lądku-Zdroju spokój, ale odnajduję też jakąś 
emanację radości, to jest coś… chyba genius loci (duch opiekuń-
czy miejsca – przyp. red.), który nadaje temu miejscu wyjątkowej 
swoistości, bo jakżeby inaczej było. Kocham być w Lądku, cieszę 
się, że jestem tutaj, podziwiam ludzi, którzy tu są, podziwiam wasz 
zapał. I duchowość, bo byliśmy dzisiaj na spacerze, takim poran-
nym dla zdrowia, i pani Karolina tuliła się do drzewa, a patrząc na to, 
pomyślałem: czy my jesteśmy sentymentalni, czy może jesteśmy 
kolejnym wcieleniem tego, co tutaj było, co tutaj rosło? Moja kuzyn-
ka, młodsza dużo, z pokolenia tych, którzy tutaj przyszli z Poznania, 
mówi: Tak, na pewno jesteśmy reinkarnacją czegoś lub kogoś stąd, 
dlatego tak się dobrze tutaj czujemy, bo myśmy tu już kiedyś żyli.
W Lądku-Zdroju wraca mi zdrowie, wypoczywam, czuję się tutaj 
dobrze, ale też doświadczam ludzkiej radości i duchowości.

Genius loci Lądka-Zdroju, o którym opowiada pan Henryk jest w 
moim przekonaniu również jego dziełem.

Opowieść spisał Tomasz Pawlęga

Zaproszenie na jubileusz Honorowego Obywatela Lądka-Zdroju

Miłośnik Doliny Białej Lądeckiej - Henryk Konwiński
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Kulturalny
LISTOPAD 2021

3 listopada, godz. 19.00, Hiszpańskie środy – spotkania z muzyką 
latino – Moises Bethencourt oraz akompaniament instrumentów per-
kusyjnych, Kawiarnia Dom Klahra, Rynek 1, wstęp 25 zł
4 listopada, godz. 15.00, Koncert Skrzypcowe Opowieści, Dom 
Zdrojowy-Klub Kuracjusza, ul. Orla 7, wstęp wolny
4 listopada, godz. 20.00, Wieczory z muzyką francuską, Julia Mi-
kołajczak – śpiew, Malwina Kołt – skrzypce, Daniel Kopeć – akordeon 
– Piwnica Pod Adamem Kawiarnia Twórczości ul. Wolności 2, wstęp 
30 zł
5 listopada, godz. 19.30,  Koncert duetu Ponad Chmurami – poezja 
śpiewana, Kawiarnia Dom Klahra, Rynek 1, wstęp 25 zł
6 listopada, godz. 15.30, Koncert polsko czeskiego duetu Jazz Duo 
Janeczek – Tutko,  czeski saksofonista Bohdan Janeczek oraz polski 
pianista Marek Tutko zaprezentują na koncercie repertuar jazzowy. 
Będą to autorskie kompozycje muzyków, a także najpiękniejsze stan-
dardy tego gatunku.  Kawiarnia Dom Klahra, Rynek 1, wstęp 25 zł w 
przedsprzedaży/ 30 zł w dniu koncertu
6 listopada, godz. 20.00, Zaduszki bluesowe i koncert Gates of 
Blues, Kawiarnia Coffee Ride, ul. Kolejowa, wstęp płatny
7 listopada, 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
10 listopada, godz. 19.00, Projekcja filmu „Jutro czeka nas długi 
dzień” oraz spotkanie z reżyserem Pawłem Wysoczańskim, Sala 
Widowiskowa CKiR, pl. Staromłyński 5, wstęp wolny
10 listopada godz. 19.00, Hiszpańskie środy – spotkania z muzy-
ką latino – gitara i śpiew Moises Bethencourt oraz akompaniament 
instrumentów perkusyjnych, Kawiarnia Dom Klahra, Rynek 1, wstęp 
25 zł
11 listopada, godz. 16.00, Koncert z okazji Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości. Wystąpią: Zespół Wokalny „Hejszovina” oraz Zespół 
Pieśni Ludowej „Skrzynczanki”. Kawiarnia Zdrojowa, ul. Orla 7, wstęp 
wolny
11 listopada, godz. 20.00, Wieczory z muzyką francuską, Julia Mi-
kołajczak – śpiew, Malwina Kołt – skrzypce, Daniel Kopeć – akordeon 
– Piwnica Pod Adamem Kawiarnia Twórczości ul. Wolności 2, wstęp 
30 zł
12 listopada, godz. 19.30, „Domina przegina” - Dominika Radwan 
w programie dla dorosłych, C.K. „Kalina”, Parkowa 25, wstęp 25 zł
12 listopada, godz. 19.30, Koncert Piosenka Niepodległa – mu-
zyczna podróż do korzeni polskiej niepodległości, śpiew i aranżacja 
Julia Mikołajczak, Kawiarnia Dom Klahra, Rynek 1, wstęp 25 zł
14 listopada, 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
17 listopada, godz. 19.00, Hiszpańskie środy – spotkania z muzy-
ką latino – gitara i śpiew Moises Bethencourt oraz akompaniament 
instrumentów perkusyjnych, Kawiarnia Dom Klahra, Rynek 1, wstęp 
25 zł
18 listopada, godz. 15.00, Koncert Skrzypcowe Opowieści, Dom 
Zdrojowy-Klub Kuracjusza, ul. Orla 7, wstęp wolny
18 listopada, godz. 20.00, Wieczory z muzyką francuską, Julia Mi-
kołajczak – śpiew, Malwina Kołt – skrzypce, Daniel Kopeć – akordeon 
– Piwnica Pod Adamem Kawiarnia Twórczości ul. Wolności 2, wstęp 
30 zł
19-21 listopada, Lądecka Giełda Staroci, Rynek 
19 listopada, godz. 19.30, Koncert grupy „Plast Band Fusion” 
rock/funky/blues . Kawiarnia Dom Klahra, Rynek 1, wstęp w przed-
sprzedaży 25 zł/ w dniu koncertu 30 zł

20 listopada, godz. 16.00, Koncert instrumentalny „Z Klasyką 
przez Polskę”, wystąpią: Aleksandra Kulus - skrzypce, Marcin Ko-
ziak - fortepian, Sala Widowiskowa Centrum Kultury i Rekreacji, pl. 
Staromłyński 5, wstęp wolny
20 listopada, godz. 19.30, Koncert zespołu „Mocne Lajty”, C.K. 
„Kalina”, Parkowa 25, wstęp 25 zł
20 listopada, godz. 19.30, Koncert Domina Przegina – autorska 
muzyka Dominiki Radwan w akompaniamencie gitarowym Kawiarnia 
Dom Klahra, Rynek 1, wstęp 30 zł
21 listopada, 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
24 listopada, godz. 19.00, Hiszpańskie środy – spotkania z muzy-
ką latino – gitara i śpiew Moises Bethencourt oraz akompaniament 
instrumentów perkusyjnych, Kawiarnia Dom Klahra, Rynek 1, wstęp 
25 zł
25 listopada, godz. 15.00, Koncert Skrzypcowe Opowieści, Dom 
Zdrojowy-Klub Kuracjusza, ul. Orla 7, wstęp wolny
25 listopada, godz. 20.00, Wieczory z muzyką francuską, Julia Mi-
kołajczak – śpiew, Malwina Kołt – skrzypce, Daniel Kopeć – akordeon 
– Piwnica Pod Adamem Kawiarnia Twórczości ul. Wolności 2, wstęp 
30 zł
27 listopada, Koncert grupy RAT KRU, Kawiarnia Coffee Ride, ul. 
Kolejowa, wstęp płatny
28 listopada, 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


