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14 grudnia 2021 r., w przestrzeniach 
lądeckiego Inkubatora Przedsiębior-
czości, doszło do podpisania umowy 
pomiędzy gminą Lądek-Zdrój a wyko-
nawcą budowy farmy fotowoltaicznej 
– firmą EKO-Solar Sp. z o.o.
Powyższa inwestycja jest częścią du-
żego proekologicznego projektu pn.: 
„Poprawa jakości powietrza poprzez 
zwiększenie udziału OZE w wytwarza-
niu energii na terenie miasta i gminy 
Lądek-Zdrój – Budowa elektrowni fo-
towoltaicznej o mocy 1MW wraz z in-
frastrukturą techniczną”.
Zanim zainteresowane przedsięwzię-
ciem strony parafowały umowę, Bur-
mistrz Lądka-Zdroju – Roman Kacz-
marczyk przedstawił przybyłym na 
to wydarzenie radnym Rady Miejskiej 
Lądka-Zdroju, dolnośląskim samo-
rządowcom a także obecnym przed-
stawicielom sektora energetycznego, 
zarys koncepcji całego działania, któ-
rego głównym celem jest zwiększe-
nie zasobów energii pochodzącej ze 
źródeł odnawialnych oraz jej szerokie 
wykorzystanie w celu poprawy jakości 
powietrza i redukcji tzw. niskiej emisji.
Warto zaznaczyć, że dzisiejsze wyda-

rzenie jest początkiem I etapu dużego 
założenia, w ramach którego gmina 
będzie dysponować elektrownią fo-
towoltaiczną o mocy 1MW. Jednak  
w ramach rozpoczętego właśnie dzia-
łania lądecki samorząd zdobędzie 
także dokumentację umożliwiającą  
w przyszłości rozbudowanie elek-
trowni i zwiększenie jej wydajności 
do ponad 8MW. Aby zapewnić dostęp 
do sieci przesyłowych i gwarancję od-
bioru takiej mocy gmina Lądek-Zdrój 
porozumiała się wcześniej również 
z operatorem energetycznym. Sama 
realizacja I etapu winna przynieść 
gminie już za rok pierwsze korzyści 
w postaci obniżeni kosztów energii 
zużywanej na potrzeby własne gmin-
nych jednostek. Zwiększenie produk-
cji i pozyskanie przez to dodatkowej 
„zielonej” energii w przyszłości lą-
decki samorząd chce przeznaczyć na 
działania związane z ochroną środo-
wiska i innowacyjne rozwiązania pod-
noszące komfort życia mieszkańców 
oraz wypoczywających w Lądku-Zdro-
ju kuracjuszy i turystów. 

Grzegorz Szczygieł
WPSTiU UMiG Lądek-Zdrój

30 listopada. Odbyłem wideokon-
ferencję z mieszkańcami Gminy, 
podczas której odpowiadałem na 
interesujące ich pytania.
1 grudnia. Uczestniczyłem w spo-
tkaniu z wicemarszałkiem woje-
wództwa dolnośląskiego Mate-
uszem Myrdą. Spotkanie dotyczyło 
przywrócenia połączeń kolejowych 
i wprowadzenie komunikacji za-
stępczej PKP (autobusowej) na tra-
sie Kłodzko Główne - Lądek-Zdrój 
- Stronie Śląskie. 
6 grudnia. Wziąłem udział w spo-
tkaniu w Starostwie Kłodzkim  
z dyrektorami oddziału opolskiego 
i wrocławskiego Banku Gospodar-
stwa Krajowego na temat Rządo-
wego Funduszu Polski Ład. Pod-
czas obrad podsumowany został  
I nabór i plany na II nabór do środ-
ków z tego funduszu.
13 grudnia. Uczestniczyłem w po-
siedzeniu Klastra Energii ARES, 
które dotyczyło projektu na odna-
wialne źródła energii dla gmin kla-
strowych, opiewającego na 7 mln 
zł.
14 grudnia. Odbyło się podpisanie 
umowy na realizację projektu na 
farmę fotowoltaiczną 10 MW oraz 
jej pierwszy etap, czyli wykonanie 
budowy farmy 1 MW przez firmę 
EKO-Solar z Namysłowa.
17 grudnia. Uczestniczyłem we 
wspaniałym spektaklu świątecz-
ny „Nie ma takich świąt”, który  
w Domu Zdrojowym wystawił lą-
decki Teatr „Stąd”.
20 grudnia. Wziąłem udział w Wal-
nym Zgromadzeniu Stowarzysze-
nia Gmin Ziemi Kłodzkiej, którego 
celem było podsumowanie roku 
2021, udzielenie Zarządowi abso-
lutorium oraz prezentacja planów 
na 2022 r.
28 grudnia. Bank Gospodarstwa 
Krajowego ogłosił II nabór wnio-
sków w ramach Funduszu Rządo-
wego Polski Ład, termin składania 
wniosków upływa z dn. 15 lutego 
2022 r.

Rusza I etap projektu budowy 
elektrowni fotowoltaicznej 

Z biurka 
Burmistrza

URZĄD MIEJSKI INFORMUJE

Szczepimy się!
Koronawirus nie odpuszcza. Wzrasta 
drastycznie ilość osób zarażonych 
oraz tych, którzy nie przeżyli ata-
ku choroby. Aby wesprzeć rządowe 
działania dotyczące szczepień, poza 
banerami promującymi profilaktykę, 
22 grudnia 2021 r. przed lądeckim 
ratuszem stanął namiot dodatkowo 
wspierający szczepienia przeciw Co-
vid-19. Zarówno na jego powierzchni, 
jak i w wyeksponowanych w jego wnę-
trzu materiałach informacyjnych przy-
pominaliśmy, jak w dobie pandemii  
i rosnących zakażeń ważne są szcze-
pienia i jak można tego dokonać. Eks-
pozycja namiotu jako dodatkowego 
punktu informacyjnego i promujące-
go narodowy program szczepień było 
działaniem skierowanym w szczegól-
ności do osób starszych i tych, które 
mają utrudniony dostęp do informacji 
(np. słabo poruszają się w sieci).
Z myślą o takich osobach oraz na-
szych lądeckich seniorach obok pu-
blikujemy także infografiki objaśnia-

jące proces związany z rejestracją i 
wykonaniem szczepienia przez osoby, 
które dotychczas tego nie uczyniły a 
chciałyby to zrobić.
Szczegółowe informacje na temat ak-
cji znajdują się również na rządowej 
stronie www.gov.pl.

Grzegorz Szczygieł
WPSTiU UMiG Lądek-Zdrój
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Ledowy napis wita 
podróżnych

Na skrzyżowaniu głównych dróg lą-
deckich – Alei V. Havla z ul. A. Mic-
kiewicza (droga na Stronie Śląskie i 
Złoty Stok) stanęła ledowa instalacja 
z napisem „I Love Lądek-Zdrój”.
Jej obecność ma na stałe zagościć 
już w miejskiej przestrzeni i wska-
zywać na uzdrowiskowy charakter 
miasta. Nie jest wykluczone, że kon-
strukcja – już po okresie świątecz-
no-noworocznym – ulegnie pewnej 
korekcie ustawienia tak, aby lepiej 
wyeksponowana całość witała swym 
podświetleniem  przyjeżdżających 
lub podróżujących przez lądecki Ku-
rort. 
Co bardzo cieszy, pojawienie się sa-
mej instalacji, wnioskując po dużej 
ilości pozytywnych sygnałów i ko-
mentarzy, przypadła do gustu także 
wielu mieszkańcom Lądka-Zdroju.

Grzegorz Szczygieł  
WPSTiU UMiG Lądek-Zdrój

Jest nam niezmiernie miło poinfor-
mować, że zostało wykonane oznako-
wanie ronda u zbiegu ulic Kłodzkiej i 
Adama Mickiewicza, któremu zgod-
nie z Uchwałą Nr XLVIII/329/2014 
Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 28 
kwietnia 2014 r. została nadana na-
zwa: „Rondo Mariana Bublewicza”.
Za sprawą dobrej współpracy Burmi-
strza Lądka-Zdroju Romana Kaczmar-
czyka z Dolnośląską Służbą Dróg i 
Kolei we Wrocławiu oraz przy wspar-
ciu kierownictwa i pracowników Dol-
nośląskiego Zarządu Dróg Wojewódz-
kich we Wrocławiu – Rejonowego 
Oddziału Dróg nr 3 w Wałbrzychu – 
Obwód Drogowy nr 9 (Lądek-Zdrój) po 
wielu staraniach projekt oznakowania 
został zaopiniowany pozytywnie.
Z tej okazji na 2022 rok planuje się 
zorganizować skromne wydarzenie 
upamiętniające tego wybitnego pol-
skiego kierowcę rajdowego.

Ireneusz Pieczarka 
WPSTiU UMiG Lądek-Zdrój

Rondo im. Maria-
na Bublewicza 

Mimo mroźnej pogody, 22 grudnia 
2021r. prowadzone były na lądeckim 
Rynku działania informacyjno-promo-
cyjne dotyczące szczepieniom prze-
ciwko pokleszczowemu zapaleniu 
opon mózgowych.
Przypominamy, że w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego na lata 
2014-2020 dostępne na naszym tere-
nie szczepienia na kleszczowe zapale-
nie mózgu są bezpłatne.
Ze szczepienia może skorzystać każ-
dy zatrudniony mieszkaniec powiatu 
kłodzkiego w wieku 18-64 lat.
Aby zgłosić chęć zaszczepienia, na-
leży wypełnić ankietę i przesłać ją li-
stem zwykłym na adres biura projektu 
prowadzącego akcję szczepień (an-
kietę można znaleźć m.in. na stronie 
internetowej lub w siedzibie Inkubato-
ra Przedsiębiorczości, mieszczącego 
się w budynku dawnego dworca PKP 
w Lądku-Zdroju).

Szczegółowe informacje:
Na stronie www.walczzkleszczem.pl
oraz pod numerem tel. 789 384 526

Biuro projektu:  
ul. Kolejowa 6, 57-540 Lądek-Zdrój

Grzegorz Szczygieł  
WPSTiU UMiG Lądek-Zdrój

Walcz z klesz-
czem

Prosimy o pomoc pogorzelcom
4 stycznia w Kątach Bystrzyckich, ogień zniszczył cały dorobek życia Krysi i Andrzeja Grzybowskich.  
Pożar strawił cały ich dom oraz, co najgorsze, zabrał też mamę Andrzeja. Stowarzyszenie Działań Kreatyw-
nych ArteWeda, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lądeckiej, Sołectwo Kąty Bystrzyckie, sąsiedzi i wszyscy 
przyjaciele Krysi i Andrzeja proszą o pomoc.
Wsparcia rodzinie można udzielić poprzez zrzutka.pl pod hasłem „Pomoc dla Krysi i Andrzeja”.

Red.
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Budżet obywatelski (BO) realizowany 
jest w naszej gminie już od kilku lat. 
To „narzędzie”, które daje mieszkań-
com bezpośredni wpływ na wydawa-
nie pewnej kwoty z budżetu gminy na 
inwestycje, które ich zdaniem przy-
niosą wspólne korzyści z ich wyko-
rzystania. 
W 2021 r. w ramach Budżetu obywa-
telskiego w Lądku-Zdroju zrealizowa-
no w całości lub w etapach 10 inwe-
stycji.
1. „Rewitalizacja boiska wielofunk-
cyjnego w Trzebieszowicach”; kwo-
ta z BO 20.000,00 zł, z budżetu 
gminy 6.219,00 zł, z funduszu so-
łeckiego 17.602,00 zł. Zakres pro-
jektu: Przesunięto dwa drewniane 
domki i ustawiono na nowo wyko-
panych stopach fundamentowych.  
Zamontowano słupki i wykonano ban-
dę z drewnianych desek, zakupiono i 
zamontowano 2 bramki w ogrodzeniu 
boiska. Zakupiono i zamontowano pił-
kochwyty. Z  uwagi, iż koszt rewitali-
zacji mocno przekroczył kwotę zapla-
nowaną z BO, mieszkańcy postanowili 
dołożyć pieniądze z Funduszu Sołec-
kiego oraz Burmistrz z budżetu gminy.
2. „Modernizacja i doposażenie 
Klubu seniora PZERiI”; kwota z BO  
19.990,00 zł. Celem projektu było urzą-
dzenie miejsca spotkań emerytów, ren-
cistów i inwalidów z gminy Lądek-Zdrój.  
W 2019 r. seniorzy otrzymali zgodę 
od Burmistrza na korzystanie z loka-
lu w budynku byłej szkoły przy ulicy 
Zamenhofa 2. Przyznany lokal skła-
da się z trzech pomieszczeń. Główne 
pomieszczenie z przeznaczeniem na 
miejsce spotkań Klubu Seniora zosta-
ło wyposażone z pieniędzy BO w sto-

ły, krzesła, komody, regały, wieszaki, 
tablicę korkową. Zakupiono również 
rzutnik i ekran projekcyjny. Dokonano 
zakupu paneli podłogowych, listew 
przypodłogowych i farby do malowa-
nia również z Budżetu obywatelskie-
go.
3. „Mega Misja” – doposażenie świe-
tlicy szkolnej; kwota 19.391,00 zł. 
Zakupiono profesjonalny zestaw inte-
raktywnej podłogi z projektorem i do-
datkowym pakietem gier oraz ogrze-
wanie podłogowe i rolety okienne.
4. „Ochotnicza Straż Pożarna Lądek-
-Zdrój – Poprawa bezpieczeństwa 
mieszkańców gminy Lądek-Zdrój”; 
kwota 19.880,00 zł. Zakupiono: pom-
pę zanurzeniową do wody brudnej, 
dmuchawę plecakową, pilarkę ratow-
niczą, pilarkę Stihl, 5 szt. lekkich heł-
mów strażackich oraz 1 parę rękawic 
technicznych. 
5. „Poprawienie bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym i pieszym etap II 
– Lutynia”; kwota 7.903,00 zł. Zaku-
piono część barier ochronnych aby 
ja zamontować w następnym etapie 
przedsięwzięcia przy drodze gminnej 
w Lutyni.
6. „Poprawa małej architektury wsi 
Wójtówka”; kwota 7.836,00 zł. Zaku-
piono ławki żeliwne z oparciem, sto-
jak rowerowy, kosz potrójny na śmieci 
oraz donicę. 
7. „Doposażenie Wiaty wiejskiej w Ka-
tach Bystrzyckich”; kwota 7.896,00 
zł. Zakupiono nowe narzędzia ogrod-
nicze które umożliwią wykonywanie 
prac porządkowych wokół wiaty  i eks-
pres do kawy.
8. „Zakup stołów i krzeseł do świe-

Podsumowanie Budżetu 
Obywatelskiego za 2021 r.

Zakupy OSP - dmuchawa plecakowa i pompa wodna. 

tlicy Wiejskiej w Stójkowie”; kwota 
7.990,00 zł. Wymieniono stare i znisz-
czone krzesła i stoły na nowe, które 
służą mieszkańcom i gościom w świe-
tlicy.
9. „Siłownia zewnętrzna – Orłowiec”; 
kwota 7.864,00 zł. Przy budynku wia-
ty sołeckiej zamontowano trzy urzą-
dzenia: biegacz, narciarz, wioślarz do 
poprawy stanu fizycznego i zdrowia 
mieszkańców i odwiedzających wieś 
Orłowiec.
10. „Adaptacja pomieszczeń na 
Świetlicę Wiejską w Radochowie II”; 
kwota 20.000,00 zł. Wykonano insta-
lację elektryczną w remontowanym 
pomieszczeniu kuchni i przedsionka 
przed kuchnią oraz instalację wod-
no-kanalizacyjną i wymieniono pion 
kanalizacyjny. Pomalowano ściany 
kuchni i przedsionka.

Jolanta Kotlarz 
WIiR UMiG Lądek-Zdrój

Dziękujemy Darczyńcom!
Biblioteka Centrum Kultury i Rekre-
acji serdecznie dziękuje wszystkim 
czytelnikom, którzy przyczynili się 
do powiększenia zbiorów biblioteki.  
W 2021 r. czytelnicy zasilili księgozbiór 
o 57 nowych książek na łączną kwotę 
1800 zł. Dodatkowo nasza biblioteka 
otrzymała duże wsparcie finansowe 
od KGS Sp. z o. o. (Kopalni Lutynia):  
5 tys. zł. na zakup nowych książek 
oraz 1 tys. zł. na prezenty mikołaj-
kowe dla dzieci regularnie uczestni-
czących w bibliotecznych zajęciach. 
Jesteśmy bardzo wdzięczne i jeszcze 
raz gorąco dziękujemy Wszystkim za 
takie wsparcie naszej Książnicy!
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Do kogo zgłosić się w sprawie 
odśnieżania drogi.
Drogi na terenie Gminy Lądek-Zdrój, 
jeżeli nie znajdują się w obrębie tere-
nu prywatnego, są zarządzane przez 
jeden z trzech podmiotów. Oto do 
kogo należy zgłosić się w sprawie od-
śnieżania drogi:

1. Drogi Wojewódzkie:
• 390 (Złoty Stok – Lądek-Zdrój)
• 392 (Żelazno – Lądek-Zdrój – Stro-

nie Śląskie)
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we 
Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50 - 425 
Wrocław, tel. 71 39 17 100, 101, 102.
Obwód drogowy Lądek-Zdrój, tel. 74  
81 46 597, www.dsdik.wroc.pl.

2. Drogi Powiatowe:
• 3253D przez wieś Radochów,
• 3251D przez wsie Wojtówka i Luty-

nia,
• 3249D przez wieś Orłowiec,
• 3250D Lądek-Zdrój – granica Pań-

stwa (Travna),
• 3252D przez wieś Kąty Bystrzyckie,
• 3257D przez wieś Konradów,
• 3258D od DW 392 w kierunku wsi 

Skrzynka do Jaszkowej Górnej,
• ul. Kłodzka, ul. Ogrodowa, ul. T. Ko-

ściuszki, ul. Graniczna, ul. Zamen-
hofa. 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku, 
ul. Objazdowa 20, 57-300 Kłodzko, 
tel. 74 868 01 80.
Zarząd Dróg Po-
wiatowych Obwód 
drogowy nr 2 – 
Bystrzyca Kłodz-
ka, tel. 74 811 19 
23, www.zdp.bip.
klodzko.pl.

3. Drogi Gminne:
• Miasto Lądek-

-Zdrój, Stójków 
Lądeckie Usługi 
Komunalne sp. z 
o.o. tel. 74 814 63 
58, 74 814 63 45, 
kom. 695 582 888
• R a d o c h ó w , 

Kąty Bystrzyc-
kie, Lutynia, 
Wojtówka, Orło-
wiec

„ROMEX” Roman 
Lemieszek
• Konradów oraz 

Trzebieszowice 
(część od gra-
nic Radochowa 
do drogi powia-

towej w kierunku Skrzynki) 
• Trzebieszowice (pozostała część) 

oraz Skrzynka
W pierwszej kolejności konieczność 
odśnieżania drogi gminnej należy 
zgłosić sołtysom:
1. Trzebieszowice – Magdalena  

Podyma, tel. 693 408 167.
2. Radochów – Helena Gawron,  

tel. 726 186 306.
3. Konradów – Wanda Łętkowska,  

tel. 74 814 75 94.
4. Stójków – Katarzyna Pasińska,  

tel. 796 117 128.
5. Lutynia – Mariusz Gąsiorek,  

tel. 505 110 576.
6. Wojtówka – Arkadiusz Sumik,  

tel. 784 522 030.
7. Orłowiec – Anna Zatoka,  

tel. 74 814 69 70.
8. Skrzynka – Sabina Kliber,  

tel. 661 358 353.
9. Kąty Bystrzyckie – Jacek Gąsior, 

tel. 507 162 330.

W przypadku braku kontaktu z sołty-
sem prosimy o kontakt z:
Wydziałem Inwestycji i Rozwoju w 
Urzędzie Miasta i Gminy w Lądku – 
Zdroju:
Inspektor ds. drogownictwa i inwe-
stycji Marcin Kochański – tel. 74 811 
78 72 lub Kierownik Wydziału Dorota 
Kuczwalska – tel. 74 811 78 82.

Komisariat Policji w Lądku-Zdroju 
informuje o rejonach służbowych na 
terenie działania komisariatu i wyzna-
czonych na ich teren dzielnicowych.

Rejon służbowy nr 1 – miasto 
Lądek-Zdrój

mł.asp. Wojciech Kryl

tel. 478752612
kom. 797 306 356 (czynny w trakcie 
pełnienia służby)
e-mail: dzielnicowy.ladek-zdroj1@
klodzko.wr.policja.gov.pl
Komisariat Policji w Lądku-Zdroju
Lądek-Zdrój, ul. Kłodzka 36

Ulice Lądka-Zdroju: Adama Mickie-
wicza, Ceglana, Fabryczna, Fiołkowa, 
Gen. Marina Langiewicza, Gerberów, 
Gwieździsta, Kłodzka, Kolejowa, 
Kościelna, Krokusów, Krótka, Łąkowa, 
Macieja Rataja, Makowa, Niezapomi-
najek, Ogrodowa, Osiedle Słoneczne, 
Plac Jagielloński, Plac Staromłyński, 
Polna, Rynek, Słodowa, Stokrotek, 
Storczyków, Strażacka, Śnieżna, 
Węglowa, Widok, Wiejska, Wiosenna, 
Władysława Broniewskiego, Wrzoso-
wa, Zdrojowa.

Wsie: Skrzynka, Trzebieszowice, Kąty 
Bystrzyckie, Konradów.

Rejon służbowy nr 2 – miasto 
Lądek-Zdrój

mł.asp. Marcin Krawiec

tel. 478752612
kom. 797 306 360 (czynny w trakcie 
pełnienia służby)
e-mail : dzielnicowy.ladek-zdroj2@
klodzko.wr.policja.gov.pl
Komisariat Policji w Lądku-Zdroju
Lądek-Zdrój ul. Kłodzka 36

Ulice Lądka-Zdroju: Aleja Marzeń, 
Aleksandra Ostrowicza, Brzozowa, 
Cicha, Cienista, Gen. Józefa Bema, 
Graniczna, Ignacego Paderewskie-
go, Jadwigi, Klonowa, Konopnickiej, 
Kosmonautów, Leśna, Lipowa, 
Ludwika Zamenhofa, Marii Skłodow-
skiej – Curie, Mikołaja Kopernika, 
Miła, Nadbrzeżna, Orla, Parkowa, Plac 
Mariański, Plac Partyzantów, Prze-
chodnia, Słoneczna, Słowackiego, 
Spacerowa, Stanisława Moniuszki, 
Trzech Wieszczy, Wolności, Zamkowa, 
Zwycięstwa.

Wsie: Lutynia, Orłowiec, Radochów, 
Stójków.

Dzielnicowi  
w Lądku-Zdroju
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Z prac 
Rady Miejskiej
Sesja w dniu 28 października 2021 r.
Podczas tego posiedzenia podjęto 
blok uchwał podatkowych, m.in.:
§ 1. Określa się następujące stawki 
podatku od nieruchomości obowiązu-
jące na terenie Gminy Lądek-Zdrój: 
1. od budynków lub ich części: 
1) mieszkalnych - 0,89 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej; 
2) związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej oraz od bu-
dynków mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej - 24,00 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej; 
3) zajętych na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym 
- 12,00 zł od 1 m2 powierzchni użytko-
wej; 
4) związanych z udzielaniem świad-
czeń zdrowotnych w rozumieniu 
przepisów o działalności leczniczej, 
zajętych przez podmioty udzielające 
tych świadczeń - 5,25 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej; 
5) letniskowych - 8,68 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej; 
6) garaży, z wyjątkiem powierzchni 
związanych z działalnością gospo-
darczą - 8,68 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej; 
7) gospodarczych - 8,68 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej; 
8) gospodarczych lub ich części poło-
żonych na gruntach rolnych nie two-
rzących gospodarstw rolnych w rozu-
mieniu art. 2 ust. 1 ustawy o podatku 
rolnym, pozostałych po przekazaniu 
gospodarstwa rolnego w zamian za 
świadczenia uregulowane w ustawie 
o ubezpieczeniu społecznym rolników 
lub w zamian za renty strukturalne 
- 4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytko-
wej; 
9) pozostałych, w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej dzia-
łalności pożytku publicznego przez or-
ganizacje pożytku publicznego - 8,68 
zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 
10) związanych z prowadzeniem 
zaplecza przeznaczonego na dzia-
łalność sezonową tj. wyciągów nar-
ciarskich, pól golfowych, pól namio-
towych, biwakowych, campingów, 
basenów odkrytych itp. - 6,00 zł od  
1 m2 powierzchni użytkowej.
Całościowy zapis uchwały znajduje 
się na www.bip.ug-ladekzdroj.dol-
nyslask.pl w zakładce Rada Miejska, 
zakładka Uchwały Rady Miejskiej w 
2021 r.

Stawkę roczną opłaty od posiadania 
psów ustalono w wysokości 80,00 zł 
od jednego psa oraz 40,00 zł za każ-
dego następnego psa posiadanego 
przez osobę fizyczną. Opłata od posia-
dania psów płatna jest bez wezwania 
do dnia 31 marca roku podatkowego, 
a w przypadku powstania obowiązku 
jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 
14 dni od dnia powstania tego obo-
wiązku. Opłaty od posiadania psów 
nie pobiera się od psów, które zostały 
nabyte ze schroniska lub zostały na-
byte w wyniku interwencji przeprowa-
dzonej przez Straż Miejską, Stowarzy-
szenie Ochrony Zwierząt lub Policję.
Ustalono stawkę opłaty uzdrowi-
skowej od osób fizycznych prze-
bywających dłużej niż dobę w ce-
lach zdrowotnych, turystycznych, 
wypoczynkowych lub szkoleniowych w  
wysokości 4,70 zł za każdą rozpo-
czętą dobę pobytu, dzieci do lat 12 
– 2,5 zł. Opłata obowiązuje na terenie 
uzdrowiska Lądek-Zdrój. Na terenie 
miejscowości: Trzebieszowice, Konra-
dów i Skrzynka wprowadzono opłatę 
miejscową od osób fizycznych prze-
bywających dłużej niż dobę w celach 
turystycznych, wypoczynkowych lub 
szkoleniowych w wysokości 2,50 zł 
za każdą rozpoczętą dobę pobytu a 
od dzieci do lat 12 – 1,50 zł. 
Podjęto też uchwałę o przyznaniu sty-
pendiów Rady Miejskiej dla Ksawere-
go Chilickiego i Pawła Muszyńskiego 
w wysokości 250 zł miesięcznie dla 
każdego stypendysty na okres roku 
szkolnego, tj. 10 miesięcy od września 
2021 r. do czerwca 2022 r. 
Ksawery Chilicki, lat 11, jest uczniem 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janu-
sza Korczaka w Lądku-Zdroju. W roku 
szkolnym 2020/2021 osiągnął śred-
nią ocen 4,45. Przyznano mu stypen-
dium za osiągnięcia sportowe. 

Paweł Muszyński, lat 15, jest absol-
wentem Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
Janusza Korczaka w Lądka-Zdroju 
(obecnie uczniem XIV LO im. Polo-
nii Belgijskiej we Wrocławiu), za rok 
szkolny 2020/2021 osiągnął średnią 
ocen 6 i wzorową ocenę z zachowa-
nia.
Sesja 25 listopada 2021 r.
Po rozpoczęciu sesji i sprawach pro-
ceduralnych, wręczono stypenium 
Ksaweremu Chilickiemu, który przybył 
wraz z Tatą na tę uroczystość. 
Podczas sesji wprowadzono uchwa-
łą zmiany w Regulaminie utrzymania 
czystości i porządku w Gminie Lądek-
-Zdrój, a następnie podjęto uchwa-
łę zmieniająca uchwałę w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie od-
bierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospo-
darowania tych odpadów, w zamian 
za uiszczoną przez właściciela nieru-
chomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Na podst. 
ustawy o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach dopuszcza się 
zróżnicowanie częstotliwości odbie-
rania odpadów. W stosunku do od-
padów zmieszanych i bioodpadów 
ustawa narzuca częstotliwość w okre-
sie od kwietnia do października dla 
budynków wielolokalowych nie rza-
dziej niż raz na tydzień i dla budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych nie 
rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Poza 
tym okresem częstotliwość może być 
inna. W związku z rosnącymi koszta-
mi odbioru odpadów komunalnych 
czyli po prostu śmieci wprowadzono 
zmiany w zakresie częstotliwości ich 
odbioru w okresie jesienno-zimowym.
Oszczędności wprowadzono też w za-
kresie tzw. wystawek odpadów wielo-
gabarytowych, zużytego sprzętu elek-

Ksawery Chilicki odbiera uchwałę RM o przyznaniu stypendium podczas sesji listopadowej.
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trycznego i elektronicznego, zużytych 
opon z trzech w ciągu roku do jednej 
w ciągu roku.
Warto w kilku zdaniach przypomnieć: 
Dlaczego płacimy więcej za śmieci?
1. Brak konkurencji, pomimo tego, że 
przetarg jest ogłaszany nie tylko w Pol-
sce, ale nawet w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej gdyż wygórowane 
ustawowo wymogi doprowadziły do 
upadku małe lokalne firmy.Władze cen-
tralne w imię ograniczania nielegalnego 
procederu pożarów wysypisk oraz niele-
galnego sprowadzania do Polski odpa-
dów z innych krajów zaczęły stosować 
coraz bardziej restrykcyjne wymagania 
wobec działających przedsiębiorców z 
branży śmieciowej. Dostosowywanie się 
do przepisów wymagało od nich znaczą-
cych nakładów finansowych – te kosz-
ty firmy przerzuciły oczywiście na ceny 
usług (wolny rynek) a tym samym na 
mieszkańców, stąd nastąpił radykalny 
wzrost cen za usługi związane z odbio-
rem i zagospodarowaniem odpadów ko-
munalnych. Małe firmy nie były w stanie 
tych wymagań spełnić, co spowodowało 
„znikanie” kolejnych z nich. Na ogłasza-
ne przez Gminę Lądek-Zdrój przetargi 
zgłaszają się jedna lub dwie firmy - Ko-
munalnik i Eneris obsługujące ten rejon.
2. Z powodu zmiany w 2020 r. sposobu 
rozliczania z wykonawcą – firmą odbie-
rającą śmieci – płacimy od tony a nie od 

mieszkańca.
2. Zwiększającej się co roku liczby wy-
rzucanych śmieci.  
3. Na zmianę ceny odbioru śmieci miał 
wpływ lawinowy wzrost opłaty środowi-
skowej, której wysokość została okre-
ślona w rozporządzeniu Rady Ministrów 
z dnia 22 grudnia 2017 r. Opłata od 2017 
do 2020 r. wzrosła z 74 zł/tonę do 270 
zł/tonę, czyli o 265%! Na rok 2022 plano-
wany jest kolejny znaczny wzrost. Gmi-
na ma obowiązek wpłacenia do Urzędu 
Marszałkowskiego 270 zł od każdej tony 
śmieci, które są odbierane. W 2020 r. 
odebrano z terenu miasta i gminy Lądek-
-Zdrój ok. 3 tysiące 187 ton śmieci.
4. Koszty pracy - opłaty za śmieci są tak-
że ściśle uzależnione od kosztów pracy. 
Wzrost wynagrodzenia podraża usługę 
ich odbioru, gdyż wywóz śmieci wymaga 
zaangażowania znacznej ilości persone-
lu. Oprócz ładowaczy i kierowców trzeba 
wziąć tu pod uwagę także obsługę linii 
sortowniczych oraz administracji odpo-
wiedzialnej za przygotowanie sprawoz-
dawczości dla urzędów miast oraz gmin.
Sesja 9 grudnia 2021 r.
Główne uchwały podjęte podczas tej 
sesji związane były z ustaleniem za-
sad przyznawania oraz wysokości 
diet i zwrotu kosztów podróży dla 
radnych Rady Miejskiej Lądka-Zdroju 
i uchwałą w sprawie ustalenia wyna-
grodzenia Burmistrza Lądka-Zdroju. 

Zmiany w do-
tychczas obowią-
zujących uchwa-
łach wynikały  
z faktu, że w 
dniu 1 listopada  
2021 r. weszła 
w życie ustawa 
z dnia 17 wrze-
śnia 2021 r. o 
zmianie ustawy 
o wynagrodzeniu 
osób zajmują-
cych kierowni-
cze stanowiska 
państwowe oraz 
o zmianie niektó-
rych ustaw (Dz. 
U. z 2021 r., poz. 
1834) oraz rozpo-
rządzenie Rady 
Ministrów z dnia 
27 października 
2021 r. w spra-
wie maksymalnej 
wysokości diet 
przysługujących 
radnemu gminy 
(Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1974).

Małgorzata  
Bednarek

Przewodnicząca 
Rady Miejskiej  

Lądka-Zdroju

Z okazji zakończenia służby na sta-
nowisku Kierownika Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Lądku-Zdroju pragnie-
my złożyć

PODZIĘKOWANIE
dla Pani

Grażyny Mańczak
Z okazji zakończenia służby na sta-
nowisku Kierownika Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Lądku-Zdroju pragnie-
my złożyć podziękowanie za wielolet-
nie rzetelne wypełnianie obowiązków 
służbowych, poświęcenie oraz trud 
włożony w prowadzenie i funkcjono-
wanie Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Lądku-Zdroju.
Swym zaangażowaniem, doświadcze-
niem i oddaniem sprawom prowadzo-
nej jednostki, tworzyła Pani przyjazną 
atmosferę do współpracy, mającej na 
względzie przede wszystkim wsparcie 
społeczne i socjalne mieszkańców 
naszej Małej Ojczyzny. Pozostając z 
wyrazami pamięci o znakomicie peł-
nionej przez Panią misji - w szczegól-
ności każdorazową gotowość niesie-
nia pomocy i nieocenione wsparcie 
przy rozwiązywaniu problemów spo-
łecznych, życzymy w imieniu wła-
snym oraz samorządu Lądka-Zdroju 
dużo zdrowia i szczęścia w życiu oso-
bistym.

Burmistrz Lądka-Zdroju –  
Roman Kaczmarczyk

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Lądku-Zdroju – Małgorzata Bednarek

Lądek-Zdrój, 28 Grudnia 2021 r.

Gminny Klub HDK PCK  
w Lądku-Zdroju

Zapraszamy na pobór krwi, który 
odbędzie się 

25 stycznia 2022 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
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1.01.2022 godz. 8.00-8.00 „Daglezja”  
Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
2.01.2022 godz. 8.00-8.00 „Rodzinna”, Bystrzy-
ca Kłodzka, ul. Strażacka 11
3.01.2022 godz. 20.00-8.00„Rumianek” Stronie 
Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
4.01.2022 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” By-
strzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
5.01.2022 godz. 20.00-8.00 „Zdrojowa” Lądek-
-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
6.01.2022 godz. 8.00-8.00 „Słoneczna” Stronie 
Śląskie ul. Morawka 31/1
7.01.2022 godz. 20.00-8.00 „Apteka przy Netto” 
Bystrzyca Kł. ul. A. Mickiewicza 3
8.01.2022 godz. 15.00-8.00 „Bystrzycka” 
Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
9.01.2022 godz. 8.00-8.00 „Centralna” Bystrzy-
ca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
10.01.2022 godz. 20.00-8.00„Daglezja” Stronie 
Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
11.01.2022 godz. 20.00-8.00„Herbena” By-
strzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
12.01.2022 godz. 20.00-8.00 „Pod Opatrzno-
ścią” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4 
13.01.2022 godz.20.00-8.00 „Pod Słowikiem”, 
Międzylesie, pl. Wolności 34/7 
14.01.2022 godz. 20.00-8.00 „Rodzinna”, 
Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
15.01.2022 godz. 15.00-8.00 „Rumianek” 
Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14 
16.01.2022 godz. 8.00-8.00 „Słoneczna” By-
strzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
17.01.2022 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” 
Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1 
18.01.2022 godz. 20.00-8.00 „Zdrojowa” 
Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
19.01.2022 godz. 20.00-8.00 „Apteka przy 
Netto” Bystrzyca Kł. ul. A. Mickiewicza 3
20.01.2022 godz. 20.00-8.00 „Bystrzycka” 
Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
21.01.2022 godz. 20.00-8.00 „Centralna” 
Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
22.01.2022 godz. 15.00-8.00„Daglezja” Stronie 
Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
23.01.2022 godz. 8.00-8.00„Herbena” Bystrzy-
ca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
24.01.2022 godz. 20.00-8.00 „Pod Opatrzno-
ścią” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4 
25.01.2022 godz.20.00-8.00 „Pod Słowikiem”, 
Międzylesie, pl. Wolności 34/7 
26.01.2022 godz. 20.00-8.00 „Rodzinna”, 
Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
27.01.2022 godz. 20.00-8.00 „Rumianek” 
Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14 
28.01.2022 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” 
Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
29.01.2022 godz. 15.00-8.00 „Słoneczna” 
Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1 
30.01.2022 godz. 8.00-8.00 „Zdrojowa” Lądek-
-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
31.01.2022 godz. 20.00-8.00 „Apteka przy 
Netto” Bystrzyca Kł. ul. A. Mickiewicza 3

Dyżury aptek
STYCZEN 2022

W dniu 18 grudnia klasa V b wspólnie 
z nauczycielami przekazała paczki dla 
dwóch naszych pań seniorek. Prezen-
ty  były możliwe do zrobienia dzięki 
hojności  rodziców dzieci klasy V b. 
W paczkach nie zabrakło produktów 
żywnościowych, ale również produk-
tów chemicznych, jak i słodkości . 
Dzieci samodzielnie ozdabiały pudeł-
ka, pisały życzenia oraz wykonywały 
kartki świąteczne.  Następnie wspól-
nie z nauczycielami udały się do na-
szych pań, aby przekazać im dar ich 
serca. Darczyńcy i obdarowani byli 
bardzo wzruszeni, wspólnie zaśpiewa-
liśmy kolędę i złożyliśmy sobie życze-
nia bożonarodzeniowe.  

Anna Mizera, 
koordynator

W grudniu 2021 r. zostało zawarte 
porozumienie między Gminą Lądek-
-Zdrój a podmiotem wykonującym 
działalność leczniczą w zakresie le-
czenia stomatologicznego dla dzieci 
i młodzieży do ukończenia 18 roku 
życia, finansowanych ze środków pu-
blicznych, na mocy odrębnego poro-
zumienia z Dolnośląskim Oddziałem 
NFZ – firmą DirectMedic sp. z o.o. 
Po zrealizowaniu spraw organizacyj-
nych gminne szkoły i przedszkole 
odwiedzi tzw. dentobus, czyli mobilny 
gabinet dentystyczny. Harmonogram 
wizyt dentobusu na terenie przed-
szkola i szkół zostanie ustalony z dy-
rektorem każdej placówki oświatowej 
indywidualnie. 

W dentobusie został wdrożony pro-
gram bezpiecznej przychodni mobil-
nej. 
Wzięcie udziału w przeglądzie stanu 
uzębienia i dziąseł jest dobrowolne 
i nie narzuca w żaden sposób konty-
nuacji, wyboru lekarza czy też metod 
i finansowania leczenia. Lekarz, po 
zbadaniu stanu uzębienia i błon ślu-
zowych, określi na diagramie potrzeby 
leczenia zachowawczego, oceni wady 
zgryzu i wskaże ewentualne potrzeby 
konsultacji specjalistycznych. 
Wizyta będzie bezpłatna, bezpieczna i 

Opieka stomatologiczna dla wychowanków 
przedszkola i uczniów szkół

Paczka dla seniorek

atrakcyjnie przeprowadzana dla dzie-
ci. 
Stosowne oświadczenie o wyrażeniu 
zgody na wykonanie u dziecka badań 
kontrolnych i usług profilaktycznych 
jest dystrybuowane w przedszkolu i 
szkołach.
Wczesna diagnoza pozwala na szyb-
kie i bezbolesne leczenie. Również z 
uwagi na sytuację epidemiologiczną 
najprawdopodobniej większość dzieci 
i młodzieży nie była w ostatnim cza-
sie badana przez lekarza dentystę, co 
potencjalnie zwiększa ilość proble-
mów stomatologicznych, które mogą 
wystąpić u dzieci. Wizyta w mobilnym 
gabinecie stomatologicznym pozwoli 
na podjęcie działań profilaktycznych.  

W trosce o zdrowie naszych pod-
opiecznych i ich piękne uśmiechy za-
chęcamy serdecznie do wzięcia udzia-
łu w programie bezpłatnej profilaktyki 
stomatologicznej prowadzonej przez 
wykwalifikowanych i doświadczonych 
w zakresie pedodoncji (stomatologii 
dziecięcej) lekarzy stomatologów.

Więcej informacji można znaleźć na 
stronie: www.directmedic.pl.
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Grupa inicjatywna „Zieloni” powsta-
ła przy Ośrodku Pomocy Społecznej 
otrzymała kwotę 3.000zł  na realiza-
cję projektu pt. „Zaczarowany ogród”. 
Zadanie realizowano  w okresie od 
1 czerwca do 30 września  2021 r. 
Przedmiotem realizacji  była  pergola 
i podniesione  donice. Po zamontowa-
niu pergoli i donic  dokonano  licznych 
nasadzeń, były to m.in. budleje, milin, 
hortensje, paprocie, żórawki i funkie 
w różnych kolorach oraz kilkanaście 
efektownych traw. Ozdobą pergoli  
jest pnącze milinu i paproci w podwie-
szanych donicach. 
Przy współpracy z wolontariuszami 
przygotowanie podniesionych donic, 
napełnienie ich i przygotowanie pod-
łoża wykonaliśmy bezkosztowo.
Podjęte działania miały na celu uroz-
maicenie wypoczynku na świeżym 
powietrzu. Jak wiemy kontakt z natu-
rą pozwala się wyciszyć, skupić się na 
naszym wnętrzu, przez co obniża się 
poziom stresu. Działania  ekologicz-
ne, polegające na stworzeniu zielonej 
przestrzeni wypełnionej roślinami, z 
pewnością zaspokoją oczekiwania 
uczestników z dziennego Domu Se-
nior +, Środowiskowego Domu Samo-
pomocy, Związku Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów i każdego kto zechce 
odwiedzić to miejsce.
W przyszłym roku zobaczymy efekt 
naszych prac i z pewnością będzie 
„cieszył oko” i pobudzał zmysły osób 
korzystających.
Składamy podziękowania dla człon-
ków grupy : 
Seniorzy Dziennego Domu Senior+, 
Uczestnicy Środowiskowego Domu 
Samopomocy, Członkowie Polskiego 
Związku Emerytów Rencistów i Inwa-
lidów

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
Grażyna Mańczak

Jedynkowe NEWSY
Wycieczka do Mi-
nieurolandu 
W dn. 7 i 14 grudnia 
kl. 1b i 3a wybrały 
się do „Minieuro-
landu” w Kłodzku. 
Dzieci na miejscu 
spotkały fascy-
nującego gościa 
– Mikołaja, który 
razem ze swoimi 
dwoma elfami i 
gadającym reni-
ferem Rudolfem 
rozdawał prezenty. 
Głównym punktem 
wycieczki był spa-
cer po Minieuro-
landzie i zapoznanie się ze znanymi 
zabytkami w różnych krajach połą-
czone ze wspólnym poszukiwaniem 
świątecznych symboli. Zwieńczeniem 
wyprawy były pyszne pierożki, które 
wszystkim smakowały!
Mistrzowie Rachowania 2021
W grudniu klasy 4-8 brały udział w 
Święcie Rachowania. Uczniowie dziel-
nie zmagali się z testami, zagadkami, 
krzyżówkami w formie pisemnej, jak 
i online. W efekcie rywalizacji między 
uczniami wyłoniono Mistrzów Ra-
chowania poszczególnych klas. Są 
nimi: 4A - Nikola Dyjak, 4B - Edmund 
Mićka, 5A - Bartosz Żelichowski, 5B - 
Witalij Jania, 6A - Dawid Pająkiewicz, 
7A - Krzysztof Andrzejczak, 7B - Jakub 
Pasionek, 7C - Nikola Lemieszek, 8A - 
Norbert Krzonkalla, 8B - Martyna Po-
powicz. Gratulujemy!
Kiermasz szkolny
Przeróżne pierniki, serniki, jabłeczni-
ki, barszcz, paszteciki i wiele innych 
pyszności przygotowanych przez Ro-
dziców uczniów „Lądeckiej Jedynki” 
można było nabyć podczas Bożonaro-
dzeniowego Kiermaszu w Parku Zdro-
jowym 11 grudnia. Po dwóch latach 
przerwy spowodowanej pandemią z 
ogromną radością reaktywowaliśmy 
tę szkolną tradycję.
Serdecznie dziękuję uczennicom ze 
Szkolnego Klubu Wolontariatu: Julii 
Borejko, Mai Sierakowskiej, Natalii 
Franasowicz, Gabrieli Dopcie, Marty-
nie Stawowczyk; Joannie Maskiewicz 
- opiekunce Szkolnego Klubu Wolon-
tariatu; Gabrieli Naporowskiej-Rodak 
- naszej “kierowniczce sprzedaży”; 
Annie Bukowskiej włożoną pracę; Pio-
trowi Adamusowi i Rafałowi Bukow-
skiemu za obsługę techniczną i logi-
styczną; Adamowi Susło – dziękuję, 
Mikołaju! nauczycielkom: Adriannie 
Szymańskiej, Wiolecie Bulandzie i 

Małgorzacie Wołaczackiej. Serdecz-
nie dziękuję Katarzynie Kotlarz, mojej 
nieocenionej koleżance za ogromną 
pomoc, zaangażowanie, a także „Ka-
wiarni Wiedeńskiej „Albrechtshalle” 
za „użyczenie” prądu. Wam, Drodzy 
Rodzice, za upieczenie ciast, przygo-
towanie pasztecików i barszczu oraz 
dostarczenie ich na kiermasz. Wszyst-
kim, którzy odwiedzili nasze stoisko 
dziękujemy!

Marta Adamus 
Przewodnicząca Rady Rodziców

Drodzy Rodzice, Mieszkańcy, Sympa-
tycy i Przyjaciele szkoły - serdecznie 
dziękujemy wszystkim, którzy oddali 
głos na nasz projekt w lądeckim bu-
dżecie obywatelskim na rok 2022 – 
„Smart Jedynka”. Nowoczesna, kre-
atywna szkoła to nasz priorytet!

Zespół ds. Promocji Szkoły

Grupa inicjatywna 
„Zieloni”



10  |  DEBATY LĄDECKIE 1/2022

Konkurs recytatorski
26 listopada w CKiR w Lądku-Zdroju 
odbyła się VIII edycja Konkursu Lite-
rackiego, organizowanego corocznie 
przez lądeckie LO im. A. Zawady. Ty-
tuł tegoroczny to „Leśne barwy, leśne 
melodie…”.  Patronem honorowym 
konkursu są Lasy Państwowe, których 
przedstawiciele - Jarosław Młynarczyk 
i Dariusz Główka - zasiadali też w jury. 
Udział wzięło 27 uczestników - od kil-
kulatków po licealistów, którzy przez 
blisko trzy godziny prezentowali przy-
gotowane utwory. W konkursie zwy-
ciężyli: Przedszkola: I - Lilou Fornal-
czyk („Bajlandia” w Bolesławowie), II 
- Iga Erdmańska („Bajlandia”), III - Lena 
Barańska (Przedszkole w Lądku-Zdro-
ju). Szkoły podstawowe (I-III): I - Emma 
Strączyńska (SP Lądek-Zdrój), II - Alan 
Bukauskas (SP Trzebieszowice), III - 
Dominika Ganczar (SP Lądek-Zdrój) 
Szkoły podstawowe (IV-VI): I - Kalina 
Chabierska (SP Trzebieszowice), II - 
Iga Danik (SP Lądek-Zdrój), III - Bartosz 
Żelichowski (SP Lądek-Zdrój) Szkoły 
podstawowe (VII-VIII): I - Zofia Boja-
nowska (SP Złoty Stok), II - Laura Woś 
(SP Trzebieszowice), III - Anna Zaród 
(SP Lądek-Zdrój). Szkoły ponadpod-
stawowe: II ex aequo – Lena Okoro, 
Bartosz Wędziński (LO Lądek-Zdrój). 
Składamy serdeczne podziękowania 
Lasom Państwowym – za zaangażo-
wanie w Konkurs i ufundowanie na-
gród, oraz CKiR w Lądku-Zdroju – za 
udostępnienie sali widowiskowej.

Małgorzata Suszyńska

Lądeckie Grand Prix Szachowe im. Da-
wida Przepiórki 
19 listopada 2021 roku w lądeckim 
LO odbył się finał II edycji Lądeckiego 
Grand Prix Szachowego im. Dawida 
Przepiórki. W zawodach, które trwa-
ły od września br. wzięło udział 49 
uczniów z 5 szkół woj. dolnośląskiego 
oraz opolskiego. Do etapu finałowego 
zakwalifikowało się 16 zawodników. 
Zwycięzcom turnieju serdecznie gra-
tulujemy! Pomysłodawcą oraz organi-

zatorem imprezy był uczeń klasy III b 
Bartosz Wędziński.
Drugi otwarty wykład naukowy w lą-
deckim liceum  30.11.2021 r. 
Czy można mówić pół godziny o da-
cie urodzenia Fryderyka Chopina? 
Okazuje się, że tak i było to fascynu-
jące. Profesor Wiktor Łyjak podczas 
Drugiego Otwartego Wykładu Nauko-
wego w naszym liceum położył „kres 
spekulacji na temat narodzin naszego 
narodowego kompozytora”. Podczas 
prezentacji prześledziliśmy szczegóły 
odnalezionego aktu urodzenia Chopi-
na oraz aktu zaślubin jego rodziców. O 
fenomenie muzyki Chopina meloma-
nów nie trzeba przekonywać, ale inte-
resujący nacisk profesor Łyjak położył 
na uniwersalność „języka” muzyki, któ-
rym można przekazać piękno polskiej 
kultury całemu światu.
Spotkanie z  zakresu profilaktyki i so-
cjoterapii  30.11.2021 r. 
Autorskie spotkania o uzależnieniach 
od narkotyków, alkoholu, przemocy, 
dopalaczy itp., oparte było na historii i 
świadectwie z życia pana Marcina Ty-
burczy, który sam był osobą uzależnio-
ną. Wstrząsająca i prawdziwa historia 
pokazująca realia walki i ceny, którą 
musiał zapłacić, aby żyć w wolności 
bez nałogów. Terapeuta skoncentro-
wał się na konsekwencjach i skutkach, 
podkreślając niebezpieczeństwo już 
pierwszego, choćby jednorazowego 
użycia jakichkolwiek substancji psy-
choaktywnych. Prowadzący omawiał 
czym jest uzależnienie, gdzie szukać 
pomocy, jakie są konsekwencje bra-
nia i picia, zażywania narkotyków itp., 
a także czym jest życie po wyjściu z 
nałogu.
Wycieczka szkolna do Nysy i Wrocła-
wia
Dnia 6 grudnia uczniowie LO na zapro-
szenie Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Nysie uczestniczyli w 
wykładach i warsztatach z bezpie-
czeństwa i ratownictwa. Nasza szkoła 
ma podpisaną umowę o współpracy 
naukowej z nyską PWSZ.. Kolejną 
atrakcją dnia była lekcja WF w parku 
trampolin we Wrocławiu. Wyskakani 
udaliśmy się na zakupy do najwięk-
szego w Polsce Jarmarku Bożonaro-
dzeniowego na wrocławskim rynku.
Szlachetna paczka 
Kolejny rok z dumą przyłączamy się do 
ogólnopolskiego projektu Szlachetna 
Paczka. We współpracy z 8 Drużyną 
Harcerską „Cud Świata”, zorganizowa-
liśmy zbiórkę darów dla osoby w trud-
nej sytuacji życiowej. 
Warsztaty filmowe
7 grudnia odbyły się w naszej szkole 
warsztaty filmowe. Zajęcia przeprowa-

Liceanarium

dził Bartłomiej Hudziec, animator kul-
tury, muzyk oraz absolwent lądeckiego 
LO. Uczniowie poznali tajniki filmowej 
narracji oraz sposoby opowiadania hi-
storii w sposób ciekawy i oryginalny.

Dzień pamięci ofiar stanu wojennego
40 lat temu, 13 grudnia 1981 r., władze 
PRL wprowadziły na terenie całego 
kraju stan wojenny. Powołano Woj-
skową Radę Ocalenia Narodowego 
– organ pozakonstytucyjny pod przy-
wództwem Wojciecha Jaruzelskiego, 
który miał administrować stanem wo-
jennym. Rozpoczął się okres represji 
i ograniczania wolności Polaków. Kil-
kadziesiąt osób straciło życie, tysiące 
kolejnych było zastraszanych i inwi-
gilowanych. W związku z przypadają-
cą 13 grudnia 40. rocznicą ogłoszenia 
stanu wojennego, uczniowie naszego 
liceum zapalili świecę, będącą gestem 
solidarności z ofiarami komunistycz-
nych władz.
Świąteczne kartki
Pamięć o drugim człowieku to szcze-
gólny dar. To wyraz ludzkiej empatii i 
miłości. Nasi uczniowie oraz ucznio-
wie ze SP Nr 1 im. J. Korczaka w Ląd-
ku-Zdroju także pokazali, że doskonale 
to rozumieją. Szczególnie teraz, kiedy 
zbliżają się Święta Bożego Narodze-
nia. Kiedy to nawet na pozór zwykła 
kartka świąteczna może wywołać w 
sercach obdarowanych radość. Kart-
ki przekazaliśmy do Wojewódzkiego 
Centrum Psychiatrii Długoterminowej 
w Stroniu Śląskim. W sumie powstało 
ich prawie 200! Dziękujemy wszystkim 
uczniom za pomoc i zaangażowanie.

Opracowanie: redakcja LO
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Czy w naszej bibliotece można się nu-
dzić??? O nie, nie! Działamy prężnie, a 
dzięki Wam chcemy więcej i więcej. 
Cieszymy się tak dużym zainteresowa-
niem i zaangażowaniem dzieci w każ-
de zajęcia, że św. Mikołaj postanowił 
docenić za to wszystkie dzieciaczki. 
W środowe popołudnie, 15 grudnia, w 
bibliotece odbyło się Wielkie Spotkanie 
Mikołajkowe, na które zaprosiłyśmy 
wszystkie dzieci uczestniczące we 
wszystkich bibliotecznych zajęciach. 
W oczekiwaniu na Świętego posta-
nowiliśmy trochę poszaleć, były więc 
tańce wyginańce, które zrobiły nie lada 
furorę. Po rozgrzewce wszyscy razem 
przywołaliśmy św. Mikołaja. Było dużo 
prezentów, radości i uśmiechniętych 
buziek. 
Całe przedsięwzięcie nie mogłoby się 
odbyć, gdyby nie nasz świąteczny 

Wielkie Mikołajki w Bibliotece

„Nie ma takich świąt” zagrał Teatr „Stąd”

Rok 2021 – pomimo pandemicznych 
obostrzeń - zapisze się jako jeden z 
płodniejszych w historii lądeckiego 
Teatru „Stąd”. W styczniu odbyła się 
premiera „Gorączki świątecznej nocy”, 
dodajmy, że premiera filmu a nie sztu-
ki scenicznej, do którego zdjęcia teatr 
zrealizował w grudniu 2020 r. W maju i 
czerwcu zespół przygotowywał inten-
sywnie adaptację „Króla Leara”, któ-
rej wystawienie zaplanowane było na 
termin przedwakacyjny, ale z przyczyn 
obiektywnych zostało przesunięte na 
jesień. Ostatecznie wystawienie skró-
conej wersji dramatu Szekspira odby-
ło się 29 września, w międzyczasie zaś 
teatr nagrał wersję filmową swoich po-

czynań, której oficjalna premiera odbę-
dzie się na początku stycznia 2022 r. 
W końcu nadeszły ostatnie dwa mie-
siące roku: Teatr „Stąd” spotykał się 
podczas nich w weekendy i w przed-
premierowy tydzień nagrań filmowych, 
by 17 grudnia przedstawić „Nie ma 
takich świąt”, tym razem świątecznie 
i przed „żywą” publicznością. 
„Nie ma takich świąt” to adaptacja po-
wieści fantastycznej Tomasza Pawlęgi 
„Nie ma takiego miasta” - przeplatają-
cych się ze sobą trzech historii z prze-
szłości, teraźniejszości i przyszłości, 
których akcje rozgrywają się w Lądku-
-Zdroju. Opowiastki miały wprawdzie 
charakter lokalny, jednak reżyseria 

Anny Rakowskiej, która z Lądka-Zdro-
ju nie pochodzi ani w nim nie mieszka, 
gwarantowała przekroczenie owego 
lokalizmu, przejście ku uniwersalnym 
lub ogólnie znanym schematom ludz-
kich postaw i relacji.
Fakt, że aktorzy Teatru „Stąd” – czy jak 
o sobie mówią „aktorianie” – poradzili 
sobie z realizacją „Nie ma takich świąt” 
w ciągu zaledwie jedenastu dni prób 
nie dziwi: doświadczenie tego zespołu 
rośnie i zapewne zaowocuje kolejnymi 
wartościowymi wydarzeniami. Walor 
ich pracy potwierdzają widzowie, ich 
śmiech, brawa, nawet łzy wzruszenia. 
Skądinąd to właśnie publiczność – i 
nie tylko lądecka, bo od lat docierają 
na te świąteczne spektakle wrocławia-
nie - od lat już współtworzy te występy, 
nadając im atmosferę spontanicznych 
reakcji, dobrej zabawy i chwil głębszej 
zadumy.
„Nie ma takich świąt”; Anna Rakowska 
– reżyseria i adaptacja „Nie ma takie-
go miasta” Tomasza Pawlęgi, produk-
cja – Karolina Sierakowska; obsada: 
Justyna Alinkiewicz, Paulina Bagiń-
ska, Mirosława Boduch, Anna Duch, 
Alicja Witczak, Genowefa Włodarczyk, 
Magdalena Zawadowicz, Marzena Za-
wal, Jacek Adamczyk, Tomasz Bera, 
Bartłomiej Hudziec, Zbigniew Pabian, 
Tomasz Pawlęga, Leszek Pazdyk, Ra-
dosław Pietraga, Zbigniew Piotrowicz, 
Artur Sułkowski, Borysław Zatoka.
Spektakl zorganizowało Stowarzysze-
nie „Kultura u Źródeł” oraz Centrum 
Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju. Sfi-
nansowany został z budżetu Powiatu 
Kłodzkiego i budżetu Gminy Lądek-
-Zdrój.

Red. 

sponsor. Paczki dla 
dzieci ufundowa-
ła KGS Sp. z o.o. 
-  Kopalnia Lutynia 
i przekazała na ten 
cel 1000 zł. Dzięku-
jemy za ten piękny 
gest i docenienie 
pracy naszych 
wspaniałych dzieci. 
Tydzień wcześniej, 
8 grudnia, odbyły się również Mikołajki 
w Klubie Malucha. A ponieważ wszyst-
kie dzieci grzeczne są, to prezentów, 
zabaw i radości było co niemiara. 
Paczki ufundowali i przygotowali ro-
dzice. Dziękujemy za współpracę i za-
angażowanie. Jesteście wspaniali!

Biblioteka CKIR

Uwaga! PRACUJĄCE SOBOTY  
w Bibliotece CKiR w Lądku-Zdroju:

Terminy w I poł 2022 r.
29 stycznia
26 lutego
26 marca

23 kwietnia
28 maja

25 czerwca
Zapraszamy do korzystania  

z naszych usług w godz. 9.00-13.00
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Lądecki Informator 
Kulturalny 
STYCZEŃ 2022

2 stycznia, godz. 20.00, Muzyka Czterech 
Stron Świata – walce, czardasze, tanga, 
suity i inne przeboje muzyki klasycznej 
oraz standardów muzyki rozrywkowej na 
akordeon, skrzypce i pianino w wykonaniu 
„Składu Nietradycyjnego”, Piwnica Pod 
Adamem Kawiarnia Twórczości ul. Wolno-
ści 2, wstęp 25 zł
5 stycznia, godz. 19.00, „Hiszpańska śro-
da” – spotkanie z muzyką LATINO – gitara 
i śpiew Moises Bethencourt oraz akompa-
niament instrumentów perkusyjnych, Ka-
wiarnia Dom Klahra, Rynek 1, wstęp 25 zł 
6 stycznia, godz.10.00, Spotkanie z Mę-
drcami ze Wschodu – uroczysta Msza 
Święta z okazji Święta Trzech Króli, opra-
wa muzyczna: Łukasz Przepióra/organy, 
śpiew oraz Orest Vasiouta/skrzypce
6 stycznia, godz. 15.00, Wieczór Kolęd w 
Świetlicy Wiejskiej w Trzebieszowicach 
(gm. Lądek-Zdrój)
6 stycznia godz. 18.00, Wieczór Kolęd 
w wyk. E.Murawskiej-Kalinin i Tomasza 
Kaczmarka, Hotel Mir-Jan, wstęp wolny
6 stycznia, godz. 20.00, Wieczór z muzy-
ką francuską, Julia Mikołajczak – śpiew, 
Malwina Kołt – skrzypce, Daniel Kopeć – 
akordeon, Piwnica Pod Adamem Kawiar-
nia Twórczości ul. Wolności 2, wstęp 30 zł
7 stycznia, godz. 19.00, Premiera filmu 
„Król Lear”, zrealizowanego przez Teatr 
Stąd, Stowarzyszenie Kultura u Źródeł i 
Centrum Kultury i Rekreacji, Dom Zdrojo-
wy (dawna Kawiarnia Zdrojowa), ul. Orla 
7, wstęp wolny za obowiązkowymi wej-
ściówkami
7 stycznia, godz. 19.30, Koncert Rafał Du-
bicki „Solo Act” - recital na trąbkę - kom-
pozycje własne oraz standardy jazzowe, 
Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna Rynek 
1, bilety 50 zł 
8 stycznia, godz. 19.30, Koncert grupy 
„Bardziej” – poezja śpiewana, muzyka au-
torska, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna 
Rynek 1, bilety 30 zł
8 stycznia, godz. 20.00, Zespół „Surta-
rang” w Coffee Ride, Kawiarnia Coffee 
Ride, ul. Kolejowa 6, wstęp płatny
9 stycznia, godz. 20.00, Muzyka Czterech 
Stron Świata – walce, czardasze, tanga, 
suity i inne przeboje muzyki klasycznej 
oraz standardów muzyki rozrywkowej na 
akordeon, skrzypce i pianino w wykonaniu 
„Składu Nietradycyjnego”, Piwnica Pod 
Adamem Kawiarnia Twórczości ul. Wolno-
ści 2, wstęp 25 zł
12 stycznia, godz. 19.00, „Hiszpańska 
środa” – spotkanie z muzyką latino – gita-
ra i śpiew Moises Bethencourt oraz akom-
paniament instrumentów perkusyjnych, 
Kawiarnia Dom Klahra, Rynek 1, wstęp 25 
zł
13 stycznia, godz. 15.00, Koncert „Zdrojo-

we Melodie” w wyk. Oresta Vasiouty, Klub 
Kuracjusza – Dom Zdrojowy, ul. Orla 7, 
wstęp wolny
13 stycznia, godz. 20.00, Wieczór z muzy-
ką francuską, Julia Mikołajczak – śpiew, 
Malwina Kołt – skrzypce, Daniel Kopeć – 
akordeon – Piwnica Pod Adamem Kawiar-
nia Twórczości ul. Wolności 2, wstęp 30 zł
14 stycznia, godz. 19.30, Koncert „Piotr 
Kanarek solo” – piosenka autorska inspi-
rowana rockiem z lat 70 i 80 XX w – bal-
lady rockowe akustycznie, Dom Klahra 
Kawiarnia Artystyczna Rynek 1, bilet 20 zł
16 stycznia, godz. 20.00, Muzyka Czte-
rech Stron Świata – walce, czardasze, tan-
ga, suity i inne przeboje muzyki klasycznej 
oraz standardów muzyki rozrywkowej na 
akordeon, skrzypce i pianino w wykonaniu 
„Składu Nietradycyjnego”, Piwnica Pod 
Adamem Kawiarnia Twórczości, ul. Wol-
ności 2, wstęp 25 zł
19 stycznia, godz. 19.00, „Hiszpańska 
środa” – spotkanie z muzyką latino – gita-
ra i śpiew Moises Bethencourt oraz akom-
paniament instrumentów perkusyjnych, 
Kawiarnia Dom Klahra, Rynek 1, wstęp 25 
zł
20 stycznia, godz. 15.00, Koncert „Zdrojo-
we Melodie” w wyk. Oresta Vasiouty, Klub 
Kuracjusza – Dom Zdrojowy, ul. Orla 7, 
wstęp wolny
20 stycznia, godz. 20.00, Wieczór z muzy-
ką francuską, Julia Mikołajczak – śpiew, 
Malwina Kołt – skrzypce, Daniel Kopeć – 
akordeon – Piwnica Pod Adamem Kawiar-
nia Twórczości ul. Wolności 2, wstęp 30 zł
21-23 stycznia, Lądecka Giełda Staroci, 
Rynek 
22 stycznia, godz. 19.30, Koncert duetu 
„Remiza”, czyli Remi Juśkiewicz i Krzysz-
tof Kosiński - piosenka poetycka inspiro-
wana Bobem Dylanem, Dom Klahra Ka-
wiarnia Artystyczna Rynek 1, bilet 25 zł
23 stycznia, godz. 20.00, Muzyka Czte-
rech Stron Świata – walce, czardasze, tan-
ga, suity i inne przeboje muzyki klasycznej 
oraz standardów muzyki rozrywkowej na 
akordeon, skrzypce i pianino w wykonaniu 
„Składu Nietradycyjnego”, Piwnica Pod 
Adamem Kawiarnia Twórczości, ul. Wol-
ności 2, wstęp 25 zł
26 stycznia, godz. 19.00, „Hiszpańska 
środa” – spotkanie z muzyką latino – gita-
ra i śpiew Moises Bethencourt oraz akom-
paniament instrumentów perkusyjnych, 
Kawiarnia Dom Klahra, Rynek 1, wstęp 25 
zł
27 stycznia, godz. 15.00, Koncert „Zdrojo-
we Melodie” w wyk. Oresta Vasiouty, Klub 
Kuracjusza – Dom Zdrojowy, ul. Orla 7, 
wstęp wolny
27 stycznia, godz. 20.00, Wieczór z muzy-
ką francuską, Julia Mikołajczak – śpiew, 
Malwina Kołt – skrzypce, Daniel Kopeć – 
akordeon – Piwnica Pod Adamem Kawiar-
nia Twórczości ul. Wolności 2, wstęp 30 zł
28 stycznia, godz. 19.30, Koncert Adriano 
Trindade „Solo Brazilian Free Jazz”, Dom 
Klahra Kawiarnia Artystyczna Rynek 1, bi-
let 20 zł
29 stycznia, godz. 19.30, Koncert grupy 
„Mocne Lajty” – rock/blues/piosenka au-
torska, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna 

Rynek 1, bilet 25 zł
29 stycznia, Koncert hiszpańskiego śpie-
waka flamenco Borja Soto, Kawiarnia Cof-
fee Ride, ul. Kolejowa 6, wstęp płatny
30 stycznia, 30. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Lądku-Zdroju
30 stycznia, godz. 20.00, Muzyka Czte-
rech Stron Świata – walce, czardasze, tan-
ga, suity i inne przeboje muzyki klasycznej 
oraz standardów muzyki rozrywkowej na 
akordeon, skrzypce i pianino w wykonaniu 
„Składu Nietradycyjnego”, Piwnica Pod 
Adamem Kawiarnia Twórczości, ul. Wol-
ności 2, wstęp 25 zł

30 Finał WOŚP
w Lądku-Zdroju

30 stycznia 2022 r. 
kwestujemy od 8.00 do 15.00  
na terenie Gminy Ladek-Zdrój, 

po południu licytacje i inne atrakcje
szczegóły wkrotce

na stronie ckirladek.pl

Kontakt do sztabu: tel. 607 189 089


