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Powstaną nowe 
mieszkania komu-
nalne w Lądku-
-Zdroju

Czas na termomo-
dernizaję lądeckie-
go Ratusza!

Program zbliżają-
cej się Lądeckiej 
Majówki 2022
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L.U.K ogłasza 
konkurs plastycz-
ny „Woda w moim 
życiu”
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Pokojowy Nobel dla Polaków!
Rosyjska agresja wobec Ukrainy trwa od 24 lutego. We-
dług danych Organizacji Narodów Zjednoczonych (z dn. 
28.03.2022) Ukrainę opuściło 3,8 mln uchodźców, z których 
granicę z Polską przekroczyło ponad 2,3 mln osób (dane pol-
skiej Straży Granicznej z 28.03.2022). Dodajmy, że w samej 
Ukrainie ponad 6,5 mln ludzi znajduje się na „uchodźctwie 
wewnętrznym” – uciekli z miejsc zamieszkania nie opusz-
czając kraju. Według wielu organizacji i agencji humanitar-

Pomagamy Ukrainie
nych jest to największy kryzys uchodźczy od czasów II wojny 
światowej. 
Statystyki wskazują zatem, że w naszym kraju znalazło się 
ponad 60 % ukraińskich uciekinierów wojennych. W zdecy-
dowanej większości są to dzieci, ich matki i starsze kobie-
ty, które w Polsce znalazły się często bez środków do życia, 
odzieży czy nawet podstawowych artykułów higieny osobi-
stej. 

Ciąg dalszy na str. 4
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3 marca. Odbyło się spotkanie 
Klastra Energii „Ares”, podczas 
którego podpisana została umowa 
partnerska w programie „Czysta 
energia”.

9 marca. W Centrum Edukacji, Tu-
rystyki i Kultury w Stroniu Śląskim 
odbyło się spotkanie samorzą-
dowców Doliny Białej Lądeckiej z 
wicemarszałkiem dolnośląskim 
Tymoteuszem Myrdą. Omawiali-
śmy temat uruchomienia linii ko-
munikacji zastępczej Kolei Dolno-
śląskich na trasie Kłodzko Miasto 
– Lądek-Zdrój – Stronie Śląskie. 
W chwili obecnej pracujemy nad 
otwarciem 6 par kursów autobu-
su, które może nastąpić już 1 lipca 
2022 r.

9 marca. W Polanicy-Zdroju od-
było się Walne Zebranie Stowa-
rzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej. 
W zebraniu uczestniczył członek 
Zarządu Województwa Tymoteusz 
Myrda, członek Zarządu Woje-
wództwa Dolnośląskiego, prezes 
Euroregionu Glacensis Czesław 
Kręcichwost, pracownicy Urządu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, Dolnośląska 
Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu 
oraz Starosta Powiatu Kłodzkiego 
- Pan Maciej Awiżeń oraz włoda-
rze gmin powiatu kłodzkiego. Po-
ruszyliśmy m.in. kwestie budowy 
cyklostrady, alokacji środków w 
ramach nowej perspektywy finan-
sowej oraz Funduszu Sprawiedli-
wej Transformacji.

11 marca. Podpisaliśmy z firmą 
„Wasama” umowę wykonawczą w 
sprawie modernizacji na mieszka-
nia socjalne obiektu przy ul. Klo-
nowej 13.

12 marca. Gościliśmy przedsta-
wicieli szkoły artystycznej z Vichy, 
którzy przyjechali do Lądka-Zdroju 
z pomocą humanitarną dla Ukra-
ińców.

22 marca. Odbyłem delegację do 
Warszawy, gdzie przekazaliśmy 
pomoc humanitarną i odbyłem 

Z biurka 
Burmistrza

spotkanie w sprawie utworze-
nia na naszym terenie spółdzielni 
energetycznej.

23 marca. Odbyło się spotkanie 
w sprawie projektu urządzenia 
Uzdrowiskowych Lasów Gminnych.

24 marca. Wziąłem udział w po-
grzebie Krzysztofa Komornickie-
go, znanego na naszym terenie 
polityka, działacza społecznego, 
posła na sejm, prezesa Polskiej 
Agencji Prasowej. 

26 marca. Wziąłem udział w po-
grzebie Aliny Skrzek, żony Józefa 
Skrzeka, lidera legendarnej grupy 

SBB. Alina Skrzek była poetką i 
autorką tekstów, do których muzy-
kę komponował jej mąż.

30 marca. Podpisałem umowę z 
Narodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
ws. dofinansowania na termomo-
dernizację lądeckiego ratusza. 
Udział dofinansowania z NFOŚiGW 
wyniesie ponad 1 mln zł.

Od początku miesiąca, regularnie 
co 2-3 dni, odbywam wideokon-
ferencje z wojewodą wrocław-
skim Jarosławem Obremskim, 
które dotyczą sytuacji związanej z 
uchodźcami z Ukrainy.
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Z prac Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
Sesja Rady Miejskiej w dniu 24 
lutego 2022 roku
Po rozpoczęciu sesji i sprawach pro-
ceduralnych, nastąpił uroczysty mo-
ment wręczenia tytułu Honorowego 
Obywatela Lądka-Zdroju, przyznanego 
przez Radę Miejską w grudniu 30 grud-
nia 2021 r. pośmiertnie, Wiesławowi 
Mikicie. O zasługach pana Wiesława 
Mikity, jego walce w szeregach Armii 
Krajowej podczas II wojny światowej, 
represjonowaniu przez Urząd Bezpie-
czeństwa po zakończeniu wojny oraz o 
działalności na rzecz rozwoju turystyki 
w późniejszych latach w gminie Lądek-
-Zdrój pisaliśmy w lutowym numerze 
Debat Lądeckich. Burmistrz Roman 
Kaczmarczyk i Przewodnicząca Rady 
Miejskiej Małgorzata Bednarek wrę-
czyli akt nadania i pamiątkowy medal 
przedstawicielom rodziny pana Miki-
ty: córce, Bogumile Mikicie-Gułaj oraz 
synom - Janowi Mikicie i Mateuszowi 
Mikicie.

W dalszej części rozpatrzono projekty 
uchwał i poddano je pod głosowanie. 
Co miesiąc pojawiają się zmiany w 
budżecie gminy, aktualizujące zapisy 
z racji pojawiających się dochodów 
np. pozyskanych dofinansowań lub 
koniecznych wydatków. Uchwała za-
tytułowana „W sprawie ustalenia wy-
sokości ekwiwalentu pieniężnego dla 
członków Ochotniczych Straży Pożar-
nych z terenu miasta i gminy Lądek-
-Zdrój” była rozpatrywana z uwagi na 
zmiany w dotychczas obowiązującym 
prawodawstwie. Koniecznym było jej 
podjęcie, by strażacy ochotnicy mogli 
mieć wypłacane ekwiwalenty w do-
tychczasowej wysokości za udziały w 
akcjach od początku tego roku. Jednak 
podczas prac Komisji ds. Gospodar-
czych w dniu 22 lutego br. odbyło się 
spotkanie radnych i burmistrza ze stra-
żakami z terenu gminy i rozpatrywano 
kwestię podwyżki ekwiwalentu, który 

nie zmienił się od maja 2017 roku. Pro-
jekt ustawy ma się pojawić na kolejnej 
sesji. 

Radni podjęli uchwałę o darowiźnie 
na rzecz Powiatu Kłodzkiego działki 
gruntowej we Wrzosówce, stanowiącej 
część drogi gruntowej z przeznacze-
niem pod powiatową drogę publicz-
ną. To uporządkowanie własności w 
przebiegu tej drogi, odpowiednio Rada 
Powiatu Kłodzkiego przekaże gminie 
działkę tej samej wartości czyli 39 tys. 
złotych. 

Z mocy ustawy z dnia 29 października 
2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu 
handlu w piątki i soboty przez rolników 
i ich domowników zobowiązano gminy 
do przyjęcia odpowiedniego regulami-
nu. Wyznaczono miejsca na lądeckim 
targowisku, za które nie jest pobierana 
opłata, handel odbywać ma się w piątki 
i soboty oprócz 1 stycznia, 5 maja, 15 
sierpnia, 11 listopada 25 i 26 grudnia 
w godzinach 6.00-15.00, handlują-

cy muszą okazać 
się dokumentem 
potwierdzającym 
podleganiu ubez-
pieczeniu społecz-
nemu rolników lub 
numerem gospo-
darstwa rolnego.

Burmistrz Roman 
K a c z m a r c z y k 
przedstawił propo-
zycje fiszek projek-
towych inewstycji 
gminy w ramach 
naboru rządowego 
Programu Inwesty-
cji Strategicznych.

Sesja nadzwyczajna w dniu 10 
marca 2022 r.
Podczas tego posiedzenia, które od-
było się w trybie online rozpatrzono 
trzy projekty uchwał. W dniu 19 wrze-
śnia 2020 r. weszła w życie noweliza-
cja ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
wprowadzona ustawą z dnia 13 lutego 
2020 r. o zmianie ustawy – Prawo bu-
dowlane oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. 2020 poz. 471). Zgodnie z art. 35 
ust. 2 ustawy zmieniającej w terminie 
12 miesięcy od dnia wejścia w życie 
tej ustawy rady gmin dostosują treść 
regulaminów dostarczania wody i od-
prowadzania ścieków obowiązujących 
na obszarze ich właściwości do prze-
pisów zmienionej ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym od-

prowadzaniu ścieków.

Zakres zmiany ustawy jest bardzo sze-
roki i obejmuje w szczególności spra-
wy:

1. Rozdział 5, WARUNKI PRZYŁĄCZA-
NIA DO SIECI,

2. Rozdział 6, TECHNICZNE WARUNKI 
OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚĆ DOSTĘ-
PU DO USŁUG WODOCIĄGOWO-KANA-
LIZACYJNYCH,

3. Rozdział 7, SPOSÓB DOKONYWA-
NIA ODBIORU PRZEZ PRZEDSIĘBIOR-
STWO WODOCIĄGOWO - KANALIZA-
CYJNE WYKONANEGO PRZYŁĄCZA.

W związku z tak dużą ilością zmian 
wskazane było opracowanie nowego 
Regulaminu dostarczania wody. i od-
prowadzania ścieków.

Wprowadzono kilka zmian w budżecie 
gminy na rok 2022 r., jedną z większych 
było wprowadzenie nowego zada-
nia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 
119805D ul. Kościelnej w Lądku-Zdro-
ju” współfinansowanego z Rządowe-
go Funduszu Rozwoju Dróg (roboty 
budowlane 2 105 472,00 zł, nadzór in-
westorski 30 000,00 zł, finansowanie: 
RFRD – 1 053 050,40 zł i BG – 1 082 
421,60 zł ).

Radni pomagają Ukraińcom 
7 marca 2022 r. zakupiono dla uchodź-
ców zakwaterowanych w Złotym Łanie: 

 ∙ klapki damskie 25 klapek damskich, 
11 par klapek dziecięcych – w sumie 
480,20 zł,

 ∙ bieliznę damską: 34 par skarpet, 
12 piżam, 18 par majtek, 2 koszule 
damskie – w sumie 1146,00 zł ra-
zem 1626 zł,

10 marca 2022 r. grupa radnych 
uczestniczyła w rozpakowywaniu rze-
czy przywiezionych z Francji z pomocą 
dla Ukraińców. 

11 marca 2022 r. zakupiono 30 par kla-
pek damskich x 13,9 zł razem 417 zł.

Klapki trafiły do grupy zakwaterowanej 
w Orłowcu u pana Bezdzieckiego. 

Małgorzata Bednarek,
Przewodnicząca 

Rady Miejskiej Lądka-Zdroju

Na zdjęciu: Jan, Bogumiła i Mateusz - 
dzieci Wiesława Mikity. 

Foto: Radosław Pietraga.
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Nasze zachowanie w tej niezwykle dra-
matycznej dla Ukraińców sytuacji stało 
się bezprecedensowym przykładem 
niesienia bezinteresownej pomocy 
w skali całego narodu. Matthew Day, 
warszawski korespondent brytyjskiego 
dziennika „Daily Telegraph”, napisał kil-
ka dni temu na łamach pisma: „Naród 
polski otworzył swoje drzwi dla obcych 
i pokazał, że choć ludzkość jest zdolna 
do ogromnego zła, ma również zdol-
ność do ogromnego współczucia. Jeśli 
to nie zasługuje na Pokojową Nagrodę 
Nobla, to nie wiem, co zasługuje”. Istot-
nie, temat niesienia pomocy Ukraiń-
com jest od lat jedynym, który nas nie 
podzielił, nikt (ja takich nie spotkałem) 
nawet nie zastanawia się czy ma po-
magać sąsiadom – każdy pomaga ile 
potrafi i może, nawet słowa troski, któ-
re wyrażamy wobec tragedii narodu 
ukraińskiego są bardzo ważne.
Mała gmina – wielka pomoc
Schodząc w statystykach do mikro-

skali, okazuje się, że nasza gmina, jej 
samorząd i mieszkańcy należą do 
wspaniałych przykładów ludzi o wiel-
kim sercu.
Lądek-Zdrój należy do społeczności o 
małej populacji. W mieście żyje obec-
nie ok. 5500 mieszkańców, w całej 
gminie ok. 8400 osób. Nie jesteśmy 
też szczególnie bogaci, zarówno jako 
samorząd, jak i jego mieszkańcy. Tym-
czasem według danych, które otrzy-
małem 29.03.22 w naszym ratuszu, na 
terenie Gminy Lądek-Zdrój znajdowało 
się 481 uchodźców. Pośród nich 237 to 
dzieci, 221 - kobiety i 23 mężczyzn. 
Dla ścisłości odnotujmy, że 255 osób 
mieszka w 4 miejscowych pensjona-
tach i ośrodkach, przy czym w trzech 
z nich o pobycie decyduje wojewoda 
dolnośląski: „Złoty łan”, „Jamka” i „Per-
ła Orłowca” w Orłowcu, natomiast w 
czwartym starosta kłodzki, a jest to 
„Urszula” lądeckiego uzdrowiska. Po-
zostałych 226 uchodźców przyjętych 
zostało przez lądczan pod ich prywat-
ne dachy. Dodajmy jeszcze, że na ten 
moment w całym powiecie kłodzkim 
więcej uchodźców przyjęły jedynie 
Duszniki-Zdrój.

Burmistrz Kaczmarczyk w akcji
Niezwykle ważną rolę w niesieniu po-
mocy naszym wschodnim sąsiadom 
odegrał burmistrz Lądka-Zdroju Ro-
man Kaczmarczyk. To on już w pierw-
szych dniach rosyjskiej inwazji w Ukra-
inie przewidywał, że pojawią się u nas 
ofiary tej napaści i rozpoczął rozmowy 
z przedstawicielami z zaprzyjaźnio-
nych zachodnich miast. Bardzo ważne 
okazały się tutaj kontakty burmistrza 
z miastami członkami Europejskiego 
Stowarzyszenia Historycznych Miast 
Termalnych, do którego nasz kurort 
także należy. To właśnie ich mieszkań-
cy i samorządy w kolejnych tygodniach 
przysłały do Lądka-Zdroju dziesiątki 
ton pomocy humanitarnej: artykułów 
spożywczych, higienicznych, medycz-
nych, chemii gospodarczej, artykułów 
szkolnych, zabawek, odzieży, obuwia i 
technologii. Na apel Romana Kaczmar-
czyka zareagowali żywo Francuzi, Luk-
semburczycy, Hiszpanie i Portugalczy-
cy, ale znalazły się także dary z Polski.
W oparciu o informacje z Urzędu Miej-
skiego i Lądeckich Usług Komunal-
nych wyliczmy transporty „Pomocy dla 
Ukrainy”, które dotarły do Lądka-Zdroju:
 ∙ 4 tiry z Vichy we Francji,
 ∙ 2 tiry z  Dudelange w Luxemburgu,
 ∙ 1 tir z Camara Municipal w Portuga-

lii,
 ∙ 1 tir z Verin Ourense w Hiszpanii i 

Chaves Verin w Portugalii,
 ∙ 3 busy Dudelange w Luxemburgu,
 ∙ 1 bus z Vichy we Francji,
 ∙ 1 bus z powerbankami z Luxembur-

ga
 ∙ 4 palety chemii z Raciborza,
 ∙ powerbanki od Teresy Zagajeckiej 

ze Zgorzelca.
 ∙ Przyjęte dary rozdysponowane zo-

stały przez burmistrza w następują-
cy sposób:

 ∙ 70 palet do Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Lądku-Zdroju,

 ∙ 16 palet do ośrodka „Złotego Łanu” 
w Lądku-Zdroju,

 ∙ 8 palet do pensjonatu: „Jamka”/”A-
pis”

Pomagamy Ukrainie
 ∙ ok. 6 palet do Barda Śląskiego (bus 

luzem),
 ∙ ok. 5 palet do Kłodzka Piszkowic 

(bus luzem),
 ∙ 2 busy do Bolesławowa,
 ∙ 1 tir do Warszawy,
 ∙ 1 transport artykułów medycznych 

na Ukrainę – Korecki Szpital Miejski,

 ∙ 5 palet do Żywca (bus z przyczepą),
 ∙ 3 palety do Żywca (bus),
 ∙ po 1 palecie do Bystrzycy, Międzyle-

sia, Stronia Śląskiego, Lądka-Zdroju,
 ∙ 2 transporty powerbanków do War-

szawy,
 ∙ powerbanki do Tomaszów Lubel-

skiego, Nidzicy, Żywca i Ustrzyki.
Wyliczenia te należy traktować jako 
otwarte, bo dary ciągle będą docierać, 
a to czego nie wykorzystają uchodź-
cy mieszkający w naszej gminie, trafi 
do tych w innych gminach i do samej 
Ukrainy.
Burmistrz Kaczmarczyk zorganizował 
dary, trudno jednak wyobrazić sobie 
ich przeładunek i rozdysponowanie 
bez olbrzymiej pracy wykonanej przez 
mieszkańców: wolontariuszy, w tym 
tych z Urzędu Miejskiego, szkół, CKIR-
-u oraz pracowników Ośrodka Pomocy 
Społecznej i Lądeckich Usług Komu-
nalnych. 
Zagospodarować czas
Zapewnienie przysłowiowego „nocle-
gu, wiktu i opierunku” uchodźcom nie 
wystarczy. Trudno jest sobie wyobrazić 
w jak wielkim żyją stresie, śledząc nie-

Kartka od francuskiego darczyńcy od-
naleziona w darach, który pisze:
Małe co nieco z Francji
Z całego serca z Tobą. To niewiele, ale 
jeśli może Ci pomóc, to warto. Myślimy 
o Tobie. Dbaj o siebie i broda do góry! 
Powodzenia. Flo

ciąg dalszy ze str. 1
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Zgodnie z wcześniejszymi zapowie-
dziami, w dniu 11 marca br. Burmistrz 
Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk 
podpisał w imieniu inwestora, tj. lą-
deckiego samorządu umowę, której 

przedmiotem jest przebudowa jed-
nego z budynków mieszkalnych oraz 
zmiana sposobu użytkowania przyle-
gających do niego budynków partero-
wych. 
Działanie to jest ukierunkowane na 
potrzeby stworzenia nowych, tak bar-
dzo potrzebnych mieszkań komunal-
nych w Lądku-Zdroju.

Wyłoniony w drodze przetargu wyko-
nawca - firma Wasama Sp. J. - przez 

Powstaną nowe mieszkania 
komunalne dla lądczan

najbliższe miesiące dokonywać będzie 
zupełnej metamorfozy obiektu, który 
znajduje się przy ulicy Klonowej pod 
nr 13. Koszt inwestycji to kwota  3 890 
595,98 PLN. 

Warto zazna-
czyć, że w 
związku ze zło-
żonym do Ban-
ku Gospodar-
stwa Krajowego 
wnioskiem o 
udzielenie finan-
sowego wspar-
cia na realizację 
działania, lądec-
ka gmina otrzy-
mała wsparcie 
finansowe w 
wysokości 2 852 
409,78 zł. Dzięki 
temu - przy nie-
wielkim stosun-
kowo wkładzie 
własnym - już 

wkrótce w dyspozycji samorządu poja-
wi się 17 nowych lokali stanowiących 
mieszkaniowy zasób gminy, w tym 2 
mieszkania chronione. Wykonawca 
prac budowlanych ma 18 miesięcy na 
realizację zamówienia, zatem oddanie 
obiektu do użytku planowane jest na 
jesień 2023 r.

Grzegorz Szczygieł
WPSTiU UMiG w Lądku-Zdroju

Burmistrz Lądka-Zdroju informuje, że 
zostały ogłoszone przetargi na sprze-
daż niżej wymienionych lokali miesz-
kalnych. 

1) Lokal mieszkalny nr 3, położony 
na I piętrze budynku przy ul. Rynek 
5 w Lądku-Zdroju, składający się z:  
1 pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki  
z WC - o łącznej powierzchni użytko-
wej 42,42 m2, do którego należy po-
mieszczenie przynależne: 1 piwnica o 
powierzchni użytkowej 4,22 m2 - wraz 
z udziałem w częściach wspólnych bu-
dynku i współwłasności gruntu tj. dział-
ki nr 208/19, obręb Stare Miasto o po-
wierzchni 0,0218 ha (księga wieczysta 
nr SW1K/00104591/7) wynoszącym 
124/1 000.
Cena wywoławcza: 250 000,00 zł            

Wadium: 15 000,00 zł. Godzina prze-
targu: 11.00.
2) Lokal mieszkalny nr 3A, położony 
na I piętrze budynku przy ul. Rynek 
5 w Lądku-Zdroju, składający się z: 1 
pokoju i kuchni - o łącznej powierzchni 
użytkowej 21,32 m2 z WC na parterze 
o powierzchni użytkowej 1,13 m2 do 
którego należy pomieszczenie przy-
należne: 1 piwnica o powierzchni 
użytkowej 3,36 m2 - wraz z udziałem 
w częściach wspólnych budynku i 
współwłasności gruntu tj. działki nr 
208/19, obręb Stare Miasto o po-
wierzchni 0,0218 ha (księga wieczysta 
nr SW1K/00104591/7) wynoszącym 
69/1 000.
Cena wywoławcza: 150 000,00 zł            
Wadium: 10 000,00 zł. Godzina prze-
targu: 12.00.

Przetargi odbędą się dnia 20 kwietnia 
2022 r. w wyżej podanych godzinach 

Lokale na sprzedaż w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój 
w pok. nr 26 (II piętro). Termin wpłaty 
wadium do 12 kwietnia 2022 r. Wyżej 
wymienione ogłoszenia zostały wywie-
szone na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój 
przy ul. Rynek 31, od dnia 14.03.2022 
r. do dnia 20.04.2022 r. a także podle-
gają one publikacji na stronach inter-
netowych tut. Urzędu www.ladek.pl w 
zakładce Oferty inwestycyjne oraz w 
Biuletynie Informacji Publicznej w za-
kładce - Nieruchomości komunalne.  
Szczegółowe informacje dotyczą-
ce nieruchomości oraz warunków 
jej sprzedaży jak również pełną treść 
ogłoszeń o przetargach można uzy-
skać, od poniedziałku do piątku każde-
go tygodnia w godzinach 7.30 – 15.30, 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lą-
dek-Zdrój, ul. Rynek 31, p. nr 24, tel. (74) 
811 78 75 lub geodezja@ladek.pl .

UMiG

pokojące wieści nadchodzące z wal-
czącej Ukrainy. Jednocześnie równie 
trudno określić jak długo nasi goście 
mieszkać będą w Polsce, czy nie przyj-
dzie im tutaj normalnie żyć i pracować. 
W reakcji na odsunięcie trudnych myśli, 
ale też edukację i rozwój wyszło lądec-
kie Centrum Kultury i Rekreacji, które 
już w połowie marca zaproponowało 
pierwsze zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Obecnie nasi Ukraińcy mogą korzystać 
z rozszerzającej się stale oferty. W po-
niedziałki, środy i czwartki wspólnie z 
polskimi dziećmi i młodzieżą tańczą w 
Lądeckiej Akademii Tańca pod okiem 
Anastazji Matsyshen i Alicji Kwaśnej. 
Animacje dla najmłodszych prowa-
dzone są przez animatorki CKIR i Ali-
cję Witczak we wtorki. Teatr Akademia 
Wyobraźni gra spektakle dla obu naro-
dowości w czwartki. Centrum realizuje 
również lekcje języka polskiego (Dorota 
Łakucewicz, Paulina Bagińska) i prób-
nie zajęcia jogi dla dzieci pod pieczą 
Iwony Duszkiewicz.
Podsumowując działania, CKIR stara 
się na bieżąco i elastycznie reagować 
na pojawiąjące się potrzeby uchodź-
ców, ważne jest wszakże również to, by 
możliwie szybko nauczyli się funkcjo-
nować w naszej lokalnej społeczności.
Pomoc, jaką niesiemy Ukraińcom to 
niezaprzeczalnie olbrzymi społeczny 
fenomen, którego przyczyn nie znaj-
dziemy w politycznych apelach, ale 
w sercach narodu. Nikt Polaków nie 
namawiał do wsparcia sąsiadów, nie 
przekonywał nas, że tak trzeba. Tkwi 
w nas jakaś oczywista potrzeba wspie-
rania bliźniego, który znalazł się w tra-
gicznej sytuacji.

Tomasz Pawlęga,
na podstawie info z UMiG Lądek-Zdrój
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1.04.2022 godz. 20.00-8.00 „Apteka przy Netto” 
Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
2.04.2022 godz. 15.00-8.00 „Centralna” By-
strzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
3.04.2022 godz. 8.00-8.00„Daglezja” Stronie 
Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
4.04.2022 godz. 20.00-8.00 „Bystrzycka” By-
strzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
5.04.2022 godz. 20.00-8.00„Herbena” Bystrzy-
ca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
6.04.2022 godz. 20.00-8.00 „Pod Opatrznością” 
Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4 
7.04.2022 godz.20.00-8.00 „Pod Słowikiem”, 
Międzylesie, pl. Wolności 34/7 
8.04.2022 godz. 20.00-8.00 „Rodzinna”, By-
strzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
9.04.2022 godz. 15.00-8.00 „Rumianek” Stronie 
Śląskie ul. Nadbrzeżna 14 
10.04.2022 godz. 8.00-8.00 „Słoneczna” By-
strzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
11.04.2022 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” Stro-
nie Śląskie ul. Morawka 31/1 
12.04.2022 godz. 20.00.00-8.00 „Zdrojowa” Lą-
dek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
13.04.2022 godz. 20.00-8.00 „Apteka przy Net-
to” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
14.04.2022 godz. 20.00-8.00 „Centralna” By-
strzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
15.04.2022 godz. 20.00-8.00„Daglezja” Stronie 
Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
16.04.2022 godz. 15.00-8.00„Herbena” By-
strzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
17.04.2022 godz. 8.00-8.00 „Bystrzycka” By-
strzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6 
18.04.2022 godz.8.00-8.00 „Pod Słowikiem”, 
Międzylesie, pl. Wolności 34/7 
19.04.2022 godz. 20.00-8.00 „Pod Opatrzno-
ścią” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
20.04.2022 godz. 20.00-8.00 „Rodzinna”, By-
strzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
21.04.2022 godz. 20.00-8.00 „Rumianek” Stro-
nie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14 
22.04.2022 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” By-
strzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
23.04.2022 godz. 15.00-8.00 „Słoneczna” Stro-
nie Śląskie ul. Morawka 31/1 
24.04.2022 godz. 8.00.00-8.00 „Zdrojowa” Lą-
dek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
25.04.2022 godz. 20.00-8.00 „Apteka przy Net-
to” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
26.04.2022 godz. 20.00-8.00 „Bystrzycka” By-
strzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
27.04.2022 godz. 20.00-8.00 „Centralna” By-
strzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
28.04.2022 godz. 20.00-8.00„Daglezja” Stronie 
Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
29.04.2022 godz. 20.00-8.00„Herbena” By-
strzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
30.04.2022 godz. 15.00-8.00 „Pod Opatrzno-
ścią” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4

Dyżury aptek
KWIECIEŃ 2022

W czwartek, 30 marca, w Warszawie, 
w siedzibie Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, Burmistrz Lądka-Zdroju - Ro-
man Kaczmarczyk, w asyście Skarbnik 
Gminy Lądek-Zdrój - Wioletty Wiśniew-
skiej podpisali w obecności Wicepreze-
sa Zarządu NFOŚiGW -  Artura Michal-
skiego oraz Dyrektor Departamentu 
Budownictwa NFOŚiGW - Magdaleny 
Bodzenty, umowę na zadanie związane 
z termomodernizacją lądeckiego Ratu-
sza. Zadanie pn. „Termomodernizacja 
budynku Ratusza w Lądku-Zdroju” 
polegać będzie na termomodernizacji 
budynku ratusza z zastosowaniem od-
nawialnych źródeł energii. 
W ramach ww. działania zostaną wyko-
nane następujące prace:
 ∙ wymiana starej stolarki okiennej 

(skrzynkowej i krosnowej) na nowe 
okna z szybą zespoloną, łącznie z 
wymianą parapetów zewnętrznych i 
wewnętrznych; dodatkowo stolarka 
okienna może być wyposażona w 

Termomodernizacja Ratusza

nawiewniki sterowane automatycz-
nie;

 ∙ ocieplenie stropu na poddaszu nie-
ogrzewanym – poprzez ułożenie na 
istniejącym stropie materiału ter-
momodernizacyjnego i wykonaniu 
posadzki; 

 ∙ modernizacja instalacji c.o. - wymia-
na pieca oraz całej instalacji oraz 
montaż nowych grzejników z zawo-
rami termostatycznymi.

Całkowity koszt realizacji przedsię-
wzięcia szacowany jest na kwotę 1 
185 601,00 zł, z czego gmina pozyska-
ła dofinansowanie NFOŚiGW w postaci 
dotacji na kwotę 1 007 761,00 zł. 
Podpisanie umowy pozwala w najbliż-
szym czasie ogłosić postępowanie 
przetargowe i wyłonić wykonawcę in-
westycji, której realizacja przewidziana 
jest na lata 2022 - 2024.
Celem inwestycji jest zmniejszenie zu-
życia energii pierwotnej w budynkach 
publicznych (CI): 260.00 GJ/rok oraz 
zmniejszenie emisji CO2: 37,58 Mg/
rok.

Źródło: ladek.pl

Z okazji Dnia Kobiet, 8 marca w Sali Wi-
dowiskowej Centrum Kultury i Rekre-
acji w Lądku-Zdroju, odbył się koncert 
„Muzyczne Rendez-Vous” w wykona-
niu Anny Żebrowskiej (wokal) i Macieja 
Kieresa (fortepian). 
Artyści wykonali największe przeboje 
z repertuaru Violetty Villas i Anny Ger-
man. Wspaniały występ okraszony 
został dodatkowo opowieściami wy-
konawców o dwóch niezapomnianych 
gwiazdach polskiej estrady. Szczegól-
nie barwne były anegdoty Macieja Kie-
resa, który przez wiele lat byl akompa-
niatorem Violetty Villas.
Mamy nadzieję, że następny koncert 
duetu odbędzie się latem w Amfite-
atrze Zdrojowym.

Red.

Dzień Kobiet w CKiR
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29 KWIETNIA 2022 (PIĄTEK)
godz. 19.30 - KONCERT DUETU PO-
NAD CHMURAMI - poezja śpiewana, 
bilet 30 zł w przedsprzedaży, 40 zł w 
dniu koncertu, Dom Klahra Kawiarnia 
Artystyczna, Rynek 1, Lądek-Zdrój.
30 KWIETNIA 2022 (SOBOTA)
godz. 12.00 - HOLI - ŚWIĘTO KOLO-
RÓW - animacje, rodzinne zabawy re-
kreacyjne, foodtrucki..., Rynek - Lądek-
-Zdrój.
godz. 14.00 - RYTHM of DRUMMERS 
- warsztaty bębniarskie dla dzieci i mło-
dzieży  (Rynek - Lądek-Zdrój)
godz. 16.00 - JASKINIOWA ROWE-
RÓWKA - rodzinna wycieczka rowero-
wa do Jaskini Radochowskiej. Start: 
Rynek Lądek-Zdrój; dystans - ok. 10 
km, trasa łatwa; uczestnicy winni po-
siadać własny sprzęt, w tym kaski i 
ubezpieczenie OC/NW; osoby niepeł-
noletnie biorą udział pod opieką opie-
kuna prawnego; wycieczka bezpłatna 
- dla uczestników przewidziany poczę-
stunek pod Jaskinią Radochowską i 
możliwość zwiedzania jaskini (odpłat-
nie); wycieczka może być odwołana 
ze względu na niekorzystne warunki 
pogodowe].
godz. 19.00 - ARBORETUM O ZMRO-
KU - wieczorne zwiedzanie leśnego 
ogrodu drzew i krzewów egzotycznych, 
Arboretum, dla zwiedzających upomin-
ki; romantyczny nastrój zadba Orest 
Vasiouta (skrzypce), ul. St. Moniuszki 
- Lądek-Zdrój,  wstęp bezpłatny.
godz. 20.00 – MUZYKA CZTERECH 
STRON ŚWIATA – koncert, bilet 25 
zł, Kawiarnia Twórczości Piwnica pod 
Adamem, ul. Wolności 2, Lądek-Zdrój,
1 MAJA 2022 (NIEDZIELA)
godz. 8.30 - SPACER NA BORÓW-
KOWĄ GÓRĘ - rozpoczęcie sezonu 
turystycznego na pograniczu polsko-
-czeskim - wycieczka piesza z prze-
wodnikiem PTTK na Borówkową Górę; 
na szczycie zagrają zespoły: Stara Tra-
va (CZ)  i Skrzynczanki (PL). Wymarsz: 
Rynek Lądek-Zdrój; dystans - ok. 12 
km, trasa średnio trudna; uczestnicy 
winni posiadać odpowiednią odzież tu-
rystyczną i ubezpieczenie OC/NW; oso-
by niepełnoletnie mogą wziąć udział 
w wycieczce pod opieką opiekuna 
prawnego; wycieczka bezpłatna - dla 
uczestników przewidziany poczęstu-
nek na szczycie; wycieczka może być 
odwołana ze względu na niekorzystne 
warunki pogodowe.
2 MAJA 2022 (PONIEDZIAŁEK)
DZIEŃ FLAGI

godz. 9.30 - NARODOWO ROWERO-
WO - Strońsko-Lądecka Rowerówka 
z flagą. Start (grupa z Lądka-Zdroju) 
sprzed Zdroju Wojciech; przejazd do 
Stronia Śląskiego pod CETiK, godz. 
10:00 – wspólny – w asyście Stra-
ży Miejskich - przejazd z flagami po 
Stroniu Śląskim oraz Lądku-Zdroju, 
zakończony rowerową biesiadą w Ar-
boretum; dystans - ok. 12 km, trasa ła-
twa; uczestnicy winni posiadać własny 
sprzęt, w tym kaski i ubezpieczenie OC/
NW; osoby niepełnoletnie mogą wziąć 
udział pod opieką opiekuna prawne-
go; wycieczka bezpłatna. Dla uczest-
ników przewidziany poczęstunek w 
Arboretum, certyfikaty pamiątkowe i 
możliwość turystycznego zwiedzania 
ogrodu; wycieczka może być odwoła-
na ze względu na niekorzystne warunki 
pogodowe].
godz. 10.00 - NASZA MAŁA OJCZY-
ZNA - spacer z prze-
wodnikiem PTTK na 
Trojak. Zbiórka: Zdrój 
Wojciech; dystans - ok 
6 km, trasa średnio 
trudna; uczestnicy win-
ni posiadać odpowied-
nią odzież turystyczną i 
ubezpieczenie OC/NW; 
osoby niepełnoletnie 
mogą wziąć udział w 
wycieczce pod opieką 
opiekuna prawnego; 
wycieczka bezpłat-
na; wycieczka może 
zostać odwołana ze 
względu na niekorzyst-
ne warunki pogodowe.
godz. 15.00 - TURY-
STYCZNA BIESIADA 
przy ognisku, w pro-
gramie koncert poezji 
śpiewanej w wyko-
naniu duetu „Ponad 
Chmurami”, miejsce: 
Arboretum; wstęp - 10 
zł/os; dla uczestników 
przewidziany poczę-
stunek, certyfikaty pa-
miątkowe i możliwość 
turystycznego zwie-
dzania ogrodu; wy-
cieczka może być od-
wołana ze względu na 
niekorzystne warunki 
pogodowe.
godz. 18.00 - MOJA 
BIAŁO-CZERWONA 
- Rozstrzygnięcie kon-
kursu plastycznego z 
okazji Dnia Flagi

3 MAJA 2022 (WTOREK)
ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3-MAJA
godz. 10.00 - UROCZYSTA MSZA ŚW. 
Z OPRAWĄ MUZYCZNĄ - Małgorzata 
Kulińska, Łukasz Przepióra, Orest Va-
siuta, kościół parafialny pw. NNMP.
godz. 15.00 - „WITAJ MAJOWA JU-
TRZENKO” - koncert pieśni patriotycz-
nych z okazji rocznicy uchwalenia Kon-
stytucji 3-maja -Małgorzata Kulińska 
(śpiew) i Maciej Kuliński (akordeon), 
wstęp wolny, Centrum Kultury i Rekre-
acji, pl. Staromłyński 5, Lądek-Zdrój.
godz.19.30 - „WIWAT 3 MAJ”, czyli 
świętujemy śpiewająco - koncert pie-
śni patriotycznych oraz czerpiących 
z kultury ludowej -  Julia Mikołajczak 
(śpiew),  Malwina Kołt (skrzypce), Da-
niel Kopeć (akordeon), bilet 30 zł, Dom 
Klahra Kawiarnia Artystyczna, Rynek 1, 
Lądek-Zdrój.

Program Lądeckiej Majówki 2022
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Liceanarium
Sukces ucznia lądeckiego liceum w 
konkursie historycznym!
3 marca br. uczeń naszej szkoły Bog-
dan Berger z klasy III B w eliminacjach 
powiatowych konkursu historyczne-
go „Katyń-Golgota Wschodu” zajął I 
miejsce! Konkurs zorganizowany zo-
stał przez Liceum Ogólnokształcące 
w Kłodzku, a jego celem było m.in. 
uczczenie pamięci o ofiarach stali-
nowskich mordów oraz kształtowanie  
postaw patriotycznych. Zwycięzcy 
konkursu serdecznie gratulujemy i ży-
czymy kolejnych sukcesów. 
Spotkanie z funkcjonariuszami Policji
W dniu 17 marca odbyło się w naszej 
szkole spotkanie z funkcjonariuszami 
Policji: sierżantem sztabowym Paw-
łem Michoniem i sierżantem Dawidem 
Janią. Tematyka zajęć dotyczyła za-
gadnień związanych z profilaktyką uza-
leżnień oraz odpowiedzialnością karną 
osób niepełnoletnich i pełnoletnich. 
Policjanci zachęcali także młodzież  do 
służby w Policji podkreślając, że praca 
w szeregach jej formacji daje ogromną 
satysfakcję oraz możliwość awansu 
zawodowego.
Piłkarzyki w lądeckim liceum 
Kolejna forma relaksu dla naszej mło-
dzieży w czasie przerw. Po intelektu-
alnym wysiłku podczas lekcji należy 
zregenerować ciało i umysł dobrą za-
bawą. Mamy już stół do ping ponga, 
który uczniowie rozgrzewają do czer-
woności na każdej pauzie. Jeden stół 
to za mało, dlatego w szkole pojawiły 
się piłkarzyki! Zakupu dokonaliśmy ze 
środków zebranych w ramach spon-
tanicznej „zrzutki”. Z tego miejsca 
serdecznie dziękujemy wszystkim 
darczyńcom! Na całym świecie trwa-

ją spory, kto wynalazł grę w piłkarzyki 
stołowe. Wiemy natomiast, jakie były 
możliwe powody ich skonstruowania. 
Konstruktor francuski zamierzał umilić 
zimowe wieczory swoim wnukom, zaś 
hiszpański majsterkowicz postanowił 
zrelaksować rannych żołnierzy, którzy 
odnieśli rany w hiszpańskiej wojnie 
domowej, a nie mogli cieszyć się grą 
w futbol na boisku. Amerykanie wy-
korzystywali tę grę zręcznościową do 
rehabilitacji żołnierzy, którzy doznali 
urazów rąk. Najbardziej wiarygodne 
źródła donoszą, że to Anglia jest koleb-
ką futbolu, również w formie stołowej. 
To oni jako pierwsi opatentowali tę grę 
już w 1901 roku. Pomijając wszelkie 
spory, gra okazała się być dyscypliną 
internacjonalną i znalazła swoich wiel-
bicieli w wielu krajach. Od dziś do gro-
na „piłkarzy stołowych” dołączyli nasi 
uczniowie. Życzymy dobrej zabawy!

Redakcja LO

Mistrzostwa Powiatu Kłodzkiego w 
piłce siatkowej chłopców 2022
1.03.2022r. – Zostaliśmy Mistrzami 
Powiatu Kłodzkiego w piłce siatkowej. 
W zawodach finałowych uczestniczyły 
4 zespoły wyłonione z rozgrywek rejo-
nowych: Wojbórz, Szalejów Górny, Ju-
gów i Lądek – Zdrój. Rozegraliśmy dwa 
mecze – oba wygrane 2:0.
Wygrać dla wygranej to nie był nasz 
główny cel, ale wygrać dla tych, którzy 
walczą na Ukrainie… Walczyliśmy jak 
przystało na sportowców zgodnie z 
zasadami fair play. Tam gdzie obecnie 
toczy się wojna nie ma takich zasad, 
tam dzieci nie mogą rozwijać swoich 
pasji sportowych. Tam jest przemoc i 
krzywda ludzka.
Dlatego nasze małe zwycięstwo dedy-
kujemy naszym wschodnim sąsiadom, 
którzy walczą o wolność nie tylko swo-
ją ale i naszą, walczą o to żebyśmy mo-
gli spokojnie uczestniczyć właśnie w 
takich rozgrywkach jakie miały miejsce 
w dniu dzisiejszym w Nowej Rudzie- 
Słupcu. Walczą o pokój, który miejmy 
nadzieję szybko nastanie.
Dziękuję moim chłopakom: Filipo-
wi Szulcowi, Kacprowi Salamonowi, 
Dawidowi Kempińskiemu, Dawidowi 
Idzikowskiemu, Szymonowi Szychal-
skiemu, Krzysztofowi Dobrzyńskiemu, 
Dominikowi Gargale za super posta-
wę, za godne reprezentowanie naszej 
szkoły. Jestem z Was dumna!
I szykujcie się do następnego etapu 
rozgrywek – czeka na Was strefa wał-
brzyska.
Radzie Rodziców SP Nr 1 w Lądku-
-Zdroju serdecznie dziękujemy za 
umożliwienie nam wyjazdu na w/w za-
wody.

Anita Ingielewicz

Ukraina - jesteśmy z Wami!
Już prawie od miesiąca za naszą 
wschodnią granicą w Ukrainie trwają 
działania wojenne. Cała Polska poma-
ga tym, którzy uciekają z wojennego 
piekła przyjmując uchodźców pod 
swój dach. Społeczność naszej szkoły 
ruszyła z pomocą, aby okazać wspar-
cie Ukrainie. Zebraliśmy to, co było po-
trzebne, czyli żywność, medykamenty, 
kosmetyki, przybory szkole i wiele in-
nych rzeczy, które za pośrednictwem 
lądeckiego OPS-u zostały przekazane 
potrzebującym. Z serca wszystkim 
dziękujemy! 
Z ogromną serdecznością powitali-
śmy w naszej szkole nowych uczniów 
z Ukrainy. Będziemy się starać robić 
wszystko jak najlepiej, aby dzieci  po-

czuły  się u nas dobrze i  bezpiecznie. 
Chcemy stworzyć dla nich normalne 
warunki do nauki, rozwoju i zabawy. 
Wszelkich informacji na temat zapisów 
uczniów do szkoły udziela szkolny se-
kretariat.
Інформація для батьків/опікунів 
дітей віком 7-18 років, які прибули з 

України початкова школа SP 1  Szko-
ła Podstawowa nr 1 w Lądku-Zdroju 
— sekretariat@sp1ladekzdroj.pl, тел. 
(+48) 74 814 64 40
Konkurs „Katyń - Golgota Wschodu”
Nasi uczniowie uczestniczyli w VI Po-
wiatowym Konkursie „Katyń - Golgota 
Wschodu”. W eliminacjach szkolnych 
wzięło udział kilkunastu uczniów z klas 
ósmych. Do etapu powiatowego awan-
sowało 3 osoby: Norbert Krzonkalla, 
Maja Kucharska i Hanna Gręda. Finał 
konkursu odbył się w LO im. Bolesława 
Chrobrego w Kłodzku. Wśród laure-
atów konkursu był Norbert Krzonkalla 
(zajął III miejsce). Wśród zaproszonych 
honorowych gości byli członkowie 
„Dolnośląskiej Rodziny Katyńskiej”.

Zespół ds. Promocji Szkoły

Jedynkowe 
Newsy
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Z ogromną przyjemnością informu-
jemy Państwa, iż Zarząd Lądeckich 
Usług Komunalnych Sp. z o.o. wraz z 
Burmistrzem Lądka-Zdroju Romanem 
Kaczmarczykiem, wspólnie zainicjo-
wali opracowanie i wydanie albumu 
pod nazwą „Lądek-Zdrój - magiczne 
lustro czasu”. Wiodącym celem przed-
sięwzięcia było zebranie wyjątkowej 
historii naszego miasta, jak i współcze-
snego otoczenia w jedno albumowe 
wydanie, zapewniające szerszą pro-
mocję naszego Uzdrowiska. Publika-
cja przedstawia dzieje Lądka-Zdroju 
opowiadane przez cenne egzemplarze 
starych lądeckich fotografii i pocztó-
wek oraz miasto w czasach współ-
czesnych w otoczeniu zdjęć lokalnych 
fotografów. Zachęcamy Państwa do 
nabycia tej niezwykłej publikacji, która 
jest dostępna w sprzedaży w cenie 50 
zł za egzemplarz. 
Publikacja do nabycia m.in. w punkcie 
Informacji Turystycznej przy pl. Sta-
romłyńskim 5.

Lądek-Zdrój 
- magiczne lustro czasu

22 marca obchodziliśmy Światowy 
Dzień Wody. Lądeckie Usługi Komunal-
ne Sp. z o.o zapraszają dzieci do udzia-
łu w konkursie plastycznym. Zadanie 
konkursowe polega na wykonaniu pra-
cy plastycznej ilustrującej hasło „Woda 
w moim życiu”, na temat znaczenia 
wody dla życia na Ziemi, w tym wpły-
wu na bioróżnorodność oraz zdrowie 
człowieka. 
Zadanie konkursowe polega na wyko-
naniu pracy plastycznej ilustrującej 
hasło „Woda w moim życiu”, na temat 
znaczenia wody dla życia na Ziemi, w 
tym wpływu na bioróżnorodność oraz 
zdrowie człowieka. 
Projekt plakatu lub ulotki informacyj-
no-edukacyjnej powinien być wykona-
ny w formacie A4 lub A3 (nie złożony), 
dowolną trwałą techniką plastyczną w 
formie płaskiej (rysunkowej, malarskiej, 
papierowego kolażu), umożliwiającej 
przygotowanie projektu poligraficzne-
go i druk. Prace wykonane z elemen-
tów przestrzennych typu plastelina, 
modelina, patyczki, kasze, makarony 
itp. będą odrzucane.

Konkurs organizowany jest w czte-
rech kategoriach:
 ∙ Kategoria A – dla dzieci w wieku 

przedszkolnym
 ∙ Kategoria B - dla uczniów szkół pod-

stawowych: kl. I-III,
 ∙ Kategoria C - dla uczniów szkół pod-

stawowych: kl. IV-VI,
 ∙ Kategoria D - dla uczniów szkół pod-

stawowych: kl. VII-VIII.

Celem konkursu jest, aby dzieci po-
przez prace plastyczne pokazały czym 
jest dla nich woda, co dla nich znaczy, 
z czym im się kojarzy, jaką rolę pełni w 
ich życiu i jak należy ją chronić
Każdy Uczestnik może zgłosić do Kon-

kursu jedną samodzielnie wykonaną 
pracę.
Pracę należy opatrzyć następującymi 
danymi umieszczonymi na odwrocie: 
kategoria (A lub B lub C lub D), imię i 
nazwisko autora plakatu, nazwa i nr 
szkoły, klasa.
Do pracy należy załączyć wypełnioną 
kartę zgłoszeniową (zał. nr 1 do Regu-
laminu).
Prace należy złożyć w sekretariacie Lą-
deckich Usług Komunalnych sp. z o.o. 
przy ul. Fabrycznej 7a w Lądku-Zdro-
ju. Nieprzekraczalny termin wpłynię-
cia prac to 22 kwietnia 2022 (włącz-
nie) w godzinach pracy LUK Sp. z o.o. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29 
kwietnia 2022 r.
Na Wasze prace czekamy do 22 kwiet-
nia 2022 r.
Do wygrania atrakcyjne nagrody !

LUK Sp. Z o. o.

Konkurs plastyczny „Woda w moim życiu”

Burmistrz Lądka-Zdroju informuje, że 
od dnia 18 marca 2022 r. sprawy z za-
kresu:
 ∙ urzędu stanu cywilnego,
 ∙ ewidencji ludności,
 ∙ dowodów osobistych,

wymagające osobistego stawiennic-
twa, załatwiane będą po uprzedniej 
rezerwacji wizyty w urzędzie.

Rezerwacji można dokonać:
– osobiście w Biurze Obsługi Klienta 
(pokój nr 1),

Rezerwacja wizyt 
w UMiG

– telefonicznie pod numerem telefonu: 
74 8 117 850,
– za pośrednictwem poczty elektro-
nicznej: umig@ladek.pl.

Wnioski w sprawach niewymagających 
osobistego stawiennictwa w Urzędzie 
można składać w Biurze Obsługi Klien-
ta, przesłać za pośrednictwem poczty 
zwykłej lub poprzez platformę epuap.
Składanie wniosków o nadanie numeru 
PESEL w związku z konfliktem na Ukra-
inie odbywa się wyłącznie w godzinach 
wskazanych w ramach rezerwacji wi-
zyty w urzędzie.
Za utrudnienia przepraszamy.

UMiG
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76 LAT Królewskiego Kurortu w Polsce (1945-2022)

Dlaczego św. Jerzy walczy ze smo-
kiem?
Święty Jerzy, żołnierz, męczennik, żył 
na przełomie III i IV w. Pochodził praw-
dopodobnie z Liddy (miasto w dzisiej-
szym Izraelu). Jako młodzieniec wstą-
pił na ochotnika do legionów rzymskich, 
w których doszedł do rangi wyższego 
oficera. Kiedy za cesarza Dioklecjana 
(284-305 r.) wybuchło najkrwawsze i 
najdłuższe prześladowanie chrześcija-
nin w czasach rzymskich, Jerzy piasto-
wał godność trybuna, czyli naczelnika 
miejscowego garnizonu. Jako chrześci-
jan odmówił złożenia ofiary bóstwom 
rzymskim, za co poddano go okrutnym 
i długim męczarniom trwającym aż 7 
lat. Przybijano go do krzyża, torturowa-
no na kole katowskim, szarpano ciało 
żelaznymi gwoździami, wyrywano pa-
znokcie. Poniósł śmierć męczeńską w 
303 r. za wiarę, rozdając wcześniej ma-
jątek ubogim. Okrucieństwo zastoso-
wane wobec św. Jerzego musiało być 
wyjątkowe, skoro wśród tak ogromnej 
liczby męczenników, którzy wówczas 
zginęli za wiarę, Kościół Wschodni na-
dał mu tytuł „Wielkiego Męczennika”. 
Do kultu i legendy o świętym przyczy-
niły się wyprawy krzyżowe, z których 
jedna dotarła w okolice Liddy. W śre-
dniowiecznej literaturze hagiograficz-
nej istnieje mnóstwo mitów, według 
których św. Jerzy przeżył wiele drama-
tycznych przygód.
O jednej z nich, bożym rycerzu, wybaw-
cy dziewicy i smoku opowiada „Złota 
legenda”, napisana przez Jakuba de Vo-
ragine w XIII wieku:
„Bardzo dawno temu, ponoć w III wie-
ku, gdzieś na Wschodzie, najpewniej 
w Libii -  prowincji Azji Mniejszej, poja-
wił się w królewskim mieście zwanym 
Silena potężny potwór – smok. Stwór 
był okropny, siedzibę swoją miał w po-
bliżu, w jeziorze na kształt morza. Nie 
dość, że odstraszał swoim wyglądem, 
to jeszcze podchodząc pod mury mia-
sta rozsiewał zarazę, zatruwając swym 
oddechem powietrze. Z tej to przyczy-
ny umierało wielu mieszkańców. Smok 
ten nie raz już zmuszał do ucieczki lu-
dzi, którzy z bronią wychodzili mu na-
przeciw. Chcąc udobruchać i zaspokoić 
apetyt smoka, przerażeni mieszkańcy 
postanowili oddawać mu na pożarcie 
swoje owce, dwie dziennie, aby uspo-
koić jego wściekłość, bo w przeciwnym 
razie tak bardzo zbliżał się pod mury 
miejskie i zarażał powietrze, że wielu 
ludzi ginęło. Apetyt smoka nie znał gra-
nic i w końcu zabrakło niemal owiec, 
zwłaszcza, że niewiele ich tu chowano. 
Zrozpaczeni mieszkańcy, wystraszeni 

okrucieństwem smoka, gotowi byli mu 
ofiarować na pożarcie własne dzieci. 
Wobec tego za ogólną zgodą zaczęto 
mu dawać na pożarcie jedną owcę i jed-
nego człowieka. Dawano wtedy synów 
i córki wszystkich obywateli i los nie po-
mijał nikogo. A gdy wybrano już prawie 
wszystkie dzieci z ludu, razu pewnego 
los padł na młodą pannę wysokiego 
rodu, dziewicę - jedyną córkę króla, któ-
ry zarządzał tym miastem. Wtedy król 
pogrążony w rozpaczy rzekł: - Weźcie 
złoto i srebro i połowę mojego króle-
stwa, a zwolnijcie moją córkę, by nie 
musiała umierać w ten sposób. Ale lud 
odparł mu z oburzeniem: - Ty sam, kró-
lu, ustanowiłeś to prawo, a teraz, kiedy 
nie żyją wszystkie nasze dzieci, chcesz 
ratować własną córkę? Jeśli na córce 
swojej nie dopełnisz postanowienia, 
które dla innych wydałeś, spalimy cię 
z całym domem twoim! Słysząc to król 
zaczął płakać nad swoją córką i rzekł: 
- Błagam, dajcie mi osiem dni zwłoki, 
abym mógł opłakać swoją córkę. Lud 
zgodził się na to, ale po dniach ośmiu 
powrócił z wściekłością wołając: - Dla-
czego gubisz lud swój, aby ratować 
córkę? Oto wszyscy giniemy od odde-
chu smoka! 
Wówczas król widząc, że nie potrafi 

córki ocalić, przyodział ją w szaty kró-
lewskie i uścisnąwszy rzekł: - Biada mi, 
córko najmilsza, otom się spodziewał, 
że wnuki moje zrodzone z ciebie piasto-
wać będą rządy na królewskim tronie, 

Rok 2022 - 17 rocznica Dnia Patrona miasta
a ty tymczasem odchodzisz smokowi 
na pożarcie. I pocałunkiem pożegnał 
mówiąc: - Obym umarł, córko moja, za-
nim cię miałem stracić! Wówczas ona 
padła do nóg ojca prosząc, by ją pobło-
gosławił, a jak ze łzami w oczach dał jej 
swe błogosławieństwo, zrozpaczoną 
dziewczynę doprowadzono nad jezioro 
do smoka. A kiedy on zaczął się do niej 
dobierać, królewna błagała Boga o po-
moc. Bóg wysłuchał jej prośby, zlitował 
się nad odważną dziewicą i zesłał na 
pomoc wybawiciela - dzielnego rycerza 
o imieniu Jerzy. Akurat w tym czasie 
Jerzy, trybun wojskowy, przybył wła-
śnie do tej prowincji i przechodził tam-
tędy, a zobaczywszy płaczącą księż-
niczkę zapytał, o co idzie? A ona na to: 
- Zacny rycerzu, prędko siadaj na konia 
i uciekaj, byś nie zginął! Jerzy odparł: - 
Nie bój się dziewczyno, tylko powiedz 
mi, na co tu czekasz na oczach całe-
go ludu? A ona: - Jak cię widzę, zacny 
młodzieńcze, szlachetne masz serce, 
ale dlaczego chcesz umrzeć wraz ze 
mną? Uciekaj, co prędzej! Lecz na to Je-
rzy odrzekł: - Nie ruszę się stąd, dopóki 
mi nie wyjawisz, o co tu chodzi. A kiedy 
ona wszystko mu opowiedziała, rzekł: 
- Nie bój się, dziewczyno, bo ja w imię 
Chrystusa cię obronię. A ona na to: - Do-
bry rycerzu, nie gub siebie i dzielnych 
swoich żołnierzy wraz ze mną! Wystar-
czy, że ja sama zginę, bo nie potrafisz 
mnie ocalić, a sam zginiesz ze mną. 
Jeszcze to mówiła, gdy nadchodzący 
smok podniósł łeb z jeziora. Wówczas 
przerażona panna rzekła: - Uciekaj, do-
bry panie, uciekaj, co prędzej! Jerzy, zaś 
zobaczywszy rozpacz dziewicy, wsiadł 
na konia, uczynił znak krzyża i odważ-
nie ugodził kopią zbliżającego się doń 
potwora, powalając go na ziemię. Zra-
niony smok przeraził się znaku krzyża 
i przestał być groźny. Królewna na po-
lecenie rycerza Jerzego zarzuciła smo-
kowi pasek od sukni na szyję i zapro-
wadziła go na środek miasta, a ludzie 
na ten widok zaczęli uciekać na wyżej 
położone miejsca i na mury krzycząc: 
- Biada nam, wszyscy już poginiemy. 
Wtedy Jerzy skinął na nich mówiąc: - 
Nie bójcie się, bo Pan po to przysłał 
mnie do was, abym was uwolnił od pla-
gi smoka. Uwierzcie tylko w Chrystusa 
i niechaj każdy się ochrzci, a ja tego 
smoka zabiję. Wówczas król ochrzcił 
się wraz z całym ludem, a rycerz Je-
rzy, tam, na rynku miejskim dokończył 
dzieła i na oczach ludzi wydobył miecz 
z pochwy a czyniąc znak krzyża, ściął 
łeb smokowi i kazał go wynieść poza 
miasto. Cztery pary wołów musiały go 
wyciągnąć za bramy na wielkie pole, 

Lądecki św. Jerzy przy ul. Kościuszki



11  |  DEBATY LĄDECKIE 4/2022

a ochrzciło się tego dnia dwadzieścia 
tysięcy mężczyzn, nie licząc dzieci i ko-
biet. 
W mieście zapanowała radość. Za wy-
bawienie miasta od wstrętnego smoka, 
w nagrodę król chciał oddać dzielnemu 
rycerzowi za żonę swoją wybawioną 

Odsłonięcie tablicy. 2005 r.

córkę. Jednak Jerzy od dawna marzył 
o stanie kapłańskim, więc odmówił. 
Wówczas król kazał wystawić w po-
dzięce kościół niezwykłej wielkości 
ku czci Najświętszej Panny Marii i św. 
Jerzego. Kiedy budowa świątyni mia-
ła się ku końcowi, spod ołtarza wytry-
snęło żywe źródełko, a chorzy, którzy 
z niego się napili odzyskiwali zdrowie. 
Jego woda została więc uznana za 
leczniczą. Król ofiarował też św. Jerze-
mu ogromną sumę pieniędzy, ale on jej 
nie przyjął i kazał ją rozdać ubogim. Na 

Poszukuje pracowników na stanowi-
ska:
1) Asystent dyrektora/ Specjalista do 
spraw marketingu,
2) Fizjoterapeuta,
3) Kelner/Kelnerka 
Jeżeli Jesteś zainteresowany ofertą 
pracy, wyślij nam swoje CV na adres
Dyrektor.ladek@geovita.pl
Lub zadzwoń: 729 588 118
Centrum Konferencji i Rekreacji Geo-
vita ul. Graniczna 14, 57-540 Lądek-
-Zdrój; www.geovita.pl

Praca w Geoviciekoniec pouczył króla krótko o czterech 
rzeczach: aby otaczał opieką kościoły 
Boże, czcił kapłanów, pilnie słuchał na-
bożeństw i zawsze pamiętał o ubogich. 
Potem ucałował króla i udał się w dal-
sza podróż po dużym kraju. Zobaczyw-
szy po drodze jak poganie prześlado-
wali chrześcijan, rozdał swój majątek 
biednym i zaczął głosić nauki Chry-
stusa. To nie za bardzo podobało się 
władcy pogańskiemu. Uwięził Jerzego. 
Poddano go torturom, przybijano do 
krzyża, wyrywano paznokcie, a nawet 
próbowano otruć. Został skazany m.in. 
na cierpienia przez łamanie kołem, na-
bijanym wokoło obosiecznymi miecza-
mi. Pomimo tych cierpień został wierny 
Chrystusowi. Koło od razu rozpadło się 
na części, a Jerzemu nic się nie stało. 
Za to, rozgniewany pogański władca 
skazał go na ścięcie mieczem. Wleczo-
no go przez całe miasto, a gdy skończył 
modlitwę, ścięto mu głowę i tak dopeł-
nił swego męczeństwa. W tym samym 
czasie, kiedy władca pogański wracał 
do swego pałacu, w miejscu gdzie ścię-
to Jerzego, z nieba ogień spadł na nie-
go i spalił go wraz ze sługami”.

W kolejnych „Debatach” opowiemy o 
św. Jerzym w Lądku-Zdroju.

Lechosław Siarkiewicz

Zepter w Lądku
Oficjalne otwarcie Salonu Firmy Zep-
ter z udziałem zaproszonych gości 
odbyło się w dniu 15.02.2022.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzin 
naszego Salonu - Lądek-Zdrój ul. Ko-
ściuszki 15.

Grażyna Popowicz
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KWIECIEŃ 2022

2 kwietnia, godz. 19.30, Koncert  duetu 
The Swingers – jazz na gitarę (Kamil 
Abt) i śpiew (Joanna Sufleta), Kawiarnia 
„Dom Klahra”, Rynek 1 wstęp 30 zł
2 kwietnia, godz. 15:00, Dziarskie Bab-
ki - spotkania integracyjne dla Kobiet i 
warsztaty malowania (akwarela), Cen-
trum „Złoty Łan”, ul. Żwirki i Wigóry 14,  
organizatorzy: Potrójna Inicjatywa - Kon-
sorcjum Organizacji Pozarządowych, 
SDK ArteWeda.
3 kwietnia, godz. 20.00, Koncert „Muzy-
ka Czterech Stron Świata” – walce, czar-
dasze, tanga, suity i inne przeboje muzyki 
klasycznej oraz standardów muzyki roz-
rywkowej na akordeon, skrzypce i pianino 
w wykonaniu „Składu Nietradycyjnego”, 
Piwnica Pod Adamem Kawiarnia Twór-
czości ul. Wolności 2, wstęp 25 zł
6 kwietnia, godz. 19.00, Hiszpańska 
środa – Wieczór latino – gitara i śpiew 
Moises Bethencourt i akompaniament 
instrumentów perkusyjnych, Kawiarnia 
Dom Klahra, Rynek 1, wstęp 25 zł 
7 kwietnia, godz. 15.00, Koncert „Zdro-
jowe Melodie” Oresta Vasiouty, Klub 
Kuracjusza – Dom Zdrojowy, ul. Orla 7, 
wstęp wolny
7 kwietnia, godz. 20.00, Wieczór z mu-
zyką francuską, Julia Mikołajczak – 
śpiew, Malwina Kołt – skrzypce, Daniel 
Kopeć – akordeon, Piwnica Pod Ada-
mem Kawiarnia Twórczości ul. Wolności 
2, wstęp 30 zł
9 kwietnia, godz. 16.00, Czekoladowa 
Wielkanoc, warsztaty robienia palm i 
ozdób i konkursy w ramach Święta Cze-
kolady, Świetlica Wiejska w Trzebieszowi-
cach
9 kwietnia, godz. 19.30, Koncert cze-
skiej grupy bluesowej, Kawiarnia Dom 
Klahra, Rynek 1, wstęp 30 zł   
10 kwietnia, godz. 20.00, Koncert „Mu-
zyka Czterech Stron Świata” – walce, 
czardasze, tanga, suity i inne przeboje 
muzyki klasycznej oraz standardów mu-
zyki rozrywkowej na akordeon, skrzypce 
i pianino w wykonaniu „Składu Nietrady-
cyjnego”, Piwnica Pod Adamem Kawiar-
nia Twórczości ul. Wolności 2, wstęp 25 
zł
13 kwietnia, godz. 19.00, Hiszpańska 
środa – Wieczór latino – gitara i śpiew 
Moises Bethencourt i akompaniament 
instrumentów perkusyjnych, Kawiarnia 
Dom Klahra, Rynek 1, wstęp 25 zł 
14 kwietnia, godz. 15.00, Koncert „Zdro-
jowe Melodie” Oresta Vasiouty, Klub 
Kuracjusza – Dom Zdrojowy, ul. Orla 7, 
wstęp wolny
14 kwietnia, godz. 20.00, Wieczór z 
muzyką francuską, Julia Mikołajczak – 
śpiew, Malwina Kołt – skrzypce, Daniel 
Kopeć – akordeon, Piwnica Pod Ada-
mem Kawiarnia Twórczości ul. Wolności 
2, wstęp 30 zł
20 kwietnia, godz. 19.00, Hiszpańska 

środa – Wieczór latino – gitara i śpiew 
Moises Bethencourt i akompaniament 
instrumentów perkusyjnych, Kawiarnia 
Dom Klahra, Rynek 1, wstęp 25 zł 
21 kwietnia, godz. 15.00, Koncert „Zdro-
jowe Melodie” Oresta Vasiouty, Klub 
Kuracjusza – Dom Zdrojowy, ul. Orla 7, 
wstęp wolny
21 kwietnia, godz. 20.00, Wieczór z 
muzyką francuską, Julia Mikołajczak – 
śpiew, Malwina Kołt – skrzypce, Daniel 
Kopeć – akordeon, Piwnica Pod Ada-
mem Kawiarnia Twórczości ul. Wolności 
2, wstęp 30 zł
23 kwietnia, godz. 15:00, Dziarskie 
Babki - spotkania integracyjne dla Ko-
biet i warsztaty malowania (akwarela), 
Centrum „Złoty Łan”, ul. Żwirki i Wigóry 
14,  organizatorzy: Potrójna Inicjatywa - 
Konsorcjum Organizacji Pozarządowych, 
SDK ArteWeda.
23 kwietnia, godz. 19.30, Koncert Karol 
Ochodek trio, muzyka autorska, poezja 
śpiewana, Kawiarnia Dom Klahra, Rynek 
1, wstęp 30 zł 
24 kwietnia, Obchody Dnia Patrona Ląd-
ka-Zdroju - Św. Jerzego:
godz. 12.00, Msza św. kościół parafialny 
pw. NNMP
17.00, Ceremonia wręczenia medali Św. 
Jerzego oraz koncert: Emilia Klimczak,  
Piotr Płuska i Zespół Pieśni Ludowej 
Skrzynczanki (CKiR)
24 kwietnia, godz. 20.00, Koncert „Mu-
zyka Czterech Stron Świata” – walce, 
czardasze, tanga, suity i inne przeboje 
muzyki klasycznej oraz standardów mu-
zyki rozrywkowej na akordeon, skrzypce 
i pianino w wykonaniu „Składu Nietrady-
cyjnego”, Piwnica Pod Adamem Kawiar-
nia Twórczości ul. Wolności 2, wstęp 25 
zł
27 kwietnia, godz. 19.00, Hiszpańska 
środa – Wieczór latino – gitara i śpiew 
Moises Bethencourt i akompaniament 
instrumentów perkusyjnych, Kawiarnia 
Dom Klahra, Rynek 1, wstęp 25 zł 
28 kwietnia, godz. 15.00, Koncert „Zdro-
jowe Melodie” Oresta Vasiouty, Klub 
Kuracjusza – Dom Zdrojowy, ul. Orla 7, 
wstęp wolny
28 kwietnia, godz. 20.00, Wieczór z 
muzyką francuską, Julia Mikołajczak – 
śpiew, Malwina Kołt – skrzypce, Daniel 
Kopeć – akordeon, Piwnica Pod Ada-
mem Kawiarnia Twórczości ul. Wolności 
2, wstęp 30 zł
29 kwietnia, godz. 19.30, Koncert  du-
etu Ponad Chmurami – poezja śpiewana 
, Kawiarnia Dom Klahra, Rynek 1, wstęp 
30 zł/40 zł
Lądecka Majówka
30 kwietnia, godz. 19.30, Duo Phonoau-
tographs  -  Anastazja Sosnowska i Da-
riusz Jackowski - muzyka elektroniczna 
z akustycznymi brzmieniami - repertuar 
autorki oraz czeskie pieśni tradycyjne, 
koncert audiowizualny, Kawiarnia Dom 
Klahra, Rynek 1, wstęp 25 zł
30 kwietnia, godz. 12.00, Holi - Święto 
Kolorów - animacje, rodzinne zabawy re-
kreacyjne, foodtrucki, Rynek.
godz. 14.00, Rythm of Drummers - 
warsztaty bębniarskie dla dzieci i mło-
dzieży  (Rynek - Lądek-Zdrój)

godz. 16.00, Jaskiniowa Rowerówka 
- rodzinna wycieczka rowerowa do Ja-
skini Radochowskiej. Start: Rynek Lądek-
-Zdrój; dystans - ok. 10 km, trasa łatwa; 
uczestnicy winni posiadać własny sprzęt, 
w tym kaski i ubezpieczenie OC/NW; oso-
by niepełnoletnie mogą wziąć udział pod 
opieką opiekuna prawnego; wycieczka 
bezpłatna - przewidziany poczęstunek 
pod Jaskinią Radochowską i możliwość 
zwiedzania jaskini (odpłatnie); wycieczka 
może być odwołana ze względu na nieko-
rzystne warunki pogodowe.
godz. 19.00, Arboretum o zmroku - 
wieczorne zwiedzanie leśnego ogrodu 
drzew i krzewów egzotycznych (Miejsce: 
Arboretum, ul. St. Moniuszki - Lądek-
-Zdrój, dla zwiedzających upominki). O 
romantyczny nastrój zadba Orest Vasio-
uta (skrzypce).
godz. 20.00, Koncert „Muzyka Czterech 
Stron Świata” – walce, czardasze, tanga, 
suity i inne przeboje muzyki klasycznej 
oraz standardów muzyki rozrywkowej 
na akordeon, skrzypce i pianino w wyko-
naniu „Składu Nietradycyjnego”, Piwnica 
Pod Adamem Kawiarnia Twórczości ul. 
Wolności 2, wstęp 25 zł

W dniu 26.03.2022, podczas Walnego 
Zjazdu Związku Artystów Plastyków 
w Poznaniu, czworo artystów z Dolno-
śląskiego Oddziału ZAP otrzymało od-
znaczenia, brązowy medal Zasłużony 
Kulturze Gloria Artis. Pośród nich zna-
lazła się mieszkanka naszej Gminy, 
pani Krystyna Leśniewska-Pasionek.
Gratulujemy

Red.

Krystyna Leśniewska - 
Pasionek odznaczona


