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Powstała Lądecka Spółdzielnia Energetyczna
11 października 2022 r. została założona Lądecka Spółdziel-
nia Energetyczna. Powołane przez trzech członków-założy-
cieli (UMiG, L.U.K. sp. z o.o. oraz CKiR) organa Spółdzielni 
-  Zarząd i Rada Nadzorcza, w skład których weszły delego-
wane przez powyższe instytucje osoby, zajmą się organiza-
cją i koordynacją działań związanych z bieżącą produkcją 
zielonej energii na potrzeby lokalnej społeczności. Na mocy 
przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii spół-

dzielnie energetyczne są uprawnione do wykonywania dzia-
łalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, biogazu 
lub ciepła w instalacjach odnawialnego źródła energii oraz 
równoważenia ich zapotrzebowania wyłącznie na potrzeby 
własne spółdzielni energetycznej i jej członków. Utworzona 
spółdzielnia zapewni prawnie umocowane działania w zakre-
sie zarządzania i nadzorowania kolejnych etapów rozwoju 
farmy i produkcji energii, w szczególności w obrębie obsługi 

ciąg dalszy na str. 2
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Z biurka 
Burmistrza

Co słychać w Wojtusiowym Parku

Zakończono prace polegające na wy-
konaniu nawierzchni z kostki bruko-
wej na alejkach Wojtusiowego Parku. 
W ramach zadania położono na jego 
terenie 600 m2 bruku, który posłuży 
przyszłym użytkownikom tego placu 
atrakcji dla dzieci.
Zakres rzeczowy robót obejmował:
- wykonanie podbudowy pod na-
wierzchnię z mieszanki cementowo-
-piaskowej w proporcji 1:4 i grubości po 

1 października. Odbyły się Po-
wiatowe Zawody Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Drużyna z 
jednostki OSP Trzebieszowice 
zajęła po raz trzeci 1 miejsce. Od 
6 lat jesteśmy niepokonani! Pu-
char przechodni zostaje na stałe  
w Trzebieszowicach. 2 miejsce 
wywalczyła reprezentacja żeńska 
Trzebieszowic. Wielkie gratulacje 
dla druhen i druhów z Trzebieszo-
wic!
6 października. Wziąłem udział 
w Kongresie Uzdrowisk Polskich 
RP, który odbył się w Uniejowie. 
Uzdrowiska przyjęły uchwały do-
tyczące pomocy uzdrowiskom, 
ws. opłat uzdrowiskowych i kon-
cesji na wydobycie wód – wnio-
sek o przekazanie gminom.
11 października. Odbyło się Zgro-
madzenie Założycieli „Lądeckiej 
Spółdzielni Energetycznej”, które 
było pierwszym formalnym kro-
kiem do jej powstania.
13 października. Miałem przy-
jemność wręczenia nagród finan-
sowych dyrektorom szkół oraz 
nauczycielom z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej – Dnia Nauczy-
ciela.
13 października. Uczestniczyłem 
w posiedzeniu kapituły nagrody 
Sudeckie Kryształy, które odbyło 
się w „Sowiej Dolinie” w Pieszy-
cach. Nasza gmina zgłosiła do 
konkursu Platformę Widokową 
na Trojanie jako inwestycja roku 
oraz festiwal Mountain Jam 
Generator Party, organizowany 
przez mieszkańców Lądka-Zdro-
ju.
15 października. Z wielką przy-
jemnością wziąłem udział w spo-
tkaniu z naszymi seniorami, które 
odbyło się w Restauracji Rybnej 
pod naszą Stacją Narciarską Lą-
dek-Zdrój. Spotkanie odbyło się  
z okazji Dnia Seniora. Raz jesz-
cze składam naszym Seniorom 
serdeczne życzenia dużo zdrowia  
i uśmiechu oraz 100 lat!
15 października. Zorganizowa-
łem spotkanie z mieszkańcami 
na temat utworzonej Lądeckiej 
Spółdzielni Energetycznej i budo-

członków i dysponowania zasobami. 
Spółdzielnia czeka obecnie na decyzję 
rejestracyjną w KRS. 
Spółdzielnie energetyczne stanowią 
nowe rozwiązanie mające na celu 
rozwój energetyki rozporoszonej, oby-
watelskiej z wykorzystaniem instalacji 
odnawialnych źródeł energii. Spółdziel-
nia będzie działać w oparciu o budowa-
ną właśnie farmę fotowoltaiczną, a jej 
funkcjonowanie ma na celu dążenie do 
samowystarczalności energetycznej 
naszej gminy. 
Na spotkaniu zorganizowanym dla 
mieszkańców w dniu 15 październi-
ka, burmistrz Lądka-Zdroju Roman 
Kaczmarczyk, opowiadał jaką drogę 
przeszedł lądecki samorząd by móc 
zrealizować inwestycje w obszarze od-
nawialnych źródeł energii.  Od pomysłu 
do realizacji minęło 7 lat, jak twierdzi 
burmistrz, 30 września br. gmina otrzy-
mała ostateczne pozwolenie na budo-
wę farmy o mocy 1MW na Zatorzu. 
Ważnym aspektem działania i inwesto-
wania w odnawialne źródła energii jest 
też poprawa jakości powietrza w przy-
padku miejscowości uzdrowiskowej. 
Prawne zawiązanie organów Lądec-
kiej Spółdzielni Energetycznej to jeden  
z pierwszych etapów rozwoju przedsię-

Powstała Lądecka Spółdzielnia Energetyczna cd. ze str. 1

wzięcia zmierzającego do szerokiego 
wykorzystania przez lokalny samorząd 
naturalnych i ekologicznych źródeł 
energii odnawialnej – zarówno energii 
słonecznej, jak i geotermii. O tym i in-
nych pionierskich rozwiązaniach na te-
renie gminy, 19 października, burmistrz 
Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk 
mówił podczas konferencji klimatycz-
nej w Katowicach PRECOP 27. Panel 
„Miasta dla klimatu”, który traktował 
m.in. o zeroemisyjności i zielonej 
transformacji ośrodków miejskich, był 
jednym z 21 paneli dyskusyjnych, w 
których w sumie brało udział 100 eks-
pertów i prelegentów. Organizatorami 
PRECOP 27 są United Nations Global 
Compact Network Poland – polski 
sekretariat członków największej na 
świecie inicjatywy skupiającej zrów-
noważony biznes oraz Grupa PTWP, 
organizator Europejskiego Kongresu 
Gospodarczego oraz konferencji i wy-
darzeń specjalnych. 
Najważniejszym aspektem inwestycji 
jest to, że gmina, mieszkańcy i przed-
siębiorcy, ktorzy wejdą do spółdzielni 
będa mieli dostęp do taniej energii 
elektrycznej.

Red.

zagęszczeniu 5 cm (w obrębie już osa-
dzonych obrzeży betonowych);
- wykonanie nawierzchni z kostki beto-
nowej o grubości min. 6 cm.
Kwota wykonania zadania wraz z nad-
zorem inwestorskim wyniosła 98 940 
zł, która w całości pokryta  została ze 
środków własnych Gminy Lądek-Zdrój.

Ireneusz Pieczarka
WPSTiU UMiG Ladek-Zdrój
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Trwają prace 
na Trojaku 

Remont wieży zegarowej 

11 października br. Gmina Lądek-Zdrój 
zawarła umowę z wykonawcą na do-
stawę i montaż latarni ulicznych w 
ramach zadania „Budowa autono-
micznego oświetlenia drogowego na 
terenie Gminy Lądek-Zdrój”. Przed-
miotem umowy jest dostawa i mon-
taż 15 sztuk autonomicznych latarń 
ulicznych o zasilaniu solarnym. Loka-
lizacja montażu latarni: Lądek-Zdrój, 
ul. Langiewicza – 6 szt.; Lutynia (drogi 
wewnętrzne) – 5 szt.; Orłowiec (na dro-
gach wewnętrznych) – 3 szt.; Trzebie-
szowice (droga wewnętrzna) – 1 szt. 
Wartość zamówienia to 134 393,86 zł, 
a dotacja celowa na to zadanie wynosi 
94.607,00 zł.  Termin realizacji wyzna-
czono do 10 listopada 2022 r. Zada-
nie jest dofinansowane przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Dolno-
śląskiego w ramach konkursu „Dolno-
śląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 
2022”. 

Red.

Wreszcie 
oświetlenie na 
ul. Langiewicza

Jak już informowaliśmy w poprzednim 
numerze DL,  pod okiem konserwatora 
będą wykonywane między innymi pra-
ce związane z pokryciem hełmu wieży, 
wykonanie nowej tarczy zegarowej, 
kolorystyki drzwi Wieży Zegarowej w 
parku im. S. Moniuszki. 
W najnowszych wytycznych dotyczą-
cych zakresu prac czytamy, że plano-
wane zadania nie naruszą wartości 
zabytkowych obiektu, ale mając na 
uwadze jego dobro, konserwator za-
strzega m.in. wykonanie badań stra-
tygraficznych elewacji wieży w celu 
ustalenia jej pierwotnej kolorystyki. 
Odkrywki stratygraficzne (jak czytamy 
w „Programie Badań Stratygraficznych 
dla wieży zegarowej w Lądku-Zdroju”) 
ukazujące układ warstw farb, wykona-
ne zostaną na elementach zewnętrz-
nych, takich jak tynki, detale architek-

Dobiegają końca prace związane z bu-
dową nowej pętli Singletracka, którego 
trasa przebiegać będzie pod samym 
szczytem Trojaka. Z uwagi na wystą-
pienie konieczności przeprowadzenia 
dodatkowych prac związanych z go-
spodarką leśną w tym obszarze, wydłu-
żył się nieco termin realizacji zadania - 
trasa winna być gotowa do odbioru w 
połowie listopada br.

Grzegorz Szczygieł
WPSTiU UMiG Ladek-Zdrój

toniczne oraz na stolarce. Zdejmując 
kolejne warstwy farb, technicy mają 
dokonać około 20 odkrywek. W kolej-
nym dokumencie pt. „Program prac 
konserwatorskich zwieńczenie wieży 
– kula z podstawą” mieszczą się wy-
tyczne dotyczące sposobu renowacji 
i rekonstrukcji zwieńczenia wieży. Na 
rysunku obok projekt rekonstrukcyjny 
zwieńczenia z chorągiewką. Czekamy 
na dalsze postępy w pracach. 

Red.

wy gminnej farmy fotowoltaicznej. 
Serdecznie dziękuję wszystkim 
obecnym za obecność i ciekawą 
dyskusję.
17 października. Odbyłem rozmo-
wę na żywo na temat Lądeckiej 
Spółdzielni Energetycznej w stu-
diu TVN24 BiS.
18 października. Uczestniczyłem 
w otwarciu w Hotelu „Mir-Jan” 
Ogólnopolskiej Konferencji Akade-
mii Nauk Stosowanych na temat: 
„Komunikowanie społeczne w 
edukacji – funkcje i modele ko-
munikacji społecznej w edukacji 
– konieczny przewrót w kompe-
tencjach nauczyciela i ucznia”.
19 października. Byłem na Kon-
ferencji Klimatycznej PRECOP w 
Katowicach, zorganizowanej pod 
egidą Organizacji Narodów Zjed-
noczonych. Jako prelegent brałem 
udział w panelu: Miasta dla klimatu.
20 października. Wziąłem udział 
w posiedzeniu Komisji powiatu 
kłodzkiego ds. rozwoju, promocji 
i ochrony środowiska na temat 
spółdzielni energetycznych, kla-
strów energii i strategii rozwoju 
powiatu opartego o czystą ener-
gię.
22 października. Uczestniczyłem 
w uroczystości jubileuszu 75-lecia 
powstania Towarzystwa Przyja-
ciół Ziemi Kłodzkiej.
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Z prac 
Rady Miejskiej

Dystrybucja jodku potasu 
na terenie Gminy Lądek-Zdrój

OSP w Trzebieszowicach po raz 
kolejny najlepsza w powiecie

Miejsca dystrybucji jodku potasu na te-
renie miasta i gminy Lądek-Zdrój:
Lądek-Zdrój – Remiza OSP, 
ul. Strażacka 1 
Trzebieszowice – Remiza OSP
Radochów – Remiza OSP
Skrzynka – Remiza OSP
Konradów – Remiza OSP
Stójków – Świetlica Wiejska
Orłowiec – Plac przy Kościele
Wojtówka –  Plac przy Kościele
Lutynia – Plac przy Kościele
Kąty Bystrzyckie – Plac przy Kościele
Wykaz grup wiekowych objętych profi-
laktyką wraz ze sposobem podawania i 
informacją o preparatach jodowych:
• Noworodki i niemowlęta do 1 miesią-
ca życia – jednorazowo ¼ tabletki (12,5 
mg jodu). Tabletkę należy całkowicie 
rozkruszyć, dodać do podawanego po-
karmu i podać dziecku;

• Dzieci w wieku od 1 miesiąca do 3 
lat – jednorazowo ½ tabletki (25 mg 
jodu). Tabletkę należy całkowicie roz-
kruszyć, dodać do podawanego po-
karmu i podać dziecku;
• Dzieci w wieku od 3 lat do 12 lat – 
jednorazowo 1 tabletka (50 mg jodu). 
Tabletkę należy połknąć i popić wodą 
lub innym chłodnym napojem. Ta-
bletkę można pokruszyć i dodać do 
chłodnego napoju;
• Dorośli i dzieci powyżej 12 lat – jed-
norazowo 2 tabletki (100 mg jodu). 
Tabletkę należy połknąć i popić wodą 
lub innym chłodnym napojem;
• Kobiety w ciąży i karmiące piersią 
(każdy wiek) – jednorazowo 2 tablet-
ki (100 mg jodu). Tabletkę należy po-
łknąć i popić wodą lub innym chłod-
nym napojem.

Sesja Rady Miejskiej wrzesień 2022 r.
W dniu 29 września 2022 r. odbyła 
kolejna sesja Rady Miejskiej Lądka-
-Zdroju. Obecnych było 13 radnych 
oraz Roman Kaczmarczyk Burmistrz 
Lądka-Zdroju, Alicja Piwowar Wicebur-
mistrz Lądka-Zdroju, Wioletta Wiśniew-
ska Skarbnik Gminy, Irena Brzozowska 
Radca prawny (on-line) oraz pracowni-
cy Urzędu Miasta i Gminy: Emilia Pilar-
ska – Biuro Rady i obsługa techniczna, 
panowie Igor Falkiewicz i Adam Rodak.
Po stwierdzeniu quorum, zatwierdze-
niu protokołu z poprzedniej sesji do-
konano poprzez głosowania zmian 
w porządku obrad: zdjęto uchwałę o 
zmianie uchwały w sprawie ustalenia 
regulaminu określającego wysokości 
oraz szczegółowe warunki przyznawa-
nia dodatków, szczegółowe warunki 

ciąg dalszy >>>

Dnia 1 października 2022 na stadionie 
w Nowej Rudzie Słupcu odbyły się XIV 
Powiatowe Zawody Sportowo-Pożar-
nicze Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Gminę Lądek-Zdrój reprezentowały 
dwie drużyny z Trzebieszowic: kobieca 
oraz męska.
Drużyna mężczyzn trzeci raz z rzędu 
zajęła pierwsze miejsce, dzięki czemu 
puchar przechodni Komendanta Po-
wiatowego Państwowej Straży Pożar-
nej w Kłodzku zostanie u nas na za-
wsze. Mężczyźni wygrali konkurencję 
biegu sztafetowego i ćwiczenia bojo-
wego. Kolejne miejsce zajęły drużyny 

z jednostek: OSP Pławnica , OSP Do-
maszków, OSP Wolibórz.
Wśród drużyn żeńskich najlepsza oka-
zała się drużyna kobiet z OSP Pław-
nica. Drugie miejsce zajęły druhny z 
OSP Trzebieszowice, trzecie – OSP Do-
maszków, czwarte – OSP Drogosław. 
Jest to kolejny sukces drużyny żeńskiej 
z Trzebieszowice i dalsza motywacja 
do pracy, żeby stanąć na najwyższym 
podium w przyszłych latach.
Druhny i druhowie w nagrodę otrzymali 
pamiątkowe puchary i dyplomy. 
Burmistrz Lądka-Zdroju Pan Roman 
Kaczmarczyk, który wspierał osobiście 

W imieniu własnym i Zarządu Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Trzebieszo-
wicach chciałbym bardzo serdecznie 
podziękować wszystkim druhnom i 
druhom reprezentującym nasze druży-
ny i członkom jednostki, którzy zaanga-
żowali się w przygotowania drużyn do 
zawodów. Odnosimy ogromny sukces 
wystawiając dwie drużyny i zajmując 
miejsca na podium. A trzecie zwycię-
stwo z rzędu mężczyzn (lata 2017, 
2019, 2022) jest uhonorowaniem wie-
lu lat ciężkich treningów i wyrzeczeń. 
Uważam, że mieszkańcy Gminy Lą-
dek-Zdrój powinni być z nas dumni, 
że godnie reprezentujemy Gminę i że 
jesteśmy najlepszą jednostką w zawo-
dach sportowo-pożarniczych na tere-
nie powiatu kłodzkiego.

Dziękujemy za obecność i doping na 
zawodach naszym zasłużonym senio-
rom, Panu Burmistrzowi Romanowi 
Kaczmarczykowi wraz z małżonką, 
radnej Pani Ewelinie Rycaj oraz na-
szym bliskim.

Prezes OSP Łukasz Wrona

Podziękowanie

trzebieszowickie drużyny reprezentują-
ce naszą gminę przekazał dla jednostki 
komputer all-in-one, czyli komputer i 
monitor w jednym oraz laserową dru-
karkę i router LTE do szybkiego interne-
tu. 
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obliczania i wypłacania wynagrodzeń 
za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw oraz wysokość, 
warunki i kryteria wypłacania nagród 
dla nauczycieli zatrudnionych w przed-
szkolu i szkołach prowadzonych przez 
Gminę Lądek-Zdrój a wprowadzono w 
części II w pkt 1 podpunktów „e” i „f”- 
projekt uchwały w sprawie przeprowa-
dzenia na terenie Gminy Lądek-Zdrój 
konsultacji społecznych w sprawie 
Budżetu Obywatelskiego oraz projekt 
uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji 
dotyczącej utworzenia Młodzieżowej 
Rady Gminy.
Podjęto uchwałę o zmianach w Budże-
cie Lądek-Zdrój 2022:
I. Zmiany w dochodach budżetu: 1. W 
dziale 710 – wprowadza się dochody 
z tytułu dotacji za projekt „Przebudowa 
i częściowa zmiana sposobu użytko-
wania budynku dworca kolejowego w 
Lądku-Zdroju w celu utworzenia cen-
trum przesiadkowego oraz inkubatora 
przedsiębiorczości” w ramach RPO WD 
2014-2020 - końcowe rozliczenie. 2. W 
dziale 758 - zwiększa się plan docho-
dów z tytułu środków części oświato-
wej subwencji ogólnej na podstawie 
otrzymanej decyzji Ministra Finansów 
nr ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierp-
nia 2022 r. na realizację zadania zwią-
zanego z zatrudnieniem nauczycieli 
pedagogów, pedagogów specjalnych, 
psychologów, logopedów lub terapeu-
tów pedagogicznych od 1 września 
2022 r. oraz nr ST3.4750.21.2022.g z 
dnia 24 sierpnia 2022 r. na wynagro-
dzenia dotychczasowych nauczycieli 
stażystów i nauczycieli kontraktowych 
(tj. wynagrodzenia nauczycieli począt-
kujących) od 1 września 2022 r. 3. W 
dziale 900 – wprowadza się docho-
dy z tytułu dotacji celowej na zadanie 
„Budowa autonomicznego oświetlenia 
drogowego na terenie gminy Lądek-
-Zdrój” w ramach konkursu pn. „Dolno-
śląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 
2022” organizowanego przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Dolno-
śląskiego oraz zmniejsza się docho-
dy z tytułu dotacji celowej w związku 
z niezakwalifikowaniem projektu pn. 
„Uporządkowanie i utwardzenie placu 
rekreacyjnego i placu zabaw w miej-
scowości Konradów w ramach konkur-
su „Odnowa Dolnośląskiej Wsi w 2022 
roku”. 4. W dziale 921 – wprowadza 
się dochody przekazane przez Powiat 
Kłodzki z tytułu nagrody w konkursie 
„Najpiękniejszy wieniec dożynkowy” 
- Gmina Lądek-Zdrój reprezentowana 
przez Sołectwo Skrzynka. II. Zmiany w 
wydatkach budżetu: Zmiany dokonano 
na podstawie w/w dochodów, wnio-
sków pracowników merytorycznych re-

alizujących zadania oraz zaangażowa-
nia wydatków budżetowych. 1. W dziale 
010 – wprowadza się wydatki mająt-
kowe na nowe zadanie pn. „Rozwój ob-
szarów wiejskich Gminy Lądek-Zdrój 
poprzez uporządkowanie gospodarki 
wodnej na ich terenie” na wykonanie 
planu funkcjonalno-użytkowego na 
przebudowę ujęć wody i rozbudowę 
sieci wodnej w Kątach Bystrzyckich. 2. 
W dziale 600 – zwiększa się wydatki 
na bieżące utrzymanie dróg gminnych 
oraz wprowadza się nowe zadanie ma-
jątkowe pn. „Przebudowa obiektu mo-
stowego w Stójkowie w ciągu drogi we-
wnętrznej dz.99 i 126 obręb Stójków”. 
3. W dziale 630 – zwiększa się wydatki 
na zadanie Budowa kompleksowej 
ogólnodostępnej infrastruktury tury-
stycznej na terenie Gminy Lądek-Zdrój 
( przeniesienie środków z 90095.6050) 
4. W dziale 700 – zwiększa się wydatki 
na remonty budynków gminnych oraz 
przesuwa się niewykorzystane środki 
w zadaniu „Zakup gruntów” do zadania 
inwestycyjnego pn. „Wymiana pokrycia 
dachowego na budynku Spacerowa 
11” na dodatkowe roboty budowlane 
(uzupełnienie i obróbka blacharska na 
ogniomurach, otynkowanie i malowa-
nie kominów, montaż kominka wenty-
lacyjnego. 5. W dziale 750 – zwiększa 
się wydatki na promocję gminy. 6. W 
dziale 757 - zabezpiecza się środki na 
obsługę długu publicznego w związku 
z podwyżką stóp procentowych ogło-
szonych przez Radę Polityki Pieniężnej. 
7. W dziale 801 – dokonuje się zmian 
w planie finansowym jednostek oświa-
towych na podstawie zwiększonej sub-
wencji oświatowej oraz urealniono plan 
wydatków na wynagrodzenia, składki 
ZUS i FP, zwiększono plan finansowy 
dla Zespołu Szkół Publicznych na za-
kup energii (LO- 15.000 zł i SP1-5.000 
zł), zabezpieczono środki na usługi 
związane z zapewnieniem uczniom 
posiłku (SP1-12.000 zł) oraz zwięk-
szono środki dla Szkoły Podstawowej 
w Trzebieszowicach na zakup węgla 
10.000 zł. 8. W dziale 855 – dokonuje 
się zmian w planie finansowym Żłobka 
Gminnego urealnienie wynagrodzenia 
i składki ZUS. 9. W dziale 900 – roz-
dziale 90001 – zmniejsza się środki 
na usługi pozostałe, w rozdziale 90015 
– zwiększa się środki na bieżące utrzy-
manie oświetlenia, wprowadza się 
wydatki majątkowe na nowe zadanie 
pn. Id: 0D1242E9-660D-4C1E-8945-E-
A59C4A55E80. Projekt Strona 1 „Budo-
wa autonomicznego oświetlenia dro-
gowego na terenie gminy Lądek - Zdrój” 
zadanie finansowane przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa Dolnoślą-
skiego (UMWD- 94.607 zł i BG- 47.393 
zł), zmniejsza się środki w zadaniu „Bu-
dowa nowych systemów oświetlenio-

wych” oraz w rozdziale 90095 – prze-
suwa się wydatki majątkowe zadania 
„Budowa ogólnodostępnej toalety przy 
parkingu na Pl. M. Skłodowskiej-Curie” 
do zadania „Budowa kompleksowej 
ogólnodostępnej infrastruktury tury-
stycznej na terenie Gminy Lądek-Zdrój” 
(rozdz. 63003.6050) – zmiana klasyfi-
kacji budżetowej - zadanie finansowa-
ne z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych w ramach Funduszu CO-
VID-19, zwiększa się środki w zadaniu 
pn. „Uporządkowanie i utwardzenie 
placu rekreacyjnego i placu zabaw w 
miejscowości Konradów” w związku 
z aktualizacją kosztorysu ofertowego 
(zadanie realizowane z funduszu so-
łeckiego Konradów 8.000 zł i budżetu 
gminy 16.670 zł). 10. W dziale 921 – 
rozdziale 92105 – wprowadza się wy-
datki na nagrodę dla sołectwa Skrzynka 
za reprezentowanie gminy w konkursie 
„Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”, w 
rozdziale 92109 – zwiększa się dota-
cję podmiotową dla Centrum Kultury i 
Rekreacji w Lądku-Zdroju - urealnienie 
płac w związku z trudną sytuacją go-
spodarczo-ekonomiczną i stale rosną-
cą inflacją. 11. W dziale 926 – zmniej-
sza się składki na dodatkową składkę 
członkowską dla Stowarzyszenia Gmin 
Ziemi Kłodzkiej na utrzymanie tras ro-
werowych Singletrack.
Wszystkie uchwały w ramach porząd-
ku obrad zostały przyjęte w porządku 
obrad. Odrzucono skargę na brak funk-
cjonowania w gminie Młodzieżowej 
Rady Gminy, uznając, że potrzebna jest 
inicjatywna oddolna, zainteresowanie 
ze strony młodzieży. Trudno narzucać 
odgórnie takie rozwiązania.  Uchwała 
dot. sporządzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowani przestrzennego 
Lądku-Zdroju dla części obrębu Stare 
Miasto i Nowy Zdrój, obie zmiany na 
podstawy wniosków właścicieli. Jedna 
dotyczy zmiany obecnych wskaźni-
ków zabudowy w zakresie wysokości 
budynku oraz rodzaju dachu, druga 
wprowadzenie funkcji małych usług tu-
rystycznych. 
Z całością projektów podjętych uchwał 
można się zapoznać na stronie: http://
www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl w 
zakładce Rada Miejska i dalej Uchwały 
Rady Miejskiej w 2022 r.
Informuję, że nadal jest niewygaszony 
mandat zmarłego radnego pana Artura 
Dobrzyńskiego z uwagi na procedury 
związane ze śmiercią obcokrajowca na 
terenie Republiki Czeskiej.

Małgorzata Bednarek
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Lądka-Zdroju.

dokończenie ze str. 4
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Jedynkowe 
Newsy
• Dzięki wsparciu finansowemu GKRPA 
w Lądku -Zdroju uczniowie uczestniczy-
li w cyklu warsztatów profilaktycznych. 
8 klasy poszerzyły wiedzę w zakresie 
zagrożenia substancjami psychoak-
tywnymi oraz radzenia sobie w obliczu 
zagrożenia nimi. Szóstoklasiści nato-
miast wzięli udział w rekomendowa-
nym programie Debata, dzięki któremu 
nabyli wiedzę o realnych konsekwen-
cjach zachowań ryzykownych, które 
są następstwem używania alkoholu i 
narkotyków. Cała społeczność szkolna 
apeluje, aby nie tylko październik był 
miesiącem bez  przemocy! 

• 30 września obchodziliśmy w klasie 
5a Dzień Chłopaka. Dziewczęta  stanę-
ły na wysokości zadania i zaplanowały 
obchody, które na pewno na długo po-
zostaną w pamięci naszych chłopców. 
Nie zabrakło życzeń i drobnych upo-
minków i słodkiego „co nieco”.

• 14 października dzięki życzliwości ro-
dziców zorganizowaliśmy grilla w Kon-
radowie, gdzie oprócz kiełbasek rodzice 
zatroszczyli się  również o coś słodkie-
go. Jednak największą popularnością 
cieszyła się owczarnia, którą mogliśmy 
odwiedzić dzięki życzliwości państwa 
Szymanowskich. Dzieci już planują ko-
lejne spotkania.

• 12 października klasa 4a pod opieką 
Pań Barbary Schab, Adrianny Szymań-
skiej i Beaty Ludwiniak brała udział w 
wycieczce pieszej połączonej z ogni-
skiem. Celem wyprawy była piękna 
wieś Lutynia. Tutaj, w urokliwej, jesien-
nej scenerii piekliśmy kiełbaski, piliśmy 
herbatę, bawiliśmy się, a nawet nazbie-
raliśmy grzybów. Sołtys Lutyni, Pan Ma-
riusz Gąsiorek bardzo miło nas ugościł, 
zadbał o suche drewno do ogniska, a 
także kijki do pieczenia kiełbasek. Mo-
żemy polecić to miejsce i pewnie jesz-
cze tam wrócimy.

• 14 października obchodziliśmy w 
szkole Dzień Edukacji Narodowej. Na 
sali gimnastycznej zebrały się klasy 1-6, 
aby podziękować swoim nauczycielom 
za trud pracy i wychowawcze zaanga-
żowanie. Pani dyrektor Lidia Achrem 
podczas uroczystości  wręczyła na-
grody nauczycielom, a potem, rozdając 
słodki poczęstunek, zaprosiła dzieci na 
projekcję filmu o wyjątkowej szkole – 
„Akademii Pana Kleksa”. 

„W bajkowej krainie”
Pasowanie na czytelnika to oficjalne 

przyjęcie najmłodszych uczniów do 
grona czytelników biblioteki szkolnej.  
W tym roku szkolnym  na uroczystym 
pasowaniu obie klasy pierwsze gościły 
w bibliotece szkolnej 18 października 
b.r.  Był to dzień, na który uczniowie 
czekali z utęsknieniem. Założenie karty 
bibliotecznej i pierwsze wypożyczanie 
książek dało dzieciom dużo radości i 
powodu do dumy, bowiem w tym mo-
mencie  zaczyna się niesamowita, czy-
telnicza przygoda dzieci, które mogą 
już czytać.

#CodeWeek2022 - jubileuszowa, 10. 
edycja
Europejski Tydzień Kodowania trwał w 
tym roku od 8 do 23 października.  To 
społeczna inicjatywa, w ramach której 
europejskie państwa rywalizują w licz-
bie zorganizowanych wydarzeń zwią-
zanych z programowaniem. Może się 
w nią włączyć każdy, kto chce rozpo-
cząć lub kontynuować swoją przygodę 
z kodowaniem – CodeWeek jest dla 
wszystkich! Uczniowie naszej szkoły 
tradycyjnie corocznie uczestniczą w 
tym wydarzeniu! Promujemy kreatyw-
ność, umiejętność rozwiązywania pro-
blemów oraz współpracy przy progra-
mowaniu, a także w innych działaniach 
związanych z technologią.  Uczniowie 
klasy 2a oraz członkowie szkolnego 
Klubu Młodego Ekologa zgłębiali taj-
niki elementów kodowania, robotyki i 
programowania na zajęciach, łącząc 
je z treściami przyrodniczymi. W ruch 
ruszyły ozoboty (małe roboty), które 
pokonywały trasę zakodowaną przez 
uczniów. W ramach nauki podstaw pro-
gramowania bardzo przydatne okazały 
się zajęcia z matą i kolorowymi kubka-
mi. Przenieśliśmy zadania programo-

wania z komputera na dywan. Kodo-
wanie na dywanie okazało się bardzo 
ciekawe i kreatywne. Zajęcia z kodowa-
nia nie muszą być przeprowadzane wy-
łącznie w pracowni komputerowej. Je-
steśmy tego najlepszym przykładem!  
Jubileuszowa edycja już zakończona, 
my jednak nie kończymy zabawy! Reali-
zujemy zadania z ogólnopolskiego pro-
jektu „Uczymy Dzieci Programować”. 

Wycieczka do wnętrza ziemi
W górskich wędrówkach jest jakaś 
mistyczna tajemnica, która każe nam 
porzucić współczesne zdobycze cywi-
lizacji i odkrywać piękno przyrody. Wpi-
sując się w ten trend klasa 5B postano-
wiła powędrować niebieskim szlakiem 
turystycznym na górę Cierniak i zajrzeć 
do wnętrza ziemi eksplorując Jaskinię 
Radochowską.

Takie cuda tylko w Kletnie 
Niezapomniane wrażenia z przejścia 
z podziemnej trasy turystyczno-edu-
kacyjnej w Kopalni Uranu w Kletnie. 
Miejsce magiczne z miejscowymi mi-
nerałami, niezwykle interesującymi la-
biryntami i korytarzami odwiedziliśmy 
podczas wycieczki szkolnej uczniów 
klasy 8a z Zespołu Szkół Publicznych 
w Lądku-Zdroju. Zapoznaliśmy się z hi-
storią geologiczną Masywu Śnieżnika. 
Cóż za ciekawie opowiedziana przez 
Pana przewodnika historia górnictwa. 
Przejście w kaskach górniczych wą-
skimi korytarzami było dla nas nieco-
dziennym doznaniem.
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1.11.2022, 8.00-8.00 „Centralna” ul. Mic-
kiewicza 15, Bystrzyca Kłodzka
2.11.2022, 20.00-8.00 „Słoneczna” ul. Mo-
rawka 31/1B, Stronie Śląskie
3.11.2022, 20.00-8.00 „Zdrojowa” ul. Ko-
ściuszki 15b, Lądek- Zdrój
4.11.2022, 20.00-8.00 „Apteka przy Netto” 
ul. Mickiewicza 3, Bystrzyca Kłodzka
5.11.2022, 15.00-8.00 „Bystrzycka” ul. 
Okrzei 12, Bystrzyca Kłodzka
6.11.2022, 8.00-8.00 „Daglezja” ul. Nad-
brzeżna 22, Stronie Śląskie
7.11.2022, 20.00-8.00 „Herbena” Osiedle 
Szkolne 10, Bystrzyca Kłodzka
8.11.2022, 20.00-8.00 „Pod Opatrznością” 
ul. Powstańców Wlkp.4, Lądek-Zdrój
9.11.2022, 20.00-8.00 „Pod Słowikiem” pl. 
Wolności 34/7, Międzylesie
10.11.2022, 20.00-8.00 „Rumianek” ul. 
Nadbrzeżna 14, Stronie Śląskie
11.11.2022, 8.00-8.00 „Rodzinna” ul. Stra-
żacka 11, Bystrzyca Kłodzka
12.11.2022, 15.00-8.00 „Słoneczna” Plac 
Wolności 28-29, Bystrzyca Kłodzka
13.11.2022, 8.00-8.00 „Słoneczna” ul. Mo-
rawka 31/1B, Stronie Śląskie
14.11.2022, 20.00-8.00 „Zdrojowa” ul. Ko-
ściuszki 15b, Lądek- Zdrój
15.11.2022, 20.00-8.00 „Apteka przy Net-
to” ul. Mickiewicza 3, Bystrzyca Kłodzka
16.11.2022, 20.00-8.00 „Bystrzycka” ul. 
Okrzei 12, Bystrzyca Kłodzka
17.11.2022, 20.00-8.00 „Centralna” ul. 
Mickiewicza 15, Bystrzyca Kłodzka
18.11.2022, 20.00-8.00 „Daglezja” ul. Nad-
brzeżna 22, Stronie Śląskie
19.11.2022, 15.00-8.00 „Herbena” Osiedle 
Szkolne 10, Bystrzyca Kłodzka
20.11.2022, 8.00-8.00 „Pod Opatrznością” 
ul. Powstańców Wlkp.4, Lądek-Zdrój
21.11.2022, 20.00-8.00 „Pod Słowikiem” 
pl. Wolności 34/7, Międzylesie
22.11.2022, 20.00-8.00 „Rodzinna” ul. 
Strażacka 11, Bystrzyca Kłodzka
23.11.2022, 20.00-8.00 „Rumianek” ul. 
Nadbrzeżna 14, Stronie Śląskie
24.11.2022, 20.00-8.00 „Słoneczna” Plac 
Wolności 28-29, Bystrzyca Kłodzka
25.11.2022, 20.00-8.00 „Słoneczna” ul. 
Morawka 31/1B, Stronie Śląskie
26.11.2022, 15.00-8.00 „Zdrojowa” ul. Ko-
ściuszki 15b, Lądek- Zdrój
27.11.2022, 8.00-8.00 „Apteka przy Netto” 
ul. Mickiewicza 3, Bystrzyca Kłodzka
28.11.2022, 20.00-8.00 „Bystrzycka” ul. 
Okrzei 12, Bystrzyca Kłodzka
29.11.2022, 20.00-8.00 „Centralna” ul. 
Mickiewicza 15, Bystrzyca Kłodzka
30.11.2022, 20.00-8.00 „Daglezja” ul. Nad-
brzeżna 22, Stronie Śląskie

Dyżury aptek
LISTOPAD 2022Festiwal Nauki

W dniach 6-7 października w Bystrzy-
cy Kłodzkiej odbył się XXV Dolnoślą-
ski Festiwal Nauki. Z tej okazji 6 paź-
dziernika 2022 roku, chętni uczniowie 
Zespołu Szkół Publicznych w Lądku-
-Zdroju wraz z Paniami opiekunkami 
Małgorzatą Suszyńską i Joanną Oż-
gą-Laskowską wybrali się do Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Bystrzy-
cy Kłodzkiej. Tam odbył się wykład 
na temat Związku Socjalistycznych 
Republik Sowieckich, który w cieka-
wy i interesujący sposób poprowadził 
dr Tomasz Szyszlak z Wydziału Nauk 
Społecznych Uniwersytetu Wrocław-
skiego. W ramach projektu „Było sobie 
państwo...” uczniowie liceum poznali 
politykę, społeczeństwo i kulturę ZSRS 
w latach 1922-1991. Po interesującym 
wykładzie, uczniowie zwiedzili odre-
staurowany bystrzycki rynek, korzy-
stając m.in. z kawiarni, restauracji oraz 
tamtejszych sklepów. 

Martyna Majka (kl. II A LO)

Jubileusz 75-lecia Liceum Ogólno-
kształcącego im. Andrzeja Zawady w 
Lądku-Zdroju
7 października 2022 roku, dokładnie 
w 75. rocznicę podpisania Aktu zało-
życielskiego rozpoczęły się obchody 
roku jubileuszowego Liceum Ogólno-
kształcącego im. Andrzeja Zawady w 
Lądku-Zdroju. Oficjalnie uroczystości 
rozpoczęła Msza Święta w Kościele Pa-
rafialnym pw. Narodzenia NMP, w któ-
rej uczestniczyła społeczność szkolna, 
nauczyciele i absolwenci liceum. Na-
tomiast w Centrum Kultury i Rekreacji 
w Lądku-Zdroju nastąpiło otwarcie 
wystawy prac plastycznych uczniów li-
ceum. Wszystkim gościom dedykowa-
ny był także występ muzyczny  przygo-
towany przez uczennicę naszej szkoły 
Julię Palasik. W przemówieniu dyrektor 
ZSP w Lądku-Zdroju, p. Lidia Achrem 
przypomniała znamienitą przeszłość 
lądeckiego liceum. Zwieńczeniem uro-
czystości były wspomnienia Zbigniewa 
Zdzienickiego, inicjatora i realizatora 
Lądeckich Spotkań Sentymentalnych, 
miłośnika fotografii i byłego nauczycie-
la chemii lądeckiego liceum, ilustrowa-
ne fotografiami i filmami - „Zaczęło się 
od Liceum, czyli o minionych Lądec-
kich Spotkaniach Sentymentalnych”. 
Uroczystości jubileuszu połączone 
były z wydarzeniami odbywającymi się 
w ramach VII Lądeckich Spotkań Sen-
tymentalnych. Podczas uroczystości 
nie zabrakło wzajemnych życzeń, po-
dziękowań i gratulacji. Informacje doty-
czące planowanych wydarzeń, związa-

nych z obchodami naszego Jubileuszu 
będą publikowane na bieżąco w prasie 
lokalnej oraz na stronie internetowej 
szkoły. 

Dzień Edukacji Narodowej 
14 października przypada Dzień Edu-
kacji Narodowej - święto pracowników 
oświaty, nauczycieli, wychowawców i 
pedagogów. Obchodzony jest w roczni-
cę powstania Komisji Edukacji Narodo-
wej w roku 1773 - pierwszego w Europie 
ministerstwa oświaty. Z tej okazji w Li-
ceum Ogólnokształcącym przy ZSP w 
Lądku-Zdroju odbył się uroczysty apel. 
Pod opieką swojej wychowawczyni, 
pani Magdaleny Rodowicz uczniowie 
klasy pierwszej przygotowali nauczy-
cielom i młodzieży artystyczną ucztę 
zabarwioną dawką humoru. Swoim 
występem dostarczyli zebranym go-
ściom wielu wizualnych i muzycznych 
wrażeń. W tym uroczystym dniu słowa 
podziękowania i życzenia przekazała 
pracownikom szkoły dyrektorka ZSP 
w Lądku-Zdroju, pani Lidia Achrem. Na 
zakończenie uroczystości uczniowie 
liceum oraz szkoły podstawowej obej-
rzeli film pt. „Pan od muzyki”. To był nie-
zwykły dzień, pełen wrażeń i  nieukry-
wanych wzruszeń.

W trosce o wygodę maturzystów
Z wielką przyjemnością ogłaszamy, że 
do szczęśliwego grona posiadających 
szafki na podręczniki i przybory szkol-
ne dołączyło lądeckie LO. Na początku 
października, kilkunastu uczniów klasy 
czwartej w nagrodę za wyróżniającą 
frekwencję na zajęciach szkolnych 
otrzymało kluczyki do zakupionych re-
gałów. 

Warsztaty o kreowaniu umiejętności 
komunikacyjnych 
19 października uczniowie Liceum 
Ogólnokształcącego przy ZSP w Ląd-
ku-Zdroju uczestniczyli w warsztatach 
przygotowanych przez pracowników 
naukowych Akademii Nauk Stosowa-
nych im. Stanisława Staszica w Pile. 
Spotkania dotyczyły kreowania umie-
jętności komunikacyjnych. Licealiści 
mieli do wyboru następujące zajęcia: 
Wykorzystanie technik teatralnych w pra-
cy ze stresem, Ruch i taniec jako jedna z 
form monitorowania siebie i wykorzysta-
nia w rozwoju osobistym, Jak pobudzać 
kreatywność i czy można ją wytrenować, 
Warsztaty twórczego pisania, Język em-
patii w procesie komunikacji, Relacje jako 
filar budowy współczesnego społeczeń-
stwa. Wszyscy uczestnicy warsztatów 
wyrazili przekonanie, że były to bardzo 
ciekawe i potrzebne zajęcia.        

Redakcja LO

Liceanarium



8  |  DEBATY LĄDECKIE 11/2022

II Street Art Festival Lądek-Zdrój
Ostatni weekend sierpnia 2022 upłynął 
w Lądku-Zdroju pod znakiem sztuki uli-
cy w różnych odmianach. Swoje miej-
sce znaleźli muzycy grający wprost na 
bruku, twórcy murali i ulotnych insta-
lacji artystycznych w przestrzeni miej-
skiej, aktorzy i kuglarze teatru ognia, a 
także literaci, którzy ze swoimi książka-
mi dosłownie „wyszli na ulicę”. Wszyst-
ko to za sprawą II edycji imprezy Street 
Art Festival Lądek-Zdrój. 
Ideą tego przedsięwzięcia jest propa-
gowanie swobody twórczej oraz spoj-
rzenia na tkankę miejską (nawet jeśli 
miasto jest niewielkie) jako przestrzeń 
artystycznej działalności – miasto sta-
je się swoistą sceną, płótnem, salą kon-
certową czy galerią sztuki. Od samego 
początku jednym z założeń festiwalu 
było także promowanie artystów lokal-
nych oraz konfrontowanie ich z twórca-
mi spoza regionu. Dlatego też program 
imprezy przeplatał pokazy artystów 
lokalnych, m.in. Anastazja Sosnowska, 
Łukasz Przepióra, Teatr „Akademia 
Wyobraźni”, „Teatr Którego Być Nie Po-
winno” z prezentacjami zaproszonych 
gości, wśród których znaleźli się mu-
zycy, np. doskonały jazz band Łukasz 
Rogacki Quintet, czy artyści plastycy, 
jak macedoński malarz Niche Vasilew 
lub Jakub Robaszewski. 
Działania festiwalowe odbywały się 
w różnych miejscach Lądka-Zdroju: 
na Rynku, w Arboretum czy w Parku 

im. Jana Pawła II w części zdrojowej, 
natomiast w części miejskiej, na ulicy 
Ogrodowej, powstał bajkowy mural w 
nieoczywisty sposób nawiązujący do 
postaci patrona naszego miasta, św. 
Jerzego. Mamy nadzieję, że następne 
edycje festiwalu będą równie udane, 
angażujące społeczność lokalną i przy-
ciągające turystów do naszego miasta.
Street Art Festival Lądek-Zdrój był in-
auguracją projektu „Czego nam trze-
ba? Działamy dalej!”, realizowanego 
przez Potrójną Inicjatywę, w skład któ-
rej wchodzą Stowarzyszenie Działań 
Kreatywnych ArteWeda, Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi Lądeckiej oraz Cen-
trum Kultury i Rekreacji a także pokaź-
na grupa partnerów, którym serdecznie 
dziękujemy za zaangażowanie. 
Projekt zrealizowany został w ramach 
programu Lokalne Partnerstwa Pol-
sko Amerykańskiej Fundacji Wolności, 
poza tym wsparcia finansowego oraz 
organizacyjnego udzielili: Gmina Lą-
dek-Zdrój, Marek Kotlarz, „Dom Klahra” 
Kawiarnia Artystyczna, Uniwersytet 
Wrocławski, Stowarzyszenie Wspie-
ram Arboretum oraz wielu mieszkań-
ców Lądka-Zdroju.

Paulina Bagińska

Kapliczka 
wielu religii
Mieczysław Krywieńko, znany miesz-
kańcom naszej gminy jako dawny, 
wieloletni Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Lądek-Zdrój od lat otaczał opieką nisz-
czejące zabytki. Miał swój wkład m.in. 
w odnowę kościółka Matki Boskiej od 
Zagubionych w Karpowie, kalwarii na 
Cierniaku czy kapliczki św. Eustache-
go i św. Huberta w Trzebieszowicach. 
Teraz metamorfozie uległa zanikająca 
już kaplica stojąca niedaleko od Przełę-
czy Lądeckiej, położona pośród dawnej 
drogi prowadzącej w kierunku granicy. 
Obiekt był już właściwie w stanie ruiny. 
Społeczny Komitet Odbudowy Kapli-
czek (w skrócie SKOK) prowadził prace 
renowacyjne prawie dwa lata, gdyż ko-
nieczne było nawet poprawienie funda-
mentów. Mimo poszukiwań, nie udało 
się odnaleźć dokładnych informacji na 
temat, kto postawił kapliczkę i kiedy, 
jednak można domniemywać, że jej 
wiek to około 200 lat.
Obecnie jest to Kapliczka wielu religii, w 
której wnękach umieszczono postaci i 
symbole oznaczające różne wyznania. 
Na jednej ze ścian znajduje się napis: 
„Kapliczka wielu religii.
Tutaj, pod jednym dachem spotkały się i 
żyją w zgodzie najważniejsze światowe 
religie, we wnękach kapliczki znajdziemy 
symbole chrześcijaństwa, islamu, hindu-
izmu, buddyzmu, prawosławia, judaizmu 
i taoizmu. Uszanujmy to miejsce”.
W dniu 19 października 2022 r. obyło 
się spotkanie w leśnym ustroniu koń-
czące dzieło. Mieczysław Krywieńko 
wraz ze współpracownikami wykona-
nych prac: Markiem Rafałko, Adamem 
Hućko i Henrykiem Kuźmińskim prze-
cięli wstęgę. Niestety, nie mógł uczest-
niczyć w tym uroczystym momencie 
zawsze chętny do działania, Zbigniew 
Sadliński. Podziękowania od całego 
SKOK-u otrzymali artyści rzeźbiarze, 
których prace zdobią kapliczkę -  bracia 
Stanisław i Marek Kurowscy z Kamie-
nicy i Zbigniew Kacprzak z „Galerii na 
szlaku” w Nowym Gierałtowie. Zapre-
zentowano też wystawę fotograficzną 
dokumentującą stan obiektu przed 
rozpoczęciem remontu i przebieg prac. 
Przy leśnej drodze ustawiono dwie ła-
weczki ku wygodzie osób, które zechcą 
odpocząć w tym miejscu i oddać się 
modlitwie lub refleksji.
Kapliczki stawiane przez ludzi od wie-
ków są symbolem przynależności wy-
znaniowej, ale i zaufania do mocy osób 
uznanych za święte. Miejsca, gdzie 

dokończenie na str. 9 >>>
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Rękodzielnicze warsztaty 
w Bibliotece CKiR

Od września br. realizujemy projekt 
,,Handmade art – rękodzieło jest w 
cenie!” i niezmiernie cieszy nas fakt, 
że tak wiele osób dorosłych, jak i dzie-
ci zainteresowało się wszystkimi za-
proponowanymi przez nas zajęciami. 
Odbyły się już warsztaty decoupage, 
kończymy warsztaty tkackie, a rozpo-
częliśmy właśnie zajęcia krawieckie i 
filcowania. Planujemy  jeszcze warsz-
taty ceramiczne i malarstwa olejnego. 
Obecnie uczymy się obsługi maszyn 
do szycia. Na początek  uszyjemy 
pierwsze proste projekty, takie jak gum-
ki do włosów czy woreczki na warzywa 
i owoce. Kto wie, jak się rozkręcimy, 
to może docelowo uszyjemy sukienki.  
A co :)
Warsztaty filcowe rozpoczęliśmy od 
biżuterii. Z koralików i własnoręcznie 
zrobionych filcowych kulek powstały 

kolczyki i bransoletki. 
Projekt dofinansowany ze środków 
programu ,,Działaj Lokalnie" Polsko 
Amerykańskiej Fundacji Wolności re-
alizowanego przez Akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce oraz Fundusz Lo-
kalny Masywu Śnieżnika.

Paulina Bera
Gabriela Naporowska-Rodak

Już od kilku lat w Lądku-Zdroju działa 
Grupa Wsparcia dla Osób z Problemem 
Alkoholowym. Każdy, kto rozpoznaje u 
siebie problem z piciem alkoholu i pra-
gnie coś zmienić, może skorzystać z 
pomocy terapeutycznej w tym zakre-
sie. Zajęcia prowadzone są przez spe-
cjalistkę psychoterapii uzależnień.
Spotkania Grupy Wsparcia dla Osób 
z Problemem Alkoholowym w Ląd-
ku-Zdroju odbywają się zawsze w 
czwartki (oprócz dni świątecznych) 
w godzinach od 17.00 do 20.00 w bu-
dynku OPS przy ul. Zamenhofa 2.
Tel. kontaktowy do terapeuty 698 908 
002 (czynny w czwartki  od 17.00 do 
20.00).
Zajęcia mają charakter terapeutycz-
ny i  edukacyjny.  Grupa jest otwarta 
i można do niej dołączyć w każdym 
momencie.  Uczestnikami są zarówno 
mężczyźni jak i kobiety.
Uczestnictwo w Grupie Wsparcia pole-
ga na dzieleniu się własnymi doświad-
czeniami, słuchaniu, nawiązywaniu 
kontaktu, udzielaniu sobie wzajemne-
go wsparcia emocjonalnego. 

Zapraszamy.

one się znajdują, są tym samym bez-
pieczne, otoczone szczególną opieką. 
Kontynuując dzieło dawnych miesz-
kańców, ocalając ten obiekt przed cał-
kowitym zniszczeniem, zachowano 
część krajobrazu kulturowego i oddano 
uszanowanie wielu religiom, zwracając 
uwagę na pokojowe współistnienie lu-
dzi i ich wyznań.
Gratulując wszystkim zaangażowa-
nym w wykonane prace, pozostaje po-
wtórzyć za umieszczoną na postumen-
cie inskrypcją: „Uszanujmy to miejsce”.

Małgorzata Bednarek

Grupa Wsparcia 
dla Osób z Proble-
mem Alkoholowym 

Inne Grupy Wsparcia 

Grupa AA – wtorki, godz. 18.00-20.00, 
Sala Widowiskowa CKiR, pl. Staromłyń-
ski 5 (budynek CKiR, I piętro)

Grupa Rodzinna Al-Anon „Nadzieja” – 
środy, godz. 18.30-20.00, Sala Widowi-
skowa (budynek CKiR, I piętro).

ODPUST 
NA WRZOSÓWCE

5 listopada, godz. 13.00

Ks. Proboszcz parafii w Lądku-
-Zdroju oraz strażacy zapraszają 

na uroczystość odpustową ku czci 
Św. Karola Boromeusza w kaplicy 

na Wrzosówce. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Ląd-
ku-Zdroju przygotuje dla wszyst-
kich pielgrzymów poczęstunek po 

Mszy Świętej. 
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77 lat Królewskiego Kurortu w Polsce (1945-2022)

Rezydencja „Viktoria” i „Sanatorium Landeck” cz.2

Budynek został całkowicie zelektryfi-
kowany, ogrzewany centralnym ogrze-
waniem i podłączony do wodociągu, 
a w 1922 r. do miejskiej sieci gazowej. 
Wewnątrz wykonano nowe ciągi ko-
munikacyjne (schody) i windę osobo-
wo-towarową. Cały kompleks nazwany 
został „Bieleschloss” (Zamek Białej) od 
malowniczego położenia nad Białą Lą-
decką i stał się luksusowym budynkiem 
sanatoryjnym z 40 pokojami dla kura-
cjuszy, jadalnią i 4 bawialniami. 
Było to sanatorium dość powszechnie 
reklamowane w ówczesnej prasie nie-
mieckiej. W okresie międzywojennym 
urządzono w parku łąkę do leżakowa-
nia (Liegenhalle) oraz miejsca prze-
znaczone do kąpieli powietrznych i 
słonecznych (Luft – Und Sonnenbad). 
Wykonano sztuczną grotę. 17.04.1930 
r. właściciel sanatorium, Paul Herr-
mann zmarł, a następnym właścicie-
lem kompleksu został doktor Hans 
Schoen (ożeniony z Dorotą Herrmann), 
który był jeszcze wymieniany w księdze 
adresowej w latach 1941/1942.
Pod koniec II wojny światowej w Zamku 
Białej urządzono szpital z salą operacyj-
ną dla żołnierzy wojska niemieckiego. 
Bezpośrednio po zaopatrzeniu rannych 
żołnierzy w polowych szpitalach przy-

frontowych, przywożono ich tu 
sanitarkami jak też koleją.     
W połowie 1945 r. Zamek Białej 
przejęły władze samorządowe 
miasta. Pod koniec 1945r. w bu-
dynku urządzono Dom Kultury, 
w 1946 r. jego kierownikiem był 
Edward Madyś. W 1946 r. swój 
ośrodek wypoczynkowy urzą-
dziła tu Organizacja Młodzieży 
Towarzystwa Uniwersytetów 
Robotniczych (OMTUR), czy-
li przybudówka Polskiej Par-
tii Socjalistycznej oraz biuro 
Zarządu Gminnego Związku 
Młodzieży Polskiej (ZMP). Od 
strony południowej, w parku 
przylegającym do obiektu urzą-
dzono letnią estradę (deski do 
tańca, podium dla zespołu, 
oświetlenie), która istniała jesz-
cze w początku lat 70. XX w. W 
obiekcie funkcjonowała świetli-
ca z amatorskim teatrzykiem, 
biblioteka, harcówka, radiowę-
zeł - „Radio BUROK”. W latach 
1948-49 częściowo było to 
lokum dla dzieci i młodzieży z 
Grecji i Macedonii. 
Od 1949 r. Zamek Białej po-
czątkowo pozosta-

wał w administracji Ośrodka 
Wczasowego w Lądku-Zdro-
ju, należącego do II Dolno-
śląskiego okręgu Funduszu 
Wczasów Pracowniczych 
w Jeleniej Górze. Wówczas 
obiekt nazwano „Wrzos”, 
a na kierownika powołano 
Jana Mrówczyńskiego. W 
tym budynku utworzono też 
siedzibę administracji dla 
pobliskich Domów Wczaso-
wych: „Jaś” (Wrzos II) przy 
ul. Spacerowej 8, „Pionier” 
(Wrzos III) przy ul. Space-
rowej 4, „Rokitnica” (Wrzos 
IV) przy ul. Spacerowej 2 i 
„Miechowice” (Wrzos V) przy 
ul. Spacerowej 1. W 1955 r. 
utworzony został tutaj sa-
modzielny Zarząd Okręgu 
FWP w Lądku-Zdroju z dy-
rektorem Andrzeja Bieryłło. 
Kolejnymi kierownikami ad-
ministracji DW „Wrzos” byli: 
Alicja Franke, Janina Mor-
darska (Jończy) i Zygmunt 
Jarosz. 
Z parkowego drzewostanu 
warto wymienić m.in. jodłę 
japońska nikko, choiny kana-

dyjskie, świerk Engelmanna i cyprysik 
nutkajski. 
W planie szczegółowym zagospoda-
rowania przestrzennego z 1997 r. mgr 
inż. arch. Ryszard Marak, jego główny 
projektant tak wówczas charaktery-
zuje obiekt: „Teren przy ul. Spacerowej 
10 (sięgający do rzeki Białej Lądec-
kiej). Obecnie wykorzystywany na cele 
wczasowe. Mieści D.W. „Wrzos I”. Jest 
to założenie architektoniczno-parkowe 
z drugiej połowy XIX w., którego część 
parkowa po 2 wojnie światowej zosta-
ła pozbawiona opieki. Zachowała się 
willa w formie pałacu oraz łącznik kry-
ty, przerzucony ponad rzeką, łączący 
willę z budynkiem przy ul. Kościuszki 
32, a także wolnostojący 1 kondygna-
cjowym, z dachem stromym krytym 
eternitem – budynek pełniący niegdyś 
funkcje gospodarcze. Budynek willo-
wo-pałacowy z około 1860 r. bardzo 
malowniczy, neogotycki, wielobryło-
wy z ryzalitami. loggiami, balkonami 
i strzelistą wieżą, z ostrymi dachami 
dwuspadowymi krytymi blachą. Za-
chodnia trójkondygnacjowa wieża 
graniasta kryta wysmukłym dachem 
stożkowym. Cokół z kamienia. Podział 
poziomy fazowanymi gzymsami kordo-
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nowymi. Artykulacja pionowa mocno 
wystającymi boniowanymi lizenami w 
formie przypór wieńczonych sterczyn-
kami. Okna o formach prostokątnych, 
łukowych, ostrołukowych i zbliżonych 
do ślepego grzbietu. Balkony z balu-
stradami maswerkowymi. Południowy 
ryzalit zwieńczony krenelażem. Wokół 
cenny drzewostan. Stylowe niegdyś 
ogrodzenie zdewastowane. Ocalały 
szczątki filarów bramowych i furtek z 
kratą ozdobną. Filary z profilowanymi 
czapkami zwieńczonymi kamiennymi 
kulami.” 
Natomiast w folderze „Uzdrowisko Lą-
dek Zdrój” wydanym w 1971 r. jego au-
tor Wiesław Kochański wymienia cyt. 
DW. „Wrzos”, ul. Spacerowa 9, tel. 419 
– wczasy profilaktyczne, 203 miejsca, 
składa się z 5 obiektów: „Wrzos” – 44 
miejsca, gabinet lekarski, gabinet zabie-
gowy, jadalnia (170 miejsc) z zapleczem 
kuchennym, sala telewizyjna, świetlica, 
biblioteka (1090 tomów). „Jaś”, ul. Spa-
cerowa 7, 43 miejsca. „Pionier”, ul. Spa-
cerowa 4, 31 miejsc. „Miechowice”, ul. 
Spacerowa 1, 32 miejsca. „Rokitnica”, 
ul. Spacerowa 2, 43 miejsca.
Obiekt jest prawnie chroniony, ponie-
waż w 1988 r. pod nazwą „dom miesz-
kalny, willa, ul. Spacerowa 10” wpisany 
został do rejestru zabytków (nr.rej. zab. 
1242/Wł z 1988 r), Dz.U. Woj. Wałbrzy-
skiego nr 9/30.V.1988.   Krótko przed 
komunalizacją, od 1993 r. „Wrzos VIII”. 
Dnia 4.05.1994 r. obiekt został przejęty 
przez lokalne władze samorządowe, 
czyli skomunalizowany. Po sprzedaży, 
od 26.08.1994 r. nieruchomość pry-
watna państwa Bieniów, pana Bienia 
z Niemiec „Villa Helena” (od imienia 
żony właściciela). Wówczas właściciel 
postanowił przynajmniej w części przy-
wrócić obiektowi dawną świetność. 
Rozpoczął się gruntowny remont. Do-
glądał go technik budowlany Stefan 
Sęk.

Most kryty
W celu bezpośredniego połączenia pra-
wobrzeżnych obiektów organizowane-
go kompleksu leczniczo-zabiegowego, 
a zarazem ułatwienia pomiędzy nimi 
komunikacji, dr Paul Herrmann zlecił 
budowę mostu. Początkowo miał tu 
powstać most stalowy, ale projekt za-
rzucono, bo hałas wytworzony przy 
nitowaniu konstrukcji byłby nieznośny 
dla gości. Współczesny most zapro-
jektował wrocławski architekt Feliks 
Henry. Dodam jeszcze, że w 1893 r., 
spośród trzech innych to właśnie jego 
projekt wybrano na budowę wieży wi-
dokowej na Śnieżniku. Most a raczej 
przejście pomiędzy budyn-
kami zostało zbudowane 
w latach 1906-1907 przez 
firmę Lolat-Eisenbeton. Na 
lądeckich pocztówkach da-
towanych w 1910 r. można 
go już dostrzec. Jest to 
żelbetonowy kryty most o 
załamanej osi, długości 49 
m i wewnętrznej szeroko-
ści 1,95 cm. Ze względu na 
różnicę poziomów obiek-
tów, most ten otrzymał 
dość wysoki środkowy filar 
i łączył taras na poziomie 
przyziemia Zamku Bia-
łej z trzecią kondygnacją 
domu przy obecnej ul. T. 
Kościuszki 32. Kryty most 
otrzymał betonowe, pełne 
balustrady, umieszczo-
ną powyżej, przeszkloną, 
drewnianą kratownicę oraz 
dwuspadowy dach kryty 
ceramiczną dachówką. 
Cechy stylowe nadała mu 
neogotycka, pseudoobron-
na wieżyczka ze stożkowa-
tym wspornikiem i stożko-
watą iglicą, nawiązująca do 
architektury francuskich, 

późnogotyckich zamków. Most połą-
czono trwale z obecnym budynkiem 
przy ul. T. Kościuszki 32, a wejście do 
niego było ze specjalnie wydzielonego 
saloniku. Natomiast po drugiej stronie 
rzeki z budynkiem przy ul. Spacerowej 
10 most był połączony luźną kilkume-
trową drewnianą wiatą, z której można 
było wyjść bezpośrednio też do ogro-
dów. 

c.d.n.
Na podstawie dostępnej literatury i inf od 
mieszkańców miasta, opr. L. Siarkiewicz 

przewodnik górski – sudecki PTTK.          

Ilustracje:
1. Sanatorium Dr. Herrmanna, pocztów-
ka datowana w obiegu 25.01.1916 r.
2. Sanatorium Landeck, pocztówka da-
towana w obiegu 30.10.1937 r.
3. Park zdrowotny przy Zamku Białej, 
lata dwudzieste XX w. 
4. Most kryty, widok z 1920 r.
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Lądecki Informator 
Kulturalny 
LISTOPAD 2022

1 listopada, godz. 19.00, Koncert „Muzyka 
dla duszy” w wykonaniu duetu Espersso 
(pianino i skrzypce), Kawiarnia Twórczo-
ści Piwnica Pod Adamem, ul. Wolności 2, 
wstęp 30 zł
2 listopada, godz. 19.00, Koncert muzyki 
latino, Moises Bethencourt (gitara i śpiew) 
i Bartłomiej Hudziec (perkusjonalia i 
śpiew) Kawiarnia Artystyczna Dom Klahra, 
Rynek 1, wstęp 30 zł
3 listopada, godz. 15.00, Koncert „Zdro-
jowe Melodie” Oresta Vasiouty, Kawiarnia 
Kaprys, ul. Ostrowicza 2, wstęp wolny
3 listopada, godz. 20.00, Koncert Muzyki 
francuskiej w wykonaniu Trio Bisou Bisou 
(Julia Mikołajczak – śpiew, Malwina Kołt – 
skrzypce, Daniel Kopeć akordeon), Kawiar-
nia Twórczości Piwnica Pod Adamem, ul. 
Wolności 2, wstęp 35 zł
4 listopada, godz. 19.30, Koncert duetu 
Skrawek Nieba – poezja śpiewana, Ka-
wiarnia Artystyczna Dom Klahra, ul. Rynek 
1, wstęp 30zł 
5 listopada, godz. 13.00, Odpust ku czci 
Św. Karola Boromeusza w kaplicy na Wrzo-
sówce
6 listopada, godz. 20.00, Koncert Muzy-
ka Czterech Stron Świata – duet Skład 
Nietradycyjny (Malwina Kołt – skrzypce  
i śpiew, Daniel Kopeć akordeon i śpiew) Ka-
wiarnia Twórczości Piwnica Pod Adamem, 
ul. Wolności 2, wstęp 30 zł
8 listopada, godz. 19.00, Koncert „Muzyka 
dla duszy” w wykonaniu duetu Espersso 
(pianino i skrzypce), Kawiarnia Twórczo-
ści Piwnica Pod Adamem, ul. Wolności 2, 
wstęp 30 zł
9 listopada. 19.00, Koncert muzyki latino, 
Moises Bethencourt (gitara i śpiew) i Bar-
tłomiej Hudziec (perkusjonalia i śpiew) Ka-
wiarnia Artystyczna Dom Klahra, ul. Rynek 
1, wstęp 30 zł
10 listopada godz. 15.00, Koncert „Zdro-
jowe Melodie” Oresta Vasiouty, Kawiarnia 
Kaprys, ul. Ostrowicza 2, wstęp wolny
10 listopada godz. 20.00, Koncert Muzyki 
francuskiej w wykonaniu Trio Bisou Bisou 
(Julia Mikołajczak – śpiew, Malwina Kołt 
– skrzypce, Daniel Kopeć – akordeon), Ka-
wiarnia Twórczości Piwnica Pod Adamem, 
ul. Wolności 2, wstęp 35 zł
11 listopada – Obchody Święta Niepodle-
głości – godz. 10.00, Msza Święta, Kościół 
parafialny, ul. Kościelna, godz. 16.00 ,Kon-
cert Zespołu Pieśni Ludowej „Skrzynczan-
ki”, sala widowiskowa Centrum Kultury i 
Rekreacji, pl. Staromłyński 5, wstęp wolny 
11 listopada, godz. 19.30, Koncert aku-
styczny grupy GED  – rock/blues, Kawiar-
nia Artystyczna Dom Klahra, ul. Rynek 1, 
wstęp 40 zł
11 listopada, Koncert - Duet Natalia Pod-
win & Bartek Domagała, Coffee Ride ul. Ko-
lejowa 6, wstęp płatny

12 listopada, godz. 19.30, Koncert „Biało-
-Czarne Impresje” – koncert fortepianowy 
Remigiusza Knapika inspirowany twór-
czością Grzegorza Ciechowskiego, Ka-
wiarnia Artystyczna Dom Klahra, ul. Rynek 
1, wstęp 50 zł
13 listopada, godz. 20.00, Koncert Mu-
zyka Czterech Stron Świata – duet Skład 
Nietradycyjny (Malwina Kołt – skrzypce 
i śpiew, Daniel Kopeć – akordeon i śpiew) 
Kawiarnia Twórczości Piwnica Pod Ada-
mem, ul. Wolności 2, wstęp 30 zł
15 listopada, godz. 19.00, Koncert „Muzy-
ka dla duszy” w wykonaniu duetu Espers-
so (pianino i skrzypce), Kawiarnia Twórczo-
ści Piwnica Pod Adamem, ul. Wolności 2, 
wstęp 30 zł
16 listopada, godz. 19.00, Koncert muzyki 
latino, Moises Bethencourt (gitara i śpiew) 
i Bartłomiej Hudziec (perkusjonalia i śpiew) 
Kawiarnia „Dom Klahra”, Rynek 1, wstęp 30 
zł
17 listopada, godz. 15.00, Koncert „Zdro-
jowe Melodie” Oresta Vasiouty, Kawiarnia 
Kaprys, ul. Ostrowicza 2, wstęp wolny
17 listopada, godz. 20.00, Koncert Muzyki 
francuskiej w wykonaniu Trio Bisou Bisou 
(Julia Mikołajczak – śpiew, Malwina Kołt 
– skrzypce, Daniel Kopeć – akordeon), Ka-
wiarnia Twórczości Piwnica Pod Adamem, 
ul. Wolności 2, wstęp 35 zł
19 listopada, godz. 19.30, Koncert muzyki 
autorskiej Piotr Rejda solo, Kawiarnia Ar-
tystyczna Dom Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 
30 zł
20 listopada, godz. 20.00, Koncert Mu-
zyka Czterech Stron Świata – duet Skład 
Nietradycyjny (Malwina Kołt – skrzypce 
i śpiew, Daniel Kopeć – akordeon i śpiew) 
Kawiarnia Twórczości Piwnica Pod Ada-
mem, ul. Wolności 2, wstęp 30 zł
22 listopada, godz. 19.00, Koncert „Muzy-
ka dla duszy” w wykonaniu duetu Espers-
so (pianino i skrzypce), Kawiarnia Twórczo-
ści Piwnica Pod Adamem, ul. Wolności 2, 
wstęp 30 zł
23 listopada, 19.00, Koncert muzyki lati-
no, Moises Bethencourt (gitara i śpiew) i 
Bartłomiej Hudziec (perkusjonalia i śpiew) 
Kawiarnia Artystyczna Dom Klahra, ul. Ry-
nek 1, wstęp 30 zł
24 listopada, godz. 15.00, Koncert „Zdro-
jowe Melodie” Oresta Vasiouty, Kawiarnia 
Kaprys, ul. Ostrowicza 2, wstęp wolny
24 listopada, godz. 20.00, Koncert Muzyki 
francuskiej w wykonaniu Trio Bisou Bisou 
(Julia Mikołajczak – śpiew, Malwina Kołt – 
skrzypce, Daniel Kopeć akordeon), Kawiar-
nia Twórczości Piwnica Pod Adamem, ul. 
Wolności 2, wstęp 35 zł
18-20 listopada, Giełda Staroci, Rynek
26 listopada, godz. 19.30, Koncert grupy 
„Z dna szuflady” – poezja śpiewana, Ka-
wiarnia Artystyczna Dom Klahra Rynek 1, 
wstęp 35 zł
26 listopada, Ostatkowa impreza Latino z 
muzyką kubańską – koncert Juana Carlo-
sa Hechavarria Leona, Coffee Ride, ul. Kole-
jowa 6, wstęp płatny
27 listopada, godz. 20.00, Koncert Mu-
zyka Czterech Stron Świata – duet Skład 
Nietradycyjny (Malwina Kołt – skrzypce 

i śpiew, Daniel Kopeć – akordeon i śpiew) 
Kawiarnia Twórczości Piwnica Pod Ada-
mem, ul. Wolności 2, wstęp 30 zł
29 listopada, godz. 19.00, Koncert „Muzy-
ka dla duszy” w wykonaniu duetu Espers-
so (pianino i skrzypce), Kawiarnia Twórczo-
ści Piwnica Pod Adamem, ul. Wolności 2, 
wstęp 30 zł
30 listopada, godz. 19.00, Koncert muzyki 
latino, Moises Bethencourt (gitara i śpiew) 
i Bartłomiej Hudziec (perkusjonalia i śpiew) 
Kawiarnia Artystyczna Dom Klahra, Rynek 
1, wstęp 30 zł

Ruszyła już jesienna odsłona Ludo-
wej Listy Przebojów Radia Wrocław. 
O wydanie płyty walczy w tym roku 
nasz lokalny Zespół Pieśni Ludowej 
„Skrzynczanki”. W każdą niedzielę, pod-
czas audycji, w godzinach od 7.00 do 
11.00, będzie można słuchać utworów 
ludowych i głosować telefonicznie. Od 
2 października startuje głosowanie 
przez sms-y. Rywalizacja potrwa do 
końca listopada, a nagrodą w plebiscy-
cie jest nagranie płyty w studiu Radia 
Wrocław. Każdy głos ma znaczenie. 
Aby zagłosować na zespół z gminy 
Lądek-Zdrój należy wysłać sms pod nr 
72280 wpisując w treści RW KAPELA 
SKRZYNCZANKI. Koszt smsa 2,46 z 
VAT. Szczegóły plebiscytu na: www.lu-
dowe.radiowroclaw.pl.

Skrzynaczanki 
walczą o nagranie płyty


