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Od wtorkowego przedpołudnia, 30 listopada 2021 r., funkcjonariu-
sze obsługujący teren dwóch gmin – Lądka-Zdroju i Stronia Śląskie-
go – mają do dyspozycji nowy, oznakowany wóz policyjny. Pojazd 
marki KIA Sportage z napędem na cztery koła wspierać będzie co-
dzienną pracę policjantów, których zadaniem jest dbać i czuwać nad 
bezpieczeństwem okolic o wybitnie górskim charakterze.
Skromna uroczystość przekazania do służby nowego samochodu 
odbywała się przy obecności lokalnych władz samorządowych: Bur-
mistrza Lądka-Zdroju – Romana Kaczmarczyka, Burmistrza Stronia 
Śląskiego – Dariusza Chromca oraz Przewodniczącego Rady Miej-
skiej Stronia Śląskiego – Ryszarda Wiktora. Warto bowiem mieć na 
uwadze fakt, że zakup na rzecz Policji tak nowoczesnej mobilnej jed-
nostki możliwy był m.in. dzięki finansowemu wsparciu udzielonemu 
kłodzkiej Policji przez powyższe gminy. Takie działanie jest nie tylko 
wzorem dobrze układającej się współpracy, ale też przykładem dba-
łości samorządów o bezpieczeństwo lokalnej społeczności. Spraw-
ny, o podwyższonej funkcjonalności pojazd to szansa, by policjanci 
szybciej docierali do miejsca zdarzenia i skuteczniej mogli reagować 
na zgłaszane interwencje.

Grzegorz Szczygieł, foto: Ireneusz Pieczarka, UMiG Lądek-Zdrój, 
źródło: Ladek.pl

Nowy pojazd w policji
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Z biurka 
BURMISTRZA KACZMARCZYKA

2 listopada. Odbyłem spotkanie z wojewodą dolnośląskim i pre-
zesem Banku Gospodarstwa Krajowego w celu wyjaśnienia nie-
otrzymania przez naszą Gminę promesy na złożony wniosek na 

l Gmina Lądek-Zdrój otrzymała dofinasowanie w ramach 
projektu klastrowego „Czysta energia – budowa infrastruk-
tury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na po-
trzeby Uczestników Klastra Energii ARES” na dwie instalacje 
fotowoltaiczne, które zostaną zamontowane na Przedszkolu 
Gminnym i Świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach, trwa przy-
gotowywanie dokumentów do podpisania umowy – realizacja 
projektu rozpocznie się w roku 2022.
l Otrzymano finansowe wsparcie z BGK z Funduszu Dopłat 
na przebudowę budynku przy ul. Klonowej 13 – 10 listopada 
podpisano umowę na dotację.
l Trwa realizacja projektów (w sumie 10 projektów) złożo-
nych do Budżetu Obywatelskiego 2021:
 ∙ projekt „Modernizacja i doposażenie Klubu Seniora PZE-

RiI” – zrealizowany;
 ∙ projekt „Ochotnicza Straż Pożarna Lądek-Zdrój- Poprawa 

bezpieczeństwa mieszkańców gminy Lądek-Zdrój” – zreali-
zowany;

 ∙ projekt „Poprawa małej architektury wsi (Wójtówka)” – 
zrealizowany;

 ∙ projekt „Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w 
Stójkowie” – zrealizowany;

 ∙ projekt „Siłownia zewnętrzna (Orłowiec)” – zrealizowany;
 ∙ projekt „Rewitalizacja Boiska Wielofunkcyjnego (Trzebie-

szowice)” – zrealizowany;
 ∙ projekt „Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Rado-

chowie - II etap” – w trakcie realizacji – poszukiwania wy-
konawcy;

 ∙ projekt „Mega misja dla SP 1 w Lądku-Zdroju -  zakup maty 
grzejnej i mobilnej podłogi interaktywnej” – zrealizowany;

 ∙ projekt „Doposażenie wiaty sołeckiej w Kątach Bystrzyc-
kich” – zrealizowany;

l DROGI:
Wyłoniono Wykonawcę na Przebudowę ul. Wrzosowej – zo-
stanie wykonana nawierzchnia z kostki betonowej, prace 
będzie wykonywała firma INSAND ze Złotego Stoku. Termin 
wykonania zadania do 27 grudnia 2021 r.

UMiG

LĄDECKIE INWESTYCJE

dofinansowanie remontu Domu Zdrojowego z Polskiego Ładu. 
Otrzymałem zapewnienie o przyznanie dofinansowania w kolej-
nych transzach programu.

3 – 6 listopada. Wziąłem udział w kongresie Europejskiego Sto-
warzyszenia Historycznych Miast Termalnych (European Historic 
Termal Towns Association - EHTTA), który odbył się w Vichy we 
Francji. Podczas spotkania przedstawicieli 40 uzdrowisk zapadła 
decyzja o organizacji podobnego kongresu w Lądku-Zdroju w paź-
dzierniku 2022 r.

19 listopada. W Centrum Kultury w Bardzie odbyły się konsultacje 
dotyczące budowy Cyklostrady Dolnośląskiej, w których uczest-
niczyli samorządowcy z powiatów ząbkowickiego, kłodzkiego i 
dzierżoniowskiego. Najważniejszym punktem spotkania było pod-
pisanie deklaracji współpracy. Jeżeli wszystkie założenia projektu 
będą przebiegać zgodnie z planem, to w 2023 roku mogą powstać 
pierwsze odcinki nowych ścieżek rowerowych w ramach projektu, 
który swoim zasięgiem ogarnia również Gminę Lądek-Zdrój.

30 listopada. Uczestniczyłem w przekazaniu samochodu służbo-
wego naszej jednostce policji.

Niezmiernie miło nam poinformować, że zakończono prace nad wy-
konaniem I etapu budowy ekologicznego parku edukacyjnego pn. 
Wojtusiowy Park na terenie Lądka-Zdroju.
Całkowita wartość projektu szacowana jest na blisko 900 000 zł, 
natomiast 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 Gmi-
ny Lądek-Zdrój.
W pierwszym etapie wykonano:
• wszystkie niezbędne roboty ziemne;
• komplet robót elektrycznych (bez postawienia słupów oświetlenio-
wych);
• przygotowano teren pod łąkę kwietną oraz trawnik;
• przygotowano nawierzchnię piaskową pod plac zabaw;
• wykonano koryta ścieżek wraz z obrzeżami (ułożenie kostki nastąpi 
w kolejnym etapie);
• wykonano Pump Track;
• wykonano ogrodzenie wokół „Ogródka Przedszkolaka”.

Ireneusz Pieczarka, UMiG

Zakończono budowę I Etapu 
Wojtusiowego Parku
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Nazwa zadania Koszt 
zadania

Pozyska-
na kwota 
dof.

Termin 
realizacji

Uwagi - źródła otrzymanego dofinanso-
wania

1. Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infra-
struktury turystycznej poprzez budowę platformy 
widokowej na górze Trojak i dochodzącymi trasa-
mi pieszymi, rowerowymi typu singletrack, wy-
posażonymi w małą architekturę oraz parkingami 
z WC i drogami dojazdowymi wraz z poprawą 
atrakcyjności turystycznej 4 zabytkowych parków 
w Lądku-Zdroju, przylegających do parkingów, 
tras rowerowych i pieszych, prowadzących do 
platformy widokowej.

4 886 443 4 886 443 Czerwiec 
2023

Środki z Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19 dla gmin opisanych w załącz-
niku nr 7 do uchwały (Rządowy Fundusz 
Inwestycji Lokalnych).

2 Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Lądek-
-Zdrój poprzez budowę ogólnodostępnej toalety 
przy parkingu na pl. M. Skłodowskiej, wykonanie 
dekoracyjnego napisu „Lądek-Zdrój” w formie 
iluminacji wraz z ozdobną fontanną led przy ul. 
Śnieżnej oraz rozbudową terenu edukacyjno-tu-
rystycznego pn. Wojtusiowy Park przy ul. Rataja.

340 000 340 000 Czerwiec 
2022

Środki z Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19 dla gmin opisanych w załącz-
niku nr 7 do uchwały (Rządowy Fundusz 
Inwestycji Lokalnych).

3 „Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe 
przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi 
Kłodzkiej” 

5 562 022 4 171 516 Marzec 
2023

Oś priorytetowa 3 Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Dolnoślą-
skiego na lata 2014 - 2020.

4 Przebudowa budynku mieszkalnego wieloro-
dzinnego oraz sposobu użytkowania budynków 
parterowych  na potrzeby 17 mieszkań komunal-
nych, w 2 mieszkań chronionych wraz z instala-
cjami wewnętrznymi, parkingiem na 17 miejsc i 
infrastrukturą zewnętrzną

3 355 776 2 852 410 Marzec 
2025

Finansowanie ze środków Funduszu Do-
płat, a jego obsługę prowadzi Bank Gospo-
darstwa Krajowego w ramach programu 
budownictwa komunalnego.

5 Modernizacja 6 lokali - pustostanów, ul. Kłodzka 
4/1, Rynek 9/3, ul. Ogrodowa 16/2, ul. Przechod-
nia 5/3, ul. Słowackiego 1/2, ul Nadbrzeżna 13/2

636 357 509 085 Grudzień 
2022

80% - przewidywana dotacja z BGK z pro-
gramu Bezzwrotnego wsparcia budownic-
twa z Funduszu Dopłat. Obecnie jesteśmy 
w posiadaniu prawie całej dokumentacji 
potrzebnej do złożenia wniosku, które 
nastąpi w grudniu 2021 r.

6. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie 
udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie 
miasta i gminy Lądek-Zdrój, etap I - Budowa 
elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,5 MV wraz z 
infrastrukturą techniczną.

4 520 078 1 087 180 Grudzień 
2022

3 000 000 zł - pożyczka z Unii Europejskiej 
na 0,5% - instytucja pośrednicząca: Towa-
rzystwo Inwestycji Spoeczno-Ekonomicz-
nych TIE S.A.we Wrocławiu; 1 087 180 zł 
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych (środki Funduszu Przeciwdzia-
łania COVID-19 dla gmin i powiatów).

7 „Czysta energia - budowa infrastruktury dla wy-
twarzania energii ze źródeł odnawialnych na po-
trzeby Klastra Energii Ares”. (W ramach projektu 
zostaną zamontowane dwie instalacje fotowolta-
iczne do 50 kV, jedna na budynku Przedszkola, 
druga na budynku Świetlicy w Trzebieszowicach. 
Realizacja projektu ma na celu obniżenie wydat-
ków na energię w obu obiektach)

468 902 376 460 Grudzień 
2022

Dofinansowanie w ramach RPO Woje-
wództwa Dolnośląskiego na lata 2014 
- 2020.

8 Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. 
Kościelnej

1 022 928 1 022 928 Grudzień 
2022

Minister finansów - uzupełnienie subwen-
cji ogólnej dla Gminy Lądek-Zdrój (Polski 
Ład)9 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitar-

nej przy ul. Granicznej - etap II
Grudzień 
2022

Plan inwestycyjny Gminy Lądek-Zdrój na lata 2022 - 2025 
wraz z kosztami oraz pozyskanymi źródłami dofinansowania

CIąg dalszy na str. 4
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10 Termomodernizacja budynku ratusza w Lądku-
-Zdroju - etap I

1 185 601 1 007 760 Grudzień 
2022

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej - dofinansowanie w 
ramach programu „Budownictwo Energo-
oszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia 
energii w budownictwie.

11 „Cyfrowa Gmina Lądek-Zdrój” 243 500 243 500 Grudzień 
2022

Dofinansowanie w ramach projektu „Cy-
frowa Gmina” realizowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V.

12 Zagospodarowanie zabytkowego Domu Zdrojo-
wego na cele związane z funkcjami kulturalno-
-społecznymi oraz otoczenia - Etap I

11 000 000 9 900 000 Grudzień 
2023

Planowane złożenie wniosku do II naboru 
Polski Ład

13 Zagospodarowanie zabytkowego Domu Zdrojo-
wego na cele związane z funkcjami kulturalno-
-społecznymi oraz otoczenia - Etap II

12 000 000 10 800 000 Grudzień 
2024

Planowane złożenie wniosku do II naboru 
Polski Ład

14 Przebudowa ul. Zdrojowej 910 953 546 571 Grudzień 
2023

Złożony wniosek do Rządowego Funduszu 
Dróg Samorządowych

15 Przebudowa ul. Kościelnej wraz siecią deszczową 1 754 585 1 052 751 Grudzień 
2023

Złożony wniosek do Rządowego Funduszu 
Dróg Samorządowych

16 Przebudowa ul. Fabrycznej wraz z sieciami wod-
-kań oraz siecią deszczową

2 520 361 2 520 361 Grudzień 
2025

Złożony wniosek do Rządowego Funduszu 
Dróg Samorządowych

17 ZAGOSPODAROWANIE BASENÓW ODKRYTYCH 
na Lądeckie Termy „Silver Therms” z częścio-
wym przykryciem obiektu i dostosowaniem do 
funkcjonowania całorocznego. Zasilenie ciepłem 
z odwiertu Geotermalnego LZT-1 oraz energią 
elektryczną z Elektrowni FV - samowystarczalna 
energetycznie !!!

Styczeń 
2022

Trwa przygotowywanie koncepcji i założeń 
projektu

18 Termomodernizacja budynku Ratusza w Lądku-
-Zdroju - etap II - (Elewacja, dach)

4 200 000 4 200 000 Grudzień 
2023

Planowane złożenie wniosku do programu 
Klimatyczne Uzdrowiska

19 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lądku-
-Zdroju

7 000 000 Grudzień 
2024

RPO Województwa Dolnośląskiego, Wfoś, 
Polski Ład

20 Kanalizacja na wsi - przyłączenie Trzebieszowic 
i Konradowa do oczyszczalni w Ołdrzychowi-
cach Kłodzkich - etap I (kilka etapóm inwestycji 
- planowane jest min. 5 pozwoleń na budowę 
- sieć kanalizacyjna Konradów, sieć wodociągo-
wa Konradów, sieć wod-kan na terenie gminy 
Kłodzko,sieć  kanalizacyjna Trzebieszowice, sieć 
wodociągowa Trzebieszowice)

5 000 000 5 000 000 Grudzień 
2025

Złożenie wniosku do III naboru Polski Ład 
dla Gmin z miejscowosciami z PGR

RAZEM 66 607 508 50 516 968

21 Współfinansowanie remontów dróg powiato-
wych na obszarze Gminy Lądek-Zdrój

Oczekujemy na uchwały Rady Powiatu 
Kłodzkigo

22 Termomodernizacja budynków gminnych poło-
żonych przy ul. Rynek 7 i 8

1 500 000 Do 16% kosztów termodernizacji jako pre-
mia termodernizacyjna; Do 50% kosztów 
prac jako premia remontowa; Premie reali-
zowane z BGK – Fundusz Termodernizacji 
i Remontów; Premia przeznaczona jest na 
spłatę kredytu, który zostanie zaciągnięty 
na realizację zadania. Kwota premii nie 
może przekroczyć wysokości kredytu.

23 SIM SUDETY- budowa budynków mieszkalnych 
przy ulicy Rataja pod wynajem dla mieszkańców 
gminy Lądek-Zdrój

3 000 000 Wkład własny otrzymany z Ministerstwa 
Infrastruktury

Plan inwestycyjny Gminy Lądek-Zdrój na lata 2022 - 2025 
wraz z kosztami oraz pozyskanymi źródłami dofinansowania

Dokończenie ze str. 3

Źródło: UMiG Lądek-Zdrój
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Lądecki ratusz prowadzi intensywne działania związane z realizacją 
zadania inwestycyjnego zgłoszonego do dofinansowania ze środ-
ków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin turystycznych 
(element Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

Powstanie platforma widokowa na Trojaku, parkingi
i nowa trasa singletrack

W ramach złożonego przez samorząd wniosku, gmina Lądek-Zdrój 
otrzymała blisko 4 mln 900 tys. zł wsparcia na wykonanie inwe-
stycji. Kwota, którą dysponuje samorząd, zostanie przeznaczona na 
wykonanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, tj. m. in. 
budowę platformy widokowej na górze Trojak, parkingów i doposa-
żenia tras turystycznych, tj. na działania poprawiające atrakcyjność 
turystyczną Kurortu.
W chwili obecnej przygotowywany jest do ogłoszenia (jeszcze w 
tym roku) przetarg na wykonanie przewidzianych w złożonym wnio-
sku inwestycji. W ramach prowadzonych działań, oprócz długo wy-
czekiwanej budowy nowoczesnej i bezpiecznej platformy widokowej 
na szczycie Trojaka, gmina zamierza zbudować u jego podnóży duży 
parking z WC. Parking ten, zlokalizowany przy Alei Marzeń (pomię-
dzy uzdrowiskiem a Stacją Narciarską), znacznie rozwiąże problem 
braku miejsc postojowych w części zdrojowej, umożliwiając jedno-

cześnie rowerzystom dogodny start pod sam wierzchołek Trojaka 
- do punktu widokowego. W tym celu działanie przewiduje także do-
posażenie istniejących tras turystycznych w rejonie tego szczytu w 
dodatkową infrastrukturę turystyczną, m.in. wykonanie dodatkowej 

W październiku i listopadzie br. w Centrum Kultury i Rekreacji  
w Lądku-Zdroju odbywały się zajęcia dla młodzieży 10-18 lat pt. 
„Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych” w 
ramach projektu „Sieć na kulturę”. Uczestnicy podzieleni na dwie 
grupy, przez 6 tygodni poznawali aplikacje do obróbki zdjęć, filmów 
i tworzenia grafiki komputerowej. Kursanci zdobyli umiejętności 
związane z zasadami projektowania i tworzenia identyfikacji wizual-
nej, doboru kolorów i czcionek. 
Zajęcia z projektowania graficznego są fajną formą rozwijania umie-
jętności korzystania z komputera. Wpływają również na kreatywne 
myślenie i tworzenie indywidualnych treści, co może pomóc mło-
dym w przyszłości. Nasi kursanci wykazali się dużą wyobraźnią  
i twórczym charakterem. Projektowali plakaty, ulotki, strony inter-
netowe, retuszowali zdjęcia, bawili się fotomontażem. Na koniec 
każdy otrzymał zaprojektowane przez siebie gadżety (podkładki pod 
mysz). Efektem końcowym udziału w projekcie „Sieć na kulturę w 
podregionie wałbrzyskim” będzie przekazanie przez instytucję pro-
wadzącą na rzecz CKiR 6 laptopów, które mamy nadzieję, pozwolą 
na zorganizowanie kolejnych zajęć z grafiki komputerowej.

Monika Słonecka, CKiR w Lądku-Zdroju

Finał kursu projektowania graficznego  

około 5-kilometrowej trasy rowerowej typu singletrack. Dodatkowy 
singletrack, o roboczym tytule „Trojak II”, w swym założeniu łączyć 
będzie nie tylko parking z budowaną platformą na Trojanie. Jej prze-
bieg zaprojektowano przy okazji w taki sposób, aby wykorzystać 
obfitujący w formy skalne, głazy i liczne odsłony panoram rejon w 
okolicach szczytu oraz pozwolić użytkownikom jednośladów na sko-
rzystanie z istniejących już singletrackowych pętli „Zdrój” i „Trojak”. 
Wszystkie powyższe działania, po skutecznym przeprowadzeniu 
przez samorząd przetargu i wyłonieniu wykonawcy, mają szansę 
zaistnieć wkrótce w przestrzeni, przekładając się w przyszłości na 
wzrost popularności i atrakcyjności turystycznej Kurortu Lądek-
-Zdrój. Oddanie do użytku założonych w powyższym zakresie inwe-
stycji planowany jest na 2023 r. 

UMiG
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Nowinki z Przedszkola
l „Pasowanie na Przedszkolaka”
29 października 2021 r. do grona przedszkolaków zostały przyjęte 
dzieci, które 1 września 2021 r. po raz pierwszy przekroczyły przed-
szkolny próg. Uroczystość, zwana Pasowaniem na Przedszkolaka, 
to wielkie wydarzenie zarówno dla najmłodszych jak i ich Rodziców. 
To znak, że przed nimi otwiera się jeden z najważniejszych etapów 
życia, w którym mamy do czynienia z najintensywniejszym rozwo-
jem fizycznym, umysłowym czy też emocjonalnym i kształtującą się 
osobowością małego człowieka. Maluszki zaprezentowały swoje 
umiejętności zdobyte w trakcie dwóch miesięcy edukacji przedszkol-
nej, bo to właśnie tu poprzez zabawę nauczą się piosenek, wierszy, 
gestów i elementów tańca oraz opanują podstawowe wiadomości z 
różnych dziedzin. W trakcie nieświadomej nauki ćwiczą m.in. kon-
centrację uwagi, spostrzegawczość wzrokowo-słuchowo-ruchową i 
umiejętność współdziałania z rówieśnikami. Do grona przedszkolnej 
braci, jak nakazuje tradycja, zostały przyjęte przez panią Dyrektor 
poprzez symboliczne dotknięcie czarodziejskiej kredki. Każde dziec-
ko otrzymało dyplom, plakietkę „Jestem Przedszkolakiem” oraz 
róg obfitości. Uroczystość wzbogaciły występy starszaków, które 
przygotowały dla młodszych kolegów krótki program artystyczny. 
Dziękujemy Rodzicom za pomoc i zaangażowanie w zorganizowaniu 
tej uroczystości oraz nauczycielom Pani Iwonie Rudzińskiej i Ewie 
Hućko.
l „Święto Niepodległości”
Z okazji Święta Niepodległości odbył się uroczysty Apel przygotowa-
ny przez 6-letnie dzieci, który był zwieńczeniem wielu przygotowań. 
Przedszkolaki przez cały cykl tematyczny trwający dwa tygodnie po-
znawały i utrwalały wiadomości o Ojczyźnie. Poprzez zajęcia, filmy 
edukacyjne oraz działalność plastyczną przyswoiły sobie symbole 
narodowe. Kształtowaliśmy postawę patriotyczną w trakcie wspól-
nego śpiewania hymnu narodowego. Starsze dzieci zaznajomiły się 
z legendą powstania państwa polskiego, symboliką godła i jego 
legendą oraz elementami tańców narodowych. 10 listopada zebra-
liśmy się w dużej sali, aby wspólnie przystąpić do ogólnopolskiej 
akcji „Szkoła do Hymnu”. Dzieci w galowych strojach z emblema-
tami narodowymi - np. kotyliony, flagi - z dumą oddawały cześć 

Polsce. Program artystyczny, przygotowany przez grupę „Żabki” 
pod kierunkiem Pani Małgorzaty Wojnarowicz i Pani Anny Dorosz, 
rozpoczęty został polonezem Ogińskiego – Pożegnanie Ojczyzny, 
następnie recytowano wiersze o tematyce: Polska, moja Ojczyzna to 

bliska i daleka okolica, zatańczony został układ taneczny do pieśni 
„Przybyli Ułani pod okienko”, nie zabrakło także wiersza Kto Ty je-
steś? z podziałem na role. 
l „Maluch w Bibliotece”
Wprowadzenie dziecka w świat literatury dziecięcej jest jednym z 
ważnych celów naszego przedszkola. U naszych wychowanków 
kształtujemy nawyki stałego obcowania z książką m.in. poprzez 
zajęcia biblioteczne. Od września 2021 r. rozpoczęliśmy nowy cykl 
spotkań „Maluch w Bibliotece” z Panią Pauliną Berą w CKiR. Pod-
czas spotkań odbywa się głośne czytanie dzieciom, zabawy anima-
cyjne i plastyczne. Przedszkolaki uczestniczą w zajęciach z dużym 
zaangażowaniem. Dziękujemy Pani Paulinie za miłą, pełną wrażeń 
atmosferę i dobrą zabawę.
l „Spotkanie z przewodnikiem sudeckim”
Kontynuując program edukacyjny „Jestem przewodnikiem po swo-
im mieście”, zachęciliśmy przedszkolaków do poszerzenia wiedzy 
o swoim mieście. 12 listopada 2021r. zaprosiliśmy do przedszkola 
przewodnika sudeckiego Pana Grzegorza Szczygła. Dzieci dowie-
działy się czym zajmuje się przewodnik, zapoznały się z legendą 
związaną z herbem naszego miasta. Przedszkolaki miały możliwość 
poznania flagi z herbem Lądka-Zdroju. Dziękujemy Panu Grzegorzo-
wi za ciekawe zajęcia, odblaski i słodycze.

Zespół redakcyjny Przedszkola

W środę 17 listopada miałyśmy wielką przyjemność gościć wszyst-
kich młodych uczestników realizowanego od sierpnia projektu oraz 
ich bliskich. Odbyło się wtedy finalne spotkanie, podsumowujące 
zadanie „Biblioteka daje tusz, czyli spotkanie papieru druku i książ-
ki”. Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego w wysokości 9350 zł.
Kiedy we wrześniu rozpoczynałyśmy organizację zajęć dla dzieci w 
szkole w Trzebieszowicach i w Lądku-Zdroju, nie spodziewałyśmy 
się tak dużego zainteresowania. Spora rzesza naszych odbiorców 
sprawiła jednak, że realizacja zadania przebiegła z dużym powo-
dzeniem. W ciągu 50 dni roboczych zorganizowałyśmy 8 różnych 
działań i 37 spotkań, w których uczestniczyło ok 250 dzieci w wieku 
7-12 lat. Celem projektu była promocja czytelnictwa wśród dzieci 

oraz dobra zabawa, ale najistotniejszym jego elementem był aspekt 
edukacyjny. Zrealizowane działania miały utrwalić w dzieciach wie-
dzę na temat historii papieru, druku i książki oraz wagi ich istnienia 
w codziennym życiu. Spotkanie było okazją  do ogłoszenia wyników 
na najpiękniej „zadrukowaną” torbę. Uczestnicy warsztatów graficz-
nych ozdabiali torby z wykorzystaniem różnych technik poznanych 
na zajęciach. Zwycięzcami konkursu zostały: Maria Wieczorek, Ula 
Bałys oraz Emilia Gaik.
Na stronie internetowej biblioteki www.biblioteka.ckirladek.pl oraz 
profilu biblioteki na FB można obejrzeć filmik pokazujący, jak prze-
biegała realizacja projektu. Zachęcamy!
Dziękujemy wszystkim za tak aktywne uczestnictwo w realizacji pro-
jektu. Wasza obecność jest dla nas inspiracją do dalszej pracy, a 
oficjalne zakończenie zadania nie oznacza końca zajęć w bibliotece. 
Jesteśmy dla Was młodzi i starsi czytelnicy! Do zobaczenia w bi-
bliotece!

Biblioteka CKiR

Uroczyste zakończenie projektu Biblioteki CKiR!
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Liceanarium
l l Wycieczka do Wrocławia
20 października uczniowie lądeckiego liceum wraz z nauczycielami 
udali się na wycieczkę do Wrocławia. Pierwszym miejscem, które 
odwiedzili było Muzeum Narodowe. Uczestnicy mieli okazję po-
dziwiać piękne rzeźby oraz obrazy. Licealiści wysłuchali również 
wykładu przewodnika, którego tematem głównym były dwa style 
artystyczne - gotycki oraz romański. Drugą atrakcją wycieczki były 
kręgle w Sky Towerze. Uczniowie rywalizowali ze sobą jednocześnie 
dobrze się bawiąc. Wszyscy miło wspominają wyjazd i nie mogą 
doczekać się następnego. 

Wiktoria Ulan (III A)
l l Międzyszkolny Turniej Siatkówki 
Na zaproszenie nauczycieli WF ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ląd-
ku-Zdroju, rozegraliśmy Międzyszkolny Turniej siatkówki dziewcząt 
i chłopców. W ubiegłym roku szkolnym nie odbyły się żadne zwody 
sportowe, dlatego chętnie skorzystaliśmy z zaproszenia. Z bardzo 
dobrej strony zaprezentowali się uczniowie SP Nr 1, prezentując 
wspaniałe umiejętności siatkarskie. Turniej był bardzo wyrówna-
ny. Najważniejsza jednak była sportowa rywalizacja, dobra zabawa 
oraz zdobycie doświadczenia przed rozgrywkami Szkolnego Związ-
ku Sportowego. Będziemy kontynuowali te siatkarskie spotkania w 
przyszłości.
l l Narodowe Święto Niepodległości
Dnia 10 listopada w lądeckim liceum odbył się uroczysty apel z oka-
zji 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Występ 
przygotowali uczniowie klasy III B: Julia Palasik, Aleksandra Ko-
chańska, Paula Semik, Oliwia Wrona oraz Bartosz Wędziński. Nato-
miast 11 listopada przed uroczystą mszą świętą w intencji Ojczyzny, 
Witold Stuła i Daniel Waszak wręczyli mieszkańcom Lądka–Zdroju 
symboliczne biało-czerwone wstążki. 

l l Olimpiada Matematyczna Olimpus
W dniu 04.11. w Liceum Ogólnokształcącym w Lądku-Zdroju odby-
ła się Olimpiada z matematyki Olimpus. W konkursie wzięło udział 
6 uczniów klasy III B. Olimpiada miała zasięg ogólnopolski i była 
testem wielokrotnego wyboru składającym się z 30 pytań. Do każ-
dego pytania w teście podane były 4 odpowiedzi, z których żadna, 
jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogły być poprawne. 
Uczeń miał także możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na dane 
pytanie. Czekamy na wyniki.
l l Spotkanie z przedstawicielem WSZ w Nysie 
Trzeciego listopada maturzyści naszego liceum wzięli udział w spo-
tkaniu z panem Marcinem Dyktą - wykładowcą Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej w Nysie, który zapoznał ich z ofertą uczelni. 
Uczniowie mieli również okazję zadać nurtujące ich pytania dotyczą-
ce studiowania. 
l l Przybył do nas dr Przybył
25 października, dr Jan Przybył historyk kultury polskiej był pierw-
szym gościem w cyklu Otwartych Wykładów Naukowych w liceum 
lądeckim. Temat „Romantyzm polski – sen wariata, czy przebłysk 
geniuszu” zrobił duże wrażenie na naszych uczniach i gościach. 
Przyznali oni w rozmowach po spotkaniu, że taka wiedza ubogaciła 
ich pojęcie tej epoki, poszerzyła horyzont kontekstów historycznych 
i dodała wiele ciekawostek o życiu naszych narodowych wieszczów.  
Młodzież zaskoczył fakt, że sławetna walka romantyków z klasyka-
mi, która zaowocowała mnóstwem dzieł literackich, była w rzeczy 
samej dyskusją, która dziś odbyłaby się pewnie na tweeterze, czy 
facebooku… Ale jakże inną szatę językową miały tamte romantycz-
ne kłótnie.

Lidia Achrem
l l Noc filmowa w liceum
Obok uroczystego apelu oraz obecności pocztu sztandarowego i 
przedstawicieli LO na mszy św. za ojczyznę, nasza szkoła nietypowo 
celebrowała Dzień Niepodległości. A mianowicie, spędziliśmy fan-
tastyczną noc w szkole, oglądając cztery filmy związane z walką o 
niepodległość. Zaczęliśmy od filmu o wolności naszych wyborów 
od uzależnień od gier komputerowych i na tę projekcję zaprosili-
śmy uczniów klas 8 SP. Najmłodszą część widzów ugościliśmy po 
filmie pizzą (dziękujemy za współpracę pizzerii Abakus), nie mogło 
też zabraknąć popcornu, jak kino to kino. Pożegnawszy ósmoklasi-
stów wrzuciliśmy na ekran trzy poważniejsze produkcje, z „Miastem 
44” tuż po północy 11 listopada. W przerwach regeneracyjnych dla 
oczu, dyskutowaliśmy, wymienialiśmy wrażenia, czyli uprawialiśmy 
krytykę filmową. Jeszcze impreza się nie skończyła, a już padały py-
tania, czy powtórzymy tę noc. Noc może nie, ale Dyskusyjny Klub 
Filmowy na pewno będzie kontynuowany w przyszłości.

Lidia Achrem 
Redakcja LO

W sobotę 20 listopada w Centrum Kultury i Rekreacji  wysłuchaliśmy 
niezwykłego koncertu skrzypcowego. Przed lądecką publicznością 
wystąpił Polish Violin Duo, czyli Marta Gidaszewska i Robert Łagu-
niak. Duet skrzypcowy od lat bierze udział w międzynarodowych i 
ogólnopolskich konkursach skrzypcowych oraz kameralnych, nie-
jednokrotnie zdobywając czołowe lokaty. Na swoim koncie artyści 
mają ponad 180 nagród, m.in. na konkursach w Japonii, Stanach 
Zjednoczonych, Serbii, Danii, Grecji, Szwecji, Anglii, Francji, Wło-
szech, Szwajcarii, Bośni i Hercegowinie, Niemczech i Polsce.
Koncert zaplanowano w ramach projektu: „Z klasyką przez Polskę” 
i zrealizowany został przez Polski Impresariat Muzyczny ze środków 
Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca oraz Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego.

Red.

Z klasyką przez Polskę
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l Pasowanie na czytelnika w bibliotece szkolnej 2021
Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu biblioteki, na które 
uczniowie klas pierwszych czekają z wielką niecierpliwością. Trady-
cją naszej szkoły jest to, aby w październiku uczniowie najmłod-
szych klas zostali przyjęci do grona czytelników biblioteki szkolnej. 
Już we wrześniu pierwszoklasiści zapoznali się z pomieszczeniem 
biblioteki, regulaminem, rodzajami zbiorów oraz zasadami korzysta-
nia z wypożyczalni. 25 października, po wesołych zabawach ucznio-
wie złożyli przyrzeczenie, po czym nastąpił uroczysty akt pasowania.
Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia każdy uczeń otrzymał kolo-
rową zakładkę do książki.
l Uśmiech Złotej Jesieni 2021
Pod koniec października Pani Jesień zawitała do Szkoły Podstawo-
wej Nr 1. W każdej klasie był pan Łukasz Głowacki ze Śnieżnickiego 
Parku Krajobrazowego i opowiadał nam, jak przyroda przygotowu-
je się do zimowego odpoczynku. Dzieci oczami swojej wyobraźni 
uwieczniały jesień na różne plastyczne sposoby. Wszystkie te prace 
mogliśmy podziwiać na wystawie w holu szkoły. Wyjątkowo pięk-
na, słoneczna pogoda pozwoliła dzieciom na jesienne wędrówki, 
podczas których mieliśmy jesień „na wyciągnięcie ręki”. Kulminacja 
jesiennych zachwytów nastąpiła w  środę, 27 października, kiedy 
klasy 1-3 świętowały „Uśmiech złotej jesieni” i to na bogato! Każda 
klasa pod opieką swojej wychowawczyni zaśpiewała jesienną pio-
senkę (były te radosne o tańcach w suchych, opadłych liściach, ale 
też nostalgiczne o tym, że Ziemia powoli zapada w zimowy sen). 
Ponieważ jesień to feeria kolorów więc nasi uczniowie, oczywiście 
kolorowo przebrani, musieli te wszystkie odcienie zaprezentować. 
Na czerwonym dywanie odbył się pokaz strojów i mody jesiennej. 
Znów zawirowały nasze zmysły, były brawa i słowa uznania dla naj-
lepiej prezentujących się uczniów. A potem niespodzianka - grupa 
uczniów klasy pierwszej pod opieką pani Doroty Weber zagrała nam 
na ukulele jesienną melodię. Brawa dla całego Klubu Młodego Mu-
zyka!

l Śpiewamy dla Niepodległej 2021
1 listopada 1918 r. był niezwykłym dniem dla naszej Ojczyzny. Przy-
niósł on Polsce upragnioną wolność. Wtedy właśnie, po 123 latach 
niewoli, odzyskała ona niepodległość. Obecnie dzień ten czcimy jako 
Narodowe Święto Niepodległości.
Uczciliśmy ten dzień wyrażając swoją miłość do Ojczyzny śpiewając 
dla Niepodległej. Rozpoczęliśmy naszą muzyczną uroczystość od 
pieśni, którą zna każdy Polak - od „Mazurka Dąbrowskiego”. Słowa 
do tej pieśni napisał w 1797 r. w Reggio we Włoszech Józef Wybicki. 
Początkowo nosiła tytuł „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”, a 
autor jej melodii, opartej na motywach mazurka, pozostaje nieznany. 
Ta żołnierska pieśń stała się oficjalnym hymnem państwowym Rze-
czypospolitej Polskiej w 1927 r.... A potem popłynęły pieśni: „Rota”, 
„Pierwsza kadrowa”, „Ułani, ułani” i wiele innych w przepięknych 
wykonaniach Mai, Alicji, Natalki, Mileny, Wojtka, Szymona, Borysa i 
uczniów klasy czwartej. 
l Światowy Dzień Tolerancji i Życzliwości 2021
W dniu 18 listopada zakończyliśmy wspólną pracę nad szkolnym 

Jedynkowe newsy projektem ,,Akceptacja-Tolerancja-Szacunek” w ramach Światowe-
go Dnia Tolerancji i Życzliwości. Podsumowaliśmy wiedzę o równo-
ści, wyrozumiałości, otwartości, dobroci, zrozumieniu. Hasło „Każ-
dy inni, wszyscy równi” stał się zrozumiany.  
W drodze głosowania nasi uczniowie wybrali tych... najżyczliw-
szych, najsympatyczniejszych, tych empatycznych. Zostali nimi Ga-
brysia Dopta i Piotr Bałys – król i królowa życzliwości.
Rozstrzygnięto szkolny konkurs poetycki „Akceptacja-Tolerancja-
-Szacunek”, w którym wzięli udział uczniowie klas IV-VIII.
Laureatami w kategorii ,,młodsi” zostali: I miejsce - Milena Sawicka, 
II miejsce - Lena Michalska, III miejsce - Bartosz Żelichowski; wy-
różnienia: Oktawian Bugaj, Katarzyna Winc.

W kategorii „starsi”: I miejsce - Martyna Popowicz, II miejsce - Wik-
toria Styczyrz, II miejsce - Maja Sierakowska; wyróżnienia: Bartło-
miej Bidziński, Marta Zając.
Zachwyca mądrość myśli w wierszach naszych uczniów: np. „siła 
tkwi w różnorodności”, „czy rozumiesz moje myśli?” „szacunek jest 
dobrocią, a dobroć jest szacunkiem”.
Przygotowaliśmy wystawę najlepszych prac konkursowych uczniów 
klas ósmych „Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce”, gdzie od-
powiedzi na pytanie: czy znam swoich sąsiadów? Czy wiem skąd  
biorą się różnice kulturowe, dlaczego święta obchodzi się w innym 
czasie - znaleźć można było w tychże pracach.
I miejsce zajęły dwie grupy:
Martyna Popowicz, Maja Kucharska, Gabriela Dopta, Patrycja Kozio-
rowska, Martyna Stawowczyk z klasy 8b oraz Marlena Stuła, Alek-
sandra Golianek, Klaudia Pluto, Natalia Franasowicz z klasy 8b.
Tolerancja to radość, swoboda myślenia, rozumienia świata... i to 
właśnie zobaczyliśmy podczas występu teatralnego ,,Takiego sobie 
teatru” , takiej sobie sztuki pt. „Hejt, Agresja, Nietolerancja”. Połą-
czenie słowa, muzyki i tańca-jazzu, dało  odpowiedź na pytanie: jak 
należy, jak powinno się, jak trzeba i gdzie są granice wolności”? Bo 
one są tam, gdzie kończy się wolność drugiego człowieka”, jak usły-
szeliśmy podczas spektaklu. Praca wspólna dała ogrom satysfakcji, 
radości i nauki zwyczajnego zrozumienia i szacunku, gdzie drugi 
człowiek nie jest cieniem- jest ważny, widoczny i akceptowany.
l Konkursy, konkursy...
* 6 listopada 2021r. uczniowie klas 7 - 8  Szkoły Podstawowej           
Nr 1 im. Janusza Korczaka wzięli udział w XXI Edycji Ogólnopolskie-
go Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” pod hasłem 
„O wodzie w przyrodzie” (łącznie 91 osób). Laureaci to: Jan Stuła 
(kl. 8a), Miłosz Sołobodowski (kl. 8a), Filip Szulc (kl. 8a).
Kolejny etap konkursu odbędzie się 15.12.2021 r.
*Podobnie jak w ubiegłych latach nasi uczniowie brali udział w 
konkursie „zDolny Ślązak”. Konkurs przebiega trzyetapowo – etap 
szkolny, powiatowy i wojewódzki. Do tej pory przeprowadzone zo-
stały eliminacje do etapu powiatowego z języka polskiego, matema-
tyki, języka angielskiego, chemii i fizyki, w których udział wzięło 23 
uczennic i uczniów naszej szkoły. Do etapu powiatowego zakwali-
fikowały się następujące osoby: Norbert Krzonkalla z matematyki, 
fizyki i chemii;  Maja Kucharska z języka polskiego; Franciszek Spas 
z języka polskiego; Jan Stuła z chemii.
Trzymamy kciuki i życzymy sukcesów w eliminacjach powiatowych.

Zespół ds. Promocji Szkoły
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Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju po raz kolejny podjęło 
się organizacji 30 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na 
terenie Gminy Lądek-Zdrój. Finał WOŚP 2022 odbędzie się 30 stycz-
nia 2022 r. Zostało zarejestrowanych 30 wolontariuszy, którzy będą 
kwestować na terenie gminy Lądek-Zdrój. Obecnie zbieramy fanty, 
bony, vouchery na licytację. 
Jeśli chcesz przekazać coś na licytację WOŚP w Lądku-Zdroju, 
skontaktuj się z nami: Monika Słonecka - 607189089, Gracjana Paz-
dyk-Poświstajło - 667937646

Red.

WOŚP 2022

Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju tradycyjnie już zorga-
nizowało uroczysty koncert z okazji Odzyskania Niepodległości, tym 
razem wszakże był on wyjątkowy.
W czwartej 11 listopada w sali dawnej Kawiarni Zdrojowej w Domu 
Kuracjusza przed lądecką publicznością wystąpiły dwa zespoły: 
Zespół Pieśni Ludowej „Skrzynczanki” ze Skrzynki pod kierownic-
twem Dominiki Radwan oraz Zespół Wokalny „Hejszovina” z Kudo-
wy-Zdroju pod kierownictwem Macieja Kieresa, który koncert ten 
przygotował w całości.
Dwustuosobowe audytorium doceniło wysoki poziom artystyczny 
prezentacji, bo i trzeba przyznać, że oba zespoły dały popis olbrzy-
mich umiejętności, w które włożyły też ogrom pracy. Wspólny kon-
cert był na tyle udany, że Maciej Kieres i dyrektor CKIR Karolina Sie-
rakowska już zapowiedzieli kolejne wspólne śpiewanie. Tym razem 

W dn. 19 - 21 listopada w Operze Śląskiej w Bytomiu odbył się be-
nefisowy weekend Henryka Konwińskiego, który w tym roku obcho-
dzi 65-lecie pracy artystycznej i 85. rocznicę urodzin. Wywiad o z 
tym cenionym w kraju choreografem i reżyserem o jego związkach 
z Lądkiem-Zdrojem opublikowaliśmy w poprzednim numerze „De-
bat” w cyklu „Ludzie, których znamy”. Tymczasem na jubileuszowe 
spotkania z Henrykiem Konwińskim w Operze Śląskiej udała się de-
legacja lądeckiego ratusza oraz Centrum Kultury i Rekreacji, czyli 
wiceburmistrz Alicja Piwowar, dyrektor Karolina Sierakowska i niżej 
podpisany.
Jubileusz Henryka Konwińskiego był prawdziwym, lecz jakże przy-
jemnym, „maratonem operowym”, rzec wystarczy, iż główny, so-
botni wieczór benefisu rozciągnął się na 4 i pół godziny; poza nim w 
piątek obejrzeliśmy „Zemstę Nietoperza” J. Straussa, a w niedzielę 
„Don Kichota” – spektakle z choreografiami mistrza.
Henryk Konwiński przyjeżdża do Lądka-Zdroju prywatnie od lat 60. 
XX w., od wielu zaś lat dopinguje naszemu Międzynarodowemu Fe-
stiwalowi Tańca im. Olgi Sawickiej, której był wielkim przyjacielem. 
To człowiek szczególnej charyzmy, który dobrą opinią o kurorcie 
i festiwalu dzieli się ze wszystkimi. Dlatego szczególną radością 
napawa nas fakt, że podczas jego jubileuszu wiceburmistrz Alicja 
Piwowar wręczyła Henrykowi Konwińskiemu, przyznany mu przez 

Henryk Konwiński 
Ambasadorem Lądka-Zdroju

burmistrza Romana Kaczmarczyka, tytuł „Ambasadora Lądka-Zdro-
ju”; dodajmy, że w pan Henryk w 2015 r. został już Honorowym 
Obywatelem Lądka-Zdroju.
Lądecka delegacja długo będzie pamiętać ten niezwykły weekend z 
Henrykiem Konwińskim i jego dziełem, jemu samemu życzymy na-
tomiast nieustannie 100 lat życia w zdrowiu i kolejnych sukcesów 
artystycznych!

Foto: źródło - „Opera Cafe”

„Skrzynczanki” i „Hejszovina” zaprezentują kolędy i pastorałki, a ich 
występ które odbędzie 27 grudnia w lądeckim Kościele Parafialnym 
wraz z mszą o godz. 18.00 i po zaraz po niej. Oba zespoły i organi-
zatorzy serdecznie zapraszają!

Red.

Koncert z okazji Święta Niepodległości

Foto: Małgorzata Stuła
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Wrocławsko-lądecki zespół „Kosy” wystąpił w Porto podczas naj-
większego spotkania world music. Targi muzyczne „Womex 2021 
– Porto” odbyły się po raz 27, ściągając do Portugalii najbardziej 
interesujące zespoły folkowe na świecie. Spośród 2,5 tysięcy zgło-
szeń to właśnie „Kosy”, jako jedyne reprezentantki Polski, zostały 
zaproszone do udziału w tegorocznym showcase.
„Kosy” wykonały pieśni ludowe z regionu Dolnego Śląska w au-
torskich aranżacjach, zdobywając uznanie publiczności, krytyków 
i producentów muzycznych. Artystki olśniły międzynarodowe jury, 
które doceniło w muzyce zespołu świeżość oraz nowoczesną inter-
pretację pieśni mieszkańców przybyłych z różnych regionów Polski 
i Europy na tereny Dolnego Śląska po II wojnie światowej. Dzięki 
zespołowi „Kosy” ludowa muzyka Dolnego Śląska spotkała się z du-
żym zainteresowaniem, budując pomost między tym, co tradycyjne 
a współczesne.
„Womex” odbył się w Porto w Portugalii w dniach 27-31 paździer-
nika 2021 r. Przez 5 dni międzynarodowa publiczność z ponad 90 
państw celebrowała święto muzyki świata. Można było odwiedzić 
500 stoisk targowych reprezentowanych przez 900 wystawców, 
pojawiło się 2600 delegatów związanych z branżą muzyczną. Cen-
tralnym wydarzeniem targów była część showcas’owa, która daje 
szansę prezentacji artystycznego dorobku przed najbardziej wpły-
wową i opiniotwórczą publicznością na świecie z branży muzycznej. 
Wyjazd wrocławskiego zespołu zrealizowano dzięki wsparciu finan-
sowemu Urzędu Miasta Wrocławia, Prezydenta Jacka Sutryka, Stre-
fy Kultury Wrocław oraz Instytutowi Adama Mickiewicza.
SŁOWO o zespole:
„Kosy” to intrygujące kobiece głosy połączone w pieśniach z Dol-
nego Śląska, na którym przecięły się ich muzyczne drogi. Zespół 
tworzą Kasia Pakosa, Aleksandra Gronowska, Anastazja Sosnowska 
i Katarzyna Szetela-Pękosz. Przy wtórze rozmaitego instrumenta-
rium: harmonium, liry korbowej, bębnów obręczowych, skrzypiec i 
instrumentów perkusyjnych śpiewają pieśni repatriantów, w których 
zapisane są tęsknoty znane także współczesnej kobiecie. Za pomo-
cą twórczych i współczesnych aranżacji opowiadają na nowo wciąż 
aktualne historie, które poruszają, bawią i zbliżają do miejsca, z któ-
rego wyrastają nasze korzenie. 
„Kosy” powstały w czerwcu 2019 r., a dzięki współpracy z Funda-
cją „Deutsch-Polnische Gesellschaft Berlin” mają na swoim koncie 
kilka koncertów w Berlinie, zdobyły II nagrodę na Festiwalu Folkloru 
Lokalnego Strażnicy Tradycji w Siedlęcinie, a także Nagrodę Pu-
bliczności wraz z wyróżnieniem jury za „znakomite wykorzystanie 
możliwości wokalnych w aranżacjach pieśni” podczas 29. Między-
narodowego Festiwalu Muzyki Folkowej „Mikołajki Folkowe” w Lu-
blinie. W grudniu 2020 r. zdobyły pierwszą nagrodę w przeglądzie 
dolnośląskich kapel „Wrocławskie Kluskwicki”. 
    Adela Loczek, Pamela Manat

Wrocławsko-lądeckie „Kosy” 
w Portugalii Fakt, że informacje o działalności lądeckich seniorów zrzeszonych 

w Polskim Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów pojawiają się 
w lokalnej prasie rzadko,wcale nie świadczy o tym, że nic się nie 
dzieje. Mimo pandemii i związanymi z nią obostrzeniami,  dużo dzia-
ło się w mijającym roku. Co prawda,w pierwszych miesiącach roku 
obostrzenia związane z pandemią nieco ograniczyły pracę Klubu Se-
niora, jednak wraz z nastaniem lata życie seniorów przeniosło się 
na działkę rekreacyjną, gdzie bez obaw można było spotykać się, 
pracować i uprawiać odpowiedni do wieku sport. Już po raz dwu-
nasty został zorganizowany doroczny turniej gry w bule seniorów. 
Turniej buli  odbywał się w ramach realizacji zadania publicznego 
pn. „Turniej Buli Seniorów i inne gry rekreacyjne” dofinansowane-
go przez Gminę Lądek-Zdrój. Obok gry w bule odbyły się rozgryw-
ki  darty i tenisa stołowego. Dzięki dotacji Związek wzbogacił się o 
nowy sprzęt sportowy, a uczestnicy rozgrywek otrzymali nagrody. 
Zakupiono też artykuły sanitarne i kosze do segregacji odpadów. 
Gra w bule stała się popularna wśród seniorów. Z inicjatywy na-
szej organizacji powstało stowarzyszenie Lądecki Klub Petanque, 
którego celem jest popularyzacja tego sportu wśród mieszkańców 
gminy i gości. Cykliczne spotkania aktywizujące seniorów i rekreacja 
na świeżym powietrzu zakończyła się we wrześniu, by na jesienno-
-zimowe miesiące przenieść się do klubu przy ulicy Zamenhofa 2. 
Pomieszczenia  zajmowane przez seniorów zostały przez nich od-
nowione, a dzięki Budżetowi Obywatelskiemu, wyposażone w nowe 
nowe meble i potrzebne sprzęty. Spotkania w klubie odbywają się 
w czwartki od godz. 16:00. Dzięki uprzejmości gospodarza obiektu 
seniorzy mogą korzystać z sali gimnastycznej. Miłym wydarzeniem 
tej jesieni było uroczyste spotkanie seniorów zorganizowane z oka-
zji Międzynarodowego Dnia Seniora. Impreza odbyła się w kawiarni 
„Kaprys”i zgromadziła liczne grono emerytów. Były życzenia i gratu-
lacje, a następnie wspaniała wspólna zabawa. Nie zawiedli również 
goście z ratusza. Seniorzy byli zachwyceni atmosferą tego wieczoru 
oraz gościnnością właścicielki lokalu.
Zachęcamy osoby w wieku emerytalnym do wstępowania w szeregi 
PZERiI. Wystarczy przyjść w środę w godz. 10 -12 do biura Oddziału 
z legitymacyjnym zdjęciem i wypełnić deklarację. Roczna składka 
członkowska wynosi 36 zł (trzy złote miesięcznie). 

Danuta Kruk

Z ŻYCIA LĄDECKICH SENIORÓW
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Dyżury aptek w grudniu 2021
w Lądku-Zdroju i Stroniu Śląskim, Bystrzycy Kłodzkiej  
i Międzylesiu 
1.12.2021 godz.20.00-8.00 „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
12.12.2021 godz. 20.00-8.00 „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
3.12.2021 godz. 20.00-8.00 „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
4.12.2021 godz. 15.00-8.00„Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
5.12.2021 godz. 8.00-8.00„Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13 
6.12.2021 godz. 20.00-8.00 „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
7.12.2021 godz.20.00-8.00 „Pod Słowikiem”, Międzylesie, pl. Wolności 34/7 
8.12.2021 godz. 20.00-8.00 „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
9.12.2021 godz. 20.00-8.00 „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14 
10.12.2021 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
11.12.2021 godz.15.00-8.00 „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1 
12.12.2021 godz. 8.00-8.00 „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
13.12.2021 godz. 20.00-8.00 „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
14.12.2021 godz. 20.00-8.00 „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
15.12.2021 godz. 20.00-8.00 „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
16.12.2021 godz. 20.00-8.00„Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
17.12.2021 godz. 20.00-8.00„Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
18.12.2021 godz. 15.00-8.00 „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4 
19.12.2021 godz.8.00-8.00 „Pod Słowikiem”, Międzylesie, pl. Wolności 34/7 
20.12.2021 godz. 20.00-8.00 „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
21.12.2021 godz. 20.00-8.00 „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
22.12.2021 godz. 20.00-8.00 „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
23.12.2021 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1 
24.12.2021 godz. 20.00-8.00 „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
25.12.2021 godz. 8.00-8.00 „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14 
26.12.2021 godz. 8.00-8.00 „Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
27.12.2021 godz. 20.00-8.00 „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
28.12.2021 godz. 20.00-8.00„Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
29.12.2021 godz. 20.00-8.00„Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
30.12.2021 godz. 20.00-8.00 „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4 
31.12.2021 godz.20.00-8.00 „Pod Słowikiem”, Międzylesie, pl. Wolności 34/7 

W ostatnim numerze podjęłam tematykę obowiązków spoczywa-
jących na właścicielach nieruchomości w okresie zimowym. Co 
najważniejsze należy pamiętać, że każdy właściciel nieruchomości 
ma obowiązek usuwać zalegający śnieg i lód na dachach budynków 
posadowionych na ich nieruchomości, jak również do usuwania 
śniegu i lodu z chodnika przyległego do nieruchomości. Co jednak 
w przypadku, gdy właściciel nieruchomości w sposób odpowiedni 
nie wykonuje niniejszych obowiązków?
Ustawodawca nakładając obowiązki na właścicieli nieruchomości, 
musiał stworzyć instrumenty umożliwiające ich egzekucję. Brak 
wypełniania obowiązku usuwania śniegu i lodu z dachów lub chod-
ników przylegających do nieruchomości może stanowić podstawę 
do pociągnięcia właściciela nieruchomości do odpowiedzialności 
karnej. Może bowiem zostać na niego nałożona kara grzywny, ogra-
niczenia wolności bądź pozbawienia wolności do roku. Niemniej to 
nie jedyna negatywna konsekwencja. Każdy właściciel nieruchomo-
ści może zostać pociągnięty także do odpowiedzialności cywilnej. 
Czym właściwie jest odpowiedzialność cywilna? Odpowiedzialność 
cywilna to odpowiedzialność ponoszona za działania własne (lub 
osób trzecich), której celem jest naprawienie wyrządzonej szko-
dy. Szkoda ta może przybrać postać majątkową lub niemajątkową 
(wówczas mówimy o krzywdzie). Obrazowo: właściciel nierucho-
mości może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, gdy zniszcze-
niu ulegnie dobro materialne (np. samochód), jak również wówczas, 
gdy brak wypełnienia spoczywających na nim obowiązków skutkuje 
rozstrojem zdrowia określonej osoby (np. złamaniem ręki).
Pamiętać przy tym należy, że w przypadku szkody majątkowej może 
ona przybrać postać rzeczywistego uszczerbku jak i utraconych ko-
rzyści. 
Przykład: Jeżeli jako właściciel nie usunąłeś z dachu nadmiaru lodu, 
sopli lodu, a w wyniku wyższych temperatur cząstki lodu zaczęły 
się odrywać i spadając mogą one uszkodzić zaparkowany przy bu-
dynku samochód. W przypadku takiego uszkodzenia możesz zostać 
pociągnięty do odpowiedzialności, np. poprzez zapłatę kwoty odpo-
wiadającej swej wysokości kosztom poniesionym na jego naprawę. 
Tylko co w przypadku, gdy uszkodzonym samochodem okazuje się 
taksówka, a uszkodzenie jest na tyle poważne, że uniemożliwia jego 
właścicielowi codzienne wykorzystywanie samochodu do celów za-
wodowych?  Taka osoba może żądać od właściciela nieruchomości 
naprawy szkody w postaci utraconych korzyści, czyli utraconych 
zarobków w okresie, w którym z uwagi na zniszczenia, nie mógł 
wykonywać swojej pracy. 
Jak można zauważyć powyżej - pojęcie szkody jest dość szerokie. 
Oczywiście to na osobie, która dochodzi roszczeń od właściciela 
nieruchomości spoczywa obowiązek udowodnienia, że szkoda rze-
czywiście powstała. Oprócz szkody, poszkodowany musi udowod-
nić właścicielowi winę oraz związek przyczynowy między szkodą a 
zawinionym działaniem właściciela nieruchomości. 
Właściciel nieruchomości ponosi odpowiedzialność za szkodę po-
wstałą w związku z niewykonaniem obowiązku odśnieżania dachu 

lub usunięcia lodu z chodnika przyległego do jego nieruchomości 
– na zasadzie winy. Oznacza to, że poszkodowany musi wykazać, że 
rzeczywiście dana osoba jest właścicielem nieruchomości i pomimo 
ustawowych obowiązków, nie usunęła zalegającego śniegu lub lodu, 
co w konsekwencji doprowadziło do wyrządzenia określonej szkody. 
Co jeszcze wymaga uwagi – to fakt, że właściciel nieruchomości 
ponosić może odpowiedzialność tylko i wyłącznie za normalne na-
stępstwa swojego działania. Przykładowo, jeżeli w wyniku spadają-
cego sopla lodu uszkodzona zostanie przednia szybka samochodu, 
to poszkodowany nie może dochodzić naprawy zarysowań na zde-
rzaku, które są następstwem wcześniejszej kolizji. Istotna jest także 
kwestia ewentualnego przyczynienia się poszkodowanego.
Jak można zatem zauważyć, brak wypełnienia obowiązków usuwa-
nia śniegu i lodu przez właścicieli nieruchomości może skutkować 
daleko idącymi konsekwencjami prawnymi. Poszkodowany może 
dochodzić od właścicieli nieruchomości określonej sumy pieniężnej 
tytułem odszkodowania lub zadośćuczynienia.
Na zakończenie warto zauważyć, że każdą ewentualną sprawę moż-
na zakończyć na etapie przedsądowym – przy czym pamiętać tutaj 
trzeba o zawarciu stosownej ugody (pisemnej) celem zabezpiecze-
nia swoich interesów i uchronienia się przed ewentualnymi dalszymi 
roszczeniami ze strony poszkodowanego. W przypadku braku po-
rozumienia między poszkodowanym i właścicielem nieruchomości 
- poszkodowany może dochodzić swoich roszczeń przed sądem. Co 
ważne, koszty postępowania obciążają - co do zasady - przegrywa-
jącego spór.

r. pr. Karolina Grześkowiak-Szten

Odpowiedzialność właścicieli 
nieruchomości w zimie

Prawo co dnia
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76 LAT Królewskiego Kurortu w Polsce (1945-2021)

W latach 1948-1950 w obiekcie przebywały dzieci z Macedonii i Gre-
cji, wówczas kierownikiem był Stanisław Wardzichowski. W latach 
1950 - 1963 ośrodkiem zarządzał miejscowy Fundusz Wczasów 
Pracowniczych i były to wówczas „Zabrzanka I” w której mieściła się 
administracja z kierowniczką Bronisławą Rogadą (ul. T. Kościuszki 
78), „Zabrzanka II” (ul. T. Kościuszki 29) i „Zabrzanka III” (wybu-
rzona w 1964 r.). W 1964 r. władze miasta przekazały obiekt wraz 
z willą Bytomskiemu Przedsiębiorstwu Budowy Pieców Przemysło-
wych („Piecbud”) w Bytomiu. Nowy zarządca zagospodarował bu-
dynki na Ośrodek Wczasowy „Bytomianka” (wypoczynek rodzinny i 
kolonie letnie). Kierownikiem a zarazem przedstawicielem „Piecbu-
du” na miejscu była Janina Matuszewska. Po generalnym remoncie 
w latach 1970-1972 powstał na częściowo starym fundamencie w 
zasadzie współczesny nam, nowy na ówczesne czasy, luksusowy 
budynek, nieprzypominający pierwowzoru. Zakładowy Ośrodek Wy-
poczynkowo-Profilaktyczny Bytomskiego Przedsiębiorstwa Budowy 
Pieców Przemysłowych liczył 120 miejsc w dwóch budynkach. Nad-
mienię, że w tym czasie trudno był o inwestycje, czyli budowę no-
wego kompleksu wypoczynkowego, więc w ramach remontu kapi-
talnego przedsiębiorstwo wzniosło ten obiekt. W budynku głównym 

Hotel „Mir - Jan”, historia powstania i współczesność

urządzono 93 miejsca noclegowe w pokojach 1-, 2-, 3-osobowych 
z natryskami. W parterze jadalnia na 120 miejsc z zapleczem ku-
chennym, czytelnią-biblioteką, liczącą 600 woluminów i codzienną 
prasą. Była tu też sala telewizyjna oraz pomieszczenia klubowe z ka-
wiarnią. Pomieszczenia w Ośrodku czasowo dzierżawiło Państwo-
we Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe na sanatorium i wtedy było 90 
miejsc w budynku głównym, pozostałe miejsca przeznaczone były 
na wczasy zakładowe. Po reorganizacji przedsiębiorstwa w Bytomiu, 
dnia 12.05.1992 r. powstała Spółka Cywilna „Ośrodek Wczasowo-
-Profilaktyczny - Bytomianka” z udziałem samorządu lokalnego i 
byłego właściciela „Piecbudu” w Bytomiu. Na ogólnym zebraniu, w 
którym uczestniczyło 19 osób – wspólników (pracowników), peł-
nomocnictwo do występowania w imieniu członków spółki powie-
rzono Andrzejowi Szewczykowi, dotychczasowemu kierownikowi 
Ośrodka Wypoczynkowo-Profilaktycznego „Bytomianka”. W sądzie 
rejestrowym w Świdnicy spółkę wpisano do ewidencji działalności 
gospodarczej w dniu 12.05.1992 r. pod numerem 838. Z treści 
wpisu wynika, że spółkę rejestruje się na prowadzenie ośrodka wy-
poczynkowo-profilaktycznego, który w szczególności ma się spe-
cjalizować w organizacji i prowadzeniu lecznictwa sanatoryjnego, 
wczasów i kolonii, działalności gastronomicznej, handlowej i usłu-
gowej. Z dniem 30.06.1994 r. zrezygnował z pełnomocnictwa oraz 
członkostwa w spółce Andrzej Szewczyk, chciał zainwestować w bu-
dynek, przeprowadzić modernizację, podwyższyć standard i jakość 
usług kosztem czasowego mniejszego uposażenia członków spółki, 
niestety, ci na to się nie zgodzili. Obiekt pełnomocnik pozostawił 
bez żadnych obciążeń finansowych i ze znaczną gotówką w kasie. 

Aneksem z dnia 1.07.1994 r. spółka cywilna OWP „Bytomianka” 
powierzyła obowiązki pełnomocnika Zofii Pachli. W tym czasie ilość 
członków spółki zmalała do 16 osób. Pod koniec 1994 r. do urzędu 
wpłynęło pismo z datą 31.12.1994 r. o treści „uprzejmie informuję, 

że spółka cywilna OWP „Bytomianka” w Lądku-Zdroju zakończyła 
swoją działalność gospodarczą w dniu 31.12.1994 r.” Pismo było 
napisane odręcznie, pozbawione jakiejkolwiek pieczęci. Na pod-
stawie tego pisma Burmistrz Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, Adam 
Szmidt, w dniu 31.12.1994 r. wydał decyzję wykreślenia z ewidencji 
gospodarczej w/w spółki. W 1995 r. pojawiła się propozycja, aby 
popularną „Bytomiankę” przebudować na szpital, przychodnię re-
jonową czy coś w tym temacie. Na sesji lądeckiej Rady Miejskiej 
w dniu 22.02.1995 r. został przedstawiony list Dyrektora Zespołu 
Opieki Zdrowotnej (ZOZ) w Kłodzku mgr Jana Ławskiego, w którym 
prosi o podanie warunków przekazania byłego obiektu „Bytomian-
ka” na rzecz służby zdrowia. W tym samym dniu komisja powoła-
na przez dyrektora ZOZ dokonała wizji lokalnej „Bytomianki” pod 
kątem adaptacji obiektu na szpital. Oto wnioski sformułowane po 

oględzinach: „całkowitej zmianie musi ulec układ budynku, nakłady 
finansowe będą niewspółmierne do osiągniętych efektów, wybudo-
wanie nowego szpitala prawdopodobnie byłoby mniej pracochłonne 
i kosztowne”. Dnia 2.03.1995 r. odbyło się kolejne spotkanie z wizją 
lokalną, poświęcone adaptacji „Bytomianki”. Tym razem w spotka-
niu udział wzięli: inż. Halina Łaskawiec-Krawczyk z Terenowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Kłodzku, Stanisław Gubernat - kie-
rownik ds. Technicznych w ZOZ, lek. med. Maria Wytyczak - członek 
Komisji Zdrowia Rady Miejskiej, Grażyna Mańczak - przewodniczą-
ca Komisji Zdrowia Rady Miejskiej, dr doc. Przemysław Minta - or-
dynator szpitala w Lądku-Zdroju, lek. med. Teresa Tyszer, lek. med. 

Widok z końca XIX w.

Obiekt w 1905 r.

Pocztówka z „Mir-Janem” datowana na 9.05.1916 r.
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Joanna Styczyrz, Maria Krawczyk - kierownik Administracyjno-Go-
spodarczy ZOZ, Kazimierz Drożdż - kierownik ds. BHP i p.poż. ZOZ, 
Romana Stecka - inspektor BHP bystrzyckiego ZOZ. Stwierdzono 
zgodnie, że jeżeli remont „Bytomianki” z adaptacją na szpital miałby 
być wykonany zgodnie z wnioskami zawartymi w obu protokołach, 
to jego koszt wyniósłby około 30 mld starych złotych, a ZOZ takiej 
sumy nie posiada. Powyższe spotkanie nie rozwiązało ani proble-
mu „Bytomianki”, ani lądeckiej służby zdrowia. W dniu 14.11.1996 
r. obiekt nabyli państwo Olszewscy z Opola, i od tej pory jest to 
nieruchomość prywatna, po generalnym remoncie i przebudowie 
otwarto tu Hotel „Mir-Jan” przy ul. T. Kościuszki 78. Nazwa obiektu 
pochodzi od imion jego współwłaścicieli Mirosławy i Jana. W latach 
2012-2015 zakończono rozbudowę obiektu – dobudowano połu-
dniowe skrzydło. Budynek powiększył się o 2500 m2 tworząc kolej-
ne miejsca hotelowe, salę konferencyjno-bankietową na 150 miejsc. 
W przyziemiu basen z wodą solankową o temperaturze 30 st. C oraz 
brodzik i jacuzzi. Jest też nowoczesne centrum SPA z wannami do 
hydromasażu, sauny: sucha i parowa oraz na podczerwień, a także 
siłownia. Można powiedzieć, że ta nowoczesna kuracja poniekąd na-
wiązuje do pierwotnego lecznictwa w dawnym obiekcie. 
Dzisiaj Hotel „Mir-Jan” oferuje kompleksowe usługi, w tym nocle-

gi, zabiegi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne oraz doskonałe wyżywie-
nie. Położony jest na skraju części zdrojowej Lądka-Zdroju, nad 
brzegiem rzeki Białej Lądeckiej. Otaczają go piękne drzewostany i 
skałki widokowe a pośród nich leśne górskie trasy spacerowe. Do 
dyspozycji gości jest 150 miejsc noclegowych w komfortowo wy-
posażonych pokojach, a w każdym z nich łazienka, TV, bezpłatne 
wi-fi. Dysponuje 3 salami: klimatyzowaną dla 160 osób, dla 60 osób 
oraz kameralną dla 20 osób. Pomieszczenia te wyposażone są w 
sprzęt audio-wizualny. Obiekt posiada dla gości bezpłatny parking. 
W cenę doby hotelowej wliczone jest śniadanie oraz pakiet zabiegów 
pielęgnacyjnych typu wellness&spa. Do rehabilitacji jest też tu no-
woczesna komora hiperbaryczna (tlenowa) i profesjonalny gabinet 
kosmetyczny. Hotelowa restauracja słynie m.in. ze smacznych do-
mowych obiadów, z doskonałego pstrąga przyrządzanego na różne 
sposoby i własnych wypieków. Wymienię że w obiekcie organizują 
swoje uroczystości, zjazdy, sympozja m.in. honorowi dawcy krwi, 
kluby sportowe, straże pożarne. Hotel często odwiedzają znani i 
lubiani artyści. Jego częstym gościem jest wokalista i kompozytor 
Piotr Stawowczyk, znany jako Fisher.
W sąsiedztwie obiektu, po drugiej stronie ul. T. Kościuszki, leśną 
„Promenadą Dolną” przebiegają z centrum lądeckiego zdroju trasy 
kuracyjne niebieskie nr 11 (do skały Iglica) i 12 (do skały Niżna).

Na podstawie dostępnych publikacji oraz informacji od mieszkań-
ców miasta za które serdecznie dziękuję. 

Lechosław Siarkiewicz

Pocztówka datowana na 24.05.1907 r.

Artykuł stanowi dopełnienie relacji z VI Lądekiego Spotkania Senty-
mentalnego w numerze listopadowym Debat Lądeckich
Część programu VI Lądeckiego Spotkania Sentymentalnego, jak w 
latach poprzednich, realizowana była w przyjaznym naszym Lądec-
kim Spotkaniom Centrum Kultury i Rekreacji. Na tę część programu 
w sobotnie popołudnie, 2 października, złożyły się: otwarcie wysta-
wy fotografii Wiesławy Stawarz „Witraże z moich snów”, która była 
kolejną ekpozycją członka sosnowieckiego Stowarzyszenia Miło-
śników Fotografii w ramach Lądeckich Spotkań Sentymentalnych; 
ogłoszenie wyników konkursu dla uczniów lądeckiego LO im. A. Za-
wady „Moje spojrzenie na Lądek” - w konkursie tym w kategorii fo-
tografia pierwszą nagrodę otrzymała Amelia Steblok. Zaś w kategorii 
wiersz Julia Karmazyn, która wyrecytowala swój utwór poświęcony 
Michałowi Klahrowi Starszemu. Miał miejsce także koncert Duetu 
Claro de Luna, czyli Alicji Gutowskiej-Martinez i Daniela Martineza, 
których występy stały się miłym artystycznym zwyczajem Lądeckich 
Spotkań Sentymentalnych.
Początek niedzieli, czyli trzeciego dnia VI Spotkania, to spacer 
wśród roślinności lądeckiego Arboretum i rozmowa z jego gospo-
darzem Pawłem Pachlą. Wśród odwiedzających to miejsce znaleźli 
się, jak na poprzednich Spotkaniach, oglądający je po raz pierwszy 
oraz traktujący Arboretum jako miejsce spaceru i zwyczajowego je-
siennego spotkania znajomych.

Zbigniew Zdzienicki, foto Maciej Stobierski

VI Sentymentalne 
w CKiR i Arboretum
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Ludzie, których znamy

- Widzieliśmy kilka „wydań” Zbigniewa Piotrowicza, był najpierw 
stolarz i rolnik, później dyrektor domu kultury w Lądku-Zdroju, 
wiceburmistrz tego miasta i gminy, wreszcie prezes spółki Uzdro-
wisko „Lądek-Długopole”. Od niedawna mamy kolejne wcielenie 
Piotrowicza, który zajmuje się czymś zupełnie innym, o czym nie 
wszyscy wiedzą. Co dzisiaj zawodowo Zbigniew Piotrowicz?
- Mam pracę marzeń! Prowadzę w Radochowie winiarnię z winami 
regionalnymi. Od kiedy zajęliśmy się opieką nad Jaskinią Radochow-
ską i jej udostępnianiem, pojawił się problem parkingu i jakiegoś 
zaplecza do tego parkingu. Oczywiście najprościej byłoby postawić 
budkę z tostami i frytkami, ale chcieliśmy zrobić coś nietypowego. I 
tak powstał, wydawałoby się zupełnie niedorzeczny pomysł winiarni, 
która działa już siódmy rok i od dwóch lat, kiedy mam dużo więcej 
czasu na tę działalność, stała się nie tylko dodatkiem do parkingu, 
ale ale też miejscem mającym własnych klientów i entuzjastów. W 
dużym stopniu to efekt cyklu imprez, które organizujemy w sezonie 
wiosenno-letnim. A dla mnie ta praca to duża przyjemność, bo na 
lampkę wina lub koncerty i spektakle przychodzą naprawę ciekawi 
ludzie. A tak na marginesie to byłem w swoim życiu także sanitariu-
szem w pogotowiu, miałem firmę sprzedającą marmur i używane 
telewizory, redagowałem ogólnopolskie czasopismo z tradycjami, 
zarabiałem jako instruktor Polskiego Związku Alpinizmu i pracownik 
wysokościowy. Było tych zawodów trochę...

- Ile razy użądliła cię pszczoła?
- Pomysł aby uruchomić pasiekę pojawił się już dawno i trzy lata 
temu udało się go zrealizować. Natalia nie bardzo wierzyła w te za-
powiedzi i dopiero jak kupiłem kapelusz pszczelarski to ze zdziwie-
niem spytała -”To ty tak naprawdę..?” A z pszczołami trzeba mądrze 
i spokojnie, wtedy nie użądlą. Czasem jednak muszę zajrzeć do ula w 
niezbyt sprzyjającym momencie i wtedy dostaję kilka strzałów. Po-
dobno to poprawia stan zdrowia, więc nie narzekam. Na szczęście 
nie jestem też uczulony. To przyjemna praca, choć nie sadziłem, że 
jest przy tym tyle dźwigania, więc ograniczę się do dziesięciu rodzin. 
To nigdy nie był projekt zarobkowy a raczej wizerunkowy. Klienci 
winiarni lubią lokalność i miody z kwitnącej obok łąki są dla nich 
bardzo atrakcyjne.
- Dlaczego wybrałeś na miejsce zamieszkania Radochów, a nie 
na przykład Trzebieszowice albo Lutynię?

Szczęśliwy pszczelarz -
Zbigniew Piotrowicz

- To dłuższa historia. W 1985 roku zamieszkałem w Konradowie i 
od czasu do czasu odwiedzałem ze znajomymi Jaskinię Radochow-
ską. Kiedyś wracaliśmy nieco inną drogą i wyszliśmy na łąkę która 
opadała ku Białej Lądeckiej. Była wiosna, wokół świeża zieleń a na 
horyzoncie biały jeszcze Śnieżnik. Widok był tak wyjątkowy, że dłu-
go staliśmy zauroczeni. Pomyślałem wówczas , że dużo szczęścia 
będzie miał ktoś, kto wymyśli, aby w tym miejscu postawić swój 
dom. Minęło jakieś dwadzieścia lat, a w moim życiu zaszło kilka 
istotnych zmian. Mieszkałem w kontenerze na Rataja i wtedy trafił 
do mnie mój przyjaciel i partner z górskich wypraw, Mietek Krywi-
eńko. Oznajmił mi, że buduje dom Radochowie i obok jest teren do 
kupienia. Co więcej, powiedział, że byłoby mu miło, gdybym został 
kiedyś sąsiadem. Nie byłem przygotowany na takie plany, ale działkę 
poszedłem zobaczyć i to było to miejsce, którym zachwyciłem się 
przed laty. Nie wiedziałem jak je wykorzystam, ale uznałem, że jest 
to jakiś znak z nieba, którego lekceważyć nie można. I rzeczywiście, 
nadeszły lata, kiedy musiałem mojej nowej rodzinie zapewnić jakieś 
miejsce do mieszkania i zaopiekować się Ojcem. Od dziesięciu lat 
panoramę ze Śnieżnikiem mam codziennie za oknem.
- Przez lata animowałeś w Lądku-Zdroju kulturę, to przecież ty 
jesteś twórcą Festiwalu Górskiego, który najpierw zwał się Prze-
glądem Filmów Górskich, by później mieć dłuższą przerwę. Nie-
dawno powróciłeś do kreowania wydarzeń własnych w Winiarni 
Radochowskiej, ale też bierzesz udział w innych projektach.
-  Sam się sobie dziwię! Nigdy nie sądziłem, że będę aktorem. Dwa 
lata temu zdarzyła mi się przygoda z Teatrem Stąd i bardzo mi się to 
spodobało. To jest nieco pracy i angażuje sporo czasu ale też jest to 
świetna zabawa, doskonałe towarzystwo i czasem nieco wzruszeń. 
Niedawno wystawiliśmy „Króla Leara” i nagraliśmy jego wersję vi-
deo. A niebawem zaczynamy pracę nad kolejnym spektaklem świą-
tecznym. Pamiętam, że jak miałem siedem lat zostałem wyznaczony 
do powiedzenia wierszyka na szkolnej akademii. Zaciąłem się po 
pierwszej zwrotce. Stałem na scenie sam, a naprzeciwko siedzia-
ło jakieś sto osób, może więcej. Pani wychowawczyni scenicznym 
szeptem podpowiadała trzecią zwrotkę, a ja wiedziałem, że najpierw 
muszę powiedzieć tę drugą. Trwało to długo… Wyobraź sobie coraz 
głośniejszy szmer na widowni, pani uporczywie podpowiadająca nie 
tę zwrotkę co trzeba i ja gorączkowo próbujący sobie przypomnieć 
odpowiednią frazę. W końcu sobie przypomniałem, wyrecytowałem, 
zszedłem ze sceny i przyrzekłem, że nigdy już nie dam się wpuścić 
w taką sytuację. Żadnej sceny, żadnych wierszyków, żadnej publicz-
ności! Minęło jednak pięćdziesiąt pięć lat i się w końcu przełamałem.
- Ile lat mieszkasz w naszej Gminie?
- Dopiero trzydzieści sześć. Mówię „dopiero” bo cały czas jestem 
spostrzegany jako przyjezdny. Podobno mówią o mnie  „ten z Po-
znania”.  A ja to miejsce wybrałem w pełni świadomie na resztę życia 
i od lat się z nim identyfikuję. Tu przeżyłem większość swojego ży-
cia. Po tylu latach jestem bardziej stąd niż skądkolwiek. 
- Jak bardzo w przeciągu tych wszystkich lat zmienił się Lądek-
-Zdrój i gmina?
Od razu uprzedzam, że nie będę narzekał. Miałem okazję zobaczyć 
jak wygląda gminna rzeczywistość z perspektywy mieszkańca, rady 
miejskiej, sejmiku województwa, urzędu i największej firmy działają-
cej w gminie. Może to zabrzmi kontrowersyjnie, ale jesteśmy małą, 
niezbyt majętną gminą, ze specyficzną historią – myślę tu o długiej 
obecności Rosjan -  i dużymi oczekiwaniami zarówno mieszkańców 
jak i odwiedzających kurort gości. I ciężko to pogodzić. Ta kołderka 
zawsze będzie za krótka. Według mnie zrobiono sporo, aby Lądek 
zmienił się na lepsze. Wystarczy spojrzeć na fotografie z ubiegłych 
lat. Pieniędzmi z budżetu niewiele da się zrobić. Szansą są fundusze 
zewnętrzne i te płynęły do gminy raz szybciej, raz wolniej. Pamiętaj-
my, że wszyscy wyciągają po nie ręce i konkurencja jest ogromna, 
więc czasem jesteśmy rozczarowani efektami, ale wtedy nie ma co 
narzekać tylko trzeba działać dalej. Ja lubię to miasto, lubię to miej-
sce i tu zostawię swój ślad na ziemi. 
- Dziękuję za rozmowę!

Rozmawiał Tomasz Pawlęga

Jako Gloucester w „Królu Learze” wg Szekspira; foto: R. Pietraga.
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1 grudnia, godz. 19.00, Hiszpańskie środy – spotkania z muzyką 
latino – gitara i śpiew Moises Bethencourt oraz akompaniament in-
strumentów perkusyjnych, Kawiarnia Dom Klahra, Rynek 1, wstęp 
25 zł
2 grudnia, godz. 15.00, Koncert Skrzypcowe Opowieści w wyk. 
Oresta Vasiouty, Klub Kuracjusza – Dom Zdrojowy, ul. Orla 7, wstęp 
wolny
2 grudnia, godz. 20.00, Wieczór z muzyką francuską, Julia Miko-
łajczak – śpiew, Malwina Kołt – skrzypce, Daniel Kopeć – akorde-
on – Piwnica Pod Adamem Kawiarnia Twórczości ul. Wolności 2, 
wstęp 30 zł
4 grudnia, godz. 20.00, Mikołajkowy Blues Koncert, Coffee Ride, 
ul. Kolejowa 6, wstęp 20 zł
5 grudnia, 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
8 grudnia, godz. 17.30, Spektakl mikołajkowy dla dzieci „Czer-
wony Kapturek i wilczy prezent” w wykonaniu Teatru Akademia 
Wyobraźni, Sala Widowiskowa CKiR, wstęp wolny - obowiązują 
wejściówki- do odebrania w CKiR 
8 grudnia, godz. 19.00, Hiszpańskie środy – spotkania z muzyką 
latino – gitara i śpiew Moises Bethencourt oraz akompaniament in-
strumentów perkusyjnych, Kawiarnia Dom Klahra, Rynek 1, wstęp 
25 zł 
9 grudnia, godz. 15.00, Koncert Skrzypcowe Opowieści w wyk. 
Oresta Vasiouty, Klub Kuracjusza – Dom Zdrojowy, ul. Orla 7, wstęp 
wolny
9 grudnia, godz. 20.00, Wieczór z muzyką francuską, Julia Miko-
łajczak – śpiew, Malwina Kołt – skrzypce, Daniel Kopeć – akorde-
on – Piwnica Pod Adamem Kawiarnia Twórczości ul. Wolności 2, 
wstęp 30 zł
11 grudnia, godz. 19.30, Koncert grupy Póki Co – muzyka autor-
ska, poezja śpiewana, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna Rynek 1, 
bilety: 25zł w przedsprzedaży/ 30zł w dniu koncertu
12 grudnia, 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
15 grudnia, godz. 19.00, Hiszpańskie środy – spotkania z muzyką 
latino – gitara i śpiew Moises Bethencourt oraz akompaniament in-
strumentów perkusyjnych, Kawiarnia Dom Klahra, Rynek 1, wstęp 
25 zł
16 grudnia, godz. 15.00, Koncert Skrzypcowe Opowieści w wyk. 
Oresta Vasiouty, Klub Kuracjusza – Dom Zdrojowy, ul. Orla 7, wstęp 
wolny
16 grudnia, godz. 20.00, Wieczór z muzyką francuską, Julia Mi-
kołajczak – śpiew, Malwina Kołt – skrzypce, Daniel Kopeć – akorde-
on – Piwnica Pod Adamem Kawiarnia Twórczości ul. Wolności 2, 
wstęp 30 zł
17-19 grudnia, Lądecka Giełda Staroci, Rynek
17 grudnia, godz. 19.00, Spektakl bożonarodzeniowy „Nie ma 
takich świąt” w wykonaniu Teatru Stąd oraz mieszkańców gminy 
Lądek-Zdrój, Kawiarnia Zdrojowa/Dom Zdrojowy, ul. Orla7, wstęp 
wolny, obowiązują wejściówki-do odebrania w CKiR
17 grudnia, godz. 19.30, Koncert duetu Ponad Chmurami - poezja 
śpiewana, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna Rynek 1, bilet 30 zł w 
przedsprzedaży, 40 zł w dniu koncertu
19 grudnia, 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
22 grudnia, godz. 19.00, Hiszpańskie środy – spotkania z muzyką 

latino – gitara i śpiew Moises Bethencourt oraz akompaniament in-
strumentów perkusyjnych, Kawiarnia Dom Klahra, Rynek 1, wstęp 
25 zł
23 grudnia, godz. 15.00, Koncert Skrzypcowe Opowieści w wyk. 
Oresta Vasiouty, Klub Kuracjusza – Dom Zdrojowy, ul. Orla 7, wstęp 
wolny
23 grudnia, godz. 20.00, Wieczór z muzyką francuską, Julia Mi-
kołajczak – śpiew, Malwina Kołt – skrzypce, Daniel Kopeć – akorde-
on – Piwnica Pod Adamem Kawiarnia Twórczości ul. Wolności 2, 
wstęp 30 zł
25 grudnia, godz. 19.30, Hej kolęda, kolęda! Koncert kolęd i pa-
storałek połączony ze wspólnym śpiewaniem w wykonaniu Składu 
Nietradycyjnego, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna Rynek 1, bilety 
25 zł
27 grudnia, godz. 18.00, Oprawa Mszy Świętej oraz Koncert Ko-
lęd w wykonaniu Zespołu Pieśni Ludowej Skrzynczanki i Zespołu 
Wokalnego Hejszovina z Kudowy Zdroju, Kościół Parafialny p.w. 
Narodzenia NMP, ul. Kościelna, wstęp wolny
29 grudnia, godz. 19.00, Hiszpańskie środy – spotkania z muzyką 
latino – gitara i śpiew Moises Bethencourt oraz akompaniament in-
strumentów perkusyjnych, Kawiarnia Dom Klahra, Rynek 1, wstęp 
25 zł
30 grudnia, godz. 15.00, Koncert Skrzypcowe Opowieści w wyk. 
Oresta Vasiouty, Klub Kuracjusza – Dom Zdrojowy, ul. Orla 7, wstęp 
wolny
30 grudnia, godz. 20.00, Wieczór z muzyką francuską, Julia Mi-
kołajczak-śpiew, Malwina Kołt-skrzypce, Daniel Kopeć – akordeon – 
Piwnica Pod Adamem Kawiarnia Twórczości ul. Wolności 2, wstęp 


