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27. Festiwal Górski za nami
Festiwal Górski im. Andrzeja Zawady to spotkania Ludzi 
Gór – tych, którzy o górach lubią rozmawiać, lubią słu-
chać, chcą doświadczać. W Lądku-Zdroju w dniach 8-11 
września jak co roku panował wyjątkowy klimat. Podczas 
imprezy rozdano nagrody w konkurach – filmowym oraz 
na Książkę Górską Roku. Oprócz stałych punktów, pierw-
szy raz obecny Festiwal Młode Góry. Na najmłodszych 

miłośników gór czekało wiele atrakcji. Były opowieści, et-
niczne planszówki, maski, pojawił się też Tony Halik. Jak 
zwykle miło nam było gościć pasjonatów gór, podróżni-
ków oraz światowych himalaistów. Do zobaczenia za rok. 
(Na zdjęciu Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk  
z Horią Colibășanu i Alexem Txikonem przed wyjściem na 
Trojak. Fot. Patrzę Kadrami / Aneta Mikulska).
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Z biurka 
Burmistrza

KOMUNIKAT - trwają prace remonto-
we w lądeckim ratuszu
Aktualnie trwają prace remontowe w 
lądeckim ratuszu polegające na wy-
mianie całej sieci centralnego ogrze-
wania oraz stolarki okiennej.
W związku z powyższym wydziały 
Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój 
zostały częściowo przeniesione do 
budynku Centrum Kultury i Rekreacji, 
przy ulicy Plac Staromłyński 5 w Ląd-
ku-Zdroju.

Poniżej prezentujemy najważniejsze 
numery telefonów:
BIURO OBSŁUGI KLIENTA (BOK) tel. 
530 699 364
SEKRETARIAT tel. 74 811 78 66
Wykaz aktualnych telefonów do pozo-
stałych wydziałów znajdą Państwo na 
stronie www.ladek.pl w zakładce kon-
takt.

Miło nam poinformować, że właśnie 
rozpoczynają się przygotowania do 
prac budowlanych związane z odre-
staurowaniem popadającej dotych-
czas w ruinę zabytkowej wieży zega-
rowej, ulokowanej w uzdrowiskowej 
części Lądka-Zdroju.
Remont zabytku prowadzony będzie 
przez kilka miesięcy i - jeżeli nie będzie 
niespodzianek (w końcu to obiekt za-
bytkowy) - powinien zostać oddany do 
użytkowania przed kolejnym sezonem 
letnim. Prace prowadzi firma “WASA-
MA” Roboty Ogólnobudowlane, Insta-
lacje Sanitarne, Instalacje i Pomiary 
Elektryczne D.K.Z. Sadlińscy Sp. z o.o. i 
kosztować one będą 286 231,18- zł.
Finansowanie zadania odbywa się z 
części pozyskanych przez Gminę Lą-
dek-Zdrój środków z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych – funduszu 
przeciwdziałania skutkom Covid-19.

Rusza remont wieży zegarowej 
na Wzgórzu Świętojerskim 

dokończenia na str. 5

27 sierpnia. Uczestniczyłem  
w oficjalnym odsłonięciu muralu 
przy ul. Ogrodowej.
28 sierpnia. Wręczyłem nagrodę 
za interpretację piosenki „Źródło 
Jan” podczas II Street Art Festi-
valu.
30 sierpnia. W sali ślubów USC  
w lądeckim ratuszu wręczyłem 
medale od Prezydenta RP z oka-
zji rocznicy 50-lat wspólnego 
pożycia małżeńskiego Państwu 
Halinie i Witoldowi Listwan.
2 września. Uczestniczyłem w 
„Muzycznym Pożegnaniu Lata”  
w Trzebieszowicach.
8 września. Reprezentowałem 
samorząd naszej Gminy podczas 
uroczystości otwarcia 27 Festi-
walu Górskiego w Lądku-Zdroju.
9 września. Podczas Gali Litera-
tury i Kultury Górskiej FG2022, 
uczestniczyłem w ceremonii wrę-
czenia nagród w finale konkursu 
Książka Górska Roku 2022.
10 września. Kibicowałem  
i wspierałem w zawodach na-
szych druhów strażaków pod-
czas Międzygminnych  Zawodów 
OSP w Trzebieszowicach.
10 września. Uczestniczyłem  
w imprezach sołeckich organizo-
wanych na pożegnanie lata we 
wsi Konradów i Wójtówka.
11 września. W ramach Festiwa-
lu Górskiego, wraz ze znanymi w 
świecie himalaistami, prowadzi-
łem na Trojak grupę uczestników 
oraz gości festiwalowych.
12 września. Odbyłem spotkanie 
z Dyrektorem Departamentu PPP 
w Ministerstwie Funduszy i Poli-
tyki Regionalnej w sprawie finan-
sowania remontu Domu Zdrojo-
wego.
26 września. Brałem udział w 
inauguracyjnym spotkaniu z 
okazji otwarcia wieży widokowej 
na Śnieżniku, które odbyło się  
w CETiK-u, w Stroniu Śląskim.
22 – 29 września. Uczestniczy-
łem w zebraniach wiejskich na 
terenie lądeckich wsi, na których 
omawiane były fundusze sołeckie 
na kolejny rok.
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Powstaje platforma na Trojaku

Inwestycja związana z wykonaniem 
unikatowej platformy widokowej na 
szczycie Trojaka nabiera kształtów. Do 
końca października bieżącego roku po-
winny zostać zakończone prace zwią-
zane z montażem pomostów i barierek, 
dzięki czemu przyjaźniej i bezpieczniej 
turyści będą mogli korzystać z tego 
znakomitego pod względem panoram 
i krajobrazów miejsca.  Montaż całego 

obiektu odbywa się z jak najmniejszą 
ingerencją w naturę – cała konstrukcja 
ma ażurową  formę i została oparta na 
skale bez konieczności zmiany jej for-
my. Także i schody prowadzące na po-
mosty wyłożone zostały kamieniami, 
które dotychczas zalegały jako rumosz 
skalny wzdłuż dotychczasowej ścieżki 
wprowadzającej na skalną wierzchowi-
nę.

Kolejny etap prac na Wojtusiowym Parku

Docelowo planuje się tutaj także zain-
stalowanie systemu monitorującego, 
dzięki czemu zwiększy się m. in. ochro-
nę dla miejscowej ludności (np. w za-
kresie przeciwpożarowym dla otacza-
jących Lądek-Zdrój terenów leśnych 
lub innych zagrożeń pogodowych, w 
tym stanu powietrza). Sam monitoring 
to także możliwość podziwiania – dzię-
ki transmisji on-line – niebagatelnych, 
górskich krajobrazów przez osoby, któ-
re będąc daleko, nie mogą fizycznie do-
trzeć w to miejsce i skorzystać z jego 
widokowych walorów.
Obecnie, mimo ciągle prowadzonych 
prac związanych z odpowiednim za-
kotwiczeniem i montażem elementów 
konstrukcyjnych platformy, całość 
już wygląda imponująco.  Powstający 
obiekt już budzi w przestrzeni publicz-
nej duże zainteresowanie. W połącze-
niu z budowaną tuż obok kolejną „nit-
ką” rowerowej atrakcji – urokliwego 
singletracka – wszystko wskazuje na 
to, że te dwie inwestycje szybko staną 
się jedną z największych atrakcji tury-
stycznych okolic Lądka-Zdroju. 

Grzegorz Szczygieł 
WPSTiU UMiG Ladek-Zdrój
Fot. Roman Kaczmarczyk

Małymi kroczkami, ale do przodu…
Jest nam niezmiernie miło poinfor-
mować, że aktualnie trwają prace po-
legające na wykonaniu nawierzchni z 
kostki brukowej na alejkach ,,Wojtu-

siowego Parku – 600m2.
Zakres rzeczowy robót obejmuje:
 ∙ wykonanie podbudowy pod na-

wierzchnię z mieszanki cementowo-
-piaskowej w proporcji 1:4 i grubości 

po zagęszczeniu 5 cm (w obrębie już 
osadzonych obrzeży betonowych);

 ∙ wykonanie nawierzchni z kostki be-
tonowej o grubości min. 6 cm.

Zgodnie z umową termin wykonania 
zaplanowano na 30.11.2022 r., jednak 
patrząc na zaangażowanie wykonaw-
cy oraz licząc na sprzyjającą pogodę, 
wierzymy, że już całkiem niedługo bę-
dziemy mogli cieszyć się zakończe-
niem kolejnego etapu.
Kwota wykonania zadania wraz z nad-
zorem inwestorskim wynosi 98 940 zł 
i całość zostanie pokryta ze środków 
własnych Gminy Lądek-Zdrój.
O kolejnych etapach prac będziemy in-
formować na bieżąco.

Ireneusz Pieczarka
WPSTiU UMiG Ladek-Zdrój
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Sesja sierpniowa 2022 Rady Miejskiej 
w Lądku-Zdroju 
Sesja odbyła się 25 sierpnia br. jak za-
wsze w lądeckim Inkubatorze Przed-
siębiorczości, czyli dawnym dworcu 
kolejowym. Obecni byli: 14 radnych, 
Roman Kaczmarczyk Burmistrz Lądka-
-Zdroju, Alicja Piwowar Wiceburmistrz, 
Wioletta Wiśniewska Skarbnik Gminy, 
pracownicy UMiG i częsty gość, Zbi-
gniew Łopusiewicz, Przewodniczący 
Rady Powiatu Kłodzkiego - radny po-
wiatowy z okręgu lądecko-strońskiego. 
Wycofano z porządku obrad projekt 
uchwały dot. Budżetu Obywatelskie-
go, co było efektem spotkania Komisji 
ds. Społecznych w dniu 23 sierpnia br.  
Zaproponowane w projekcie rozwiąza-
nia wzbudziły dużą dyskusję radnych i 

Z prac 
Rady Miejskiej

ustalono, że konieczne będzie jeszcze 
jedno spotkanie wszystkich komisji, 
aby ustalić ostateczny kształt zapisów, 
uchwała będzie procedowana na sesji 
wrześniowej. 
Bardzo ważną uchwałą była ta, mówią-
ca o współfinansowaniu przez naszą 
gminę w wysokości 65 668,35 zł (słow-
nie: sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset 
sześćdziesiąt osiem 35/100 złotych) z 
Budżetu 2022 Kolejowej Komunikacji 
Autobusowej. Tym samym, inicjatywa 
Województwa Dolnośląskiego, gmin 
Lądek-Zdrój, Stronie Śląskie i Powiatu 
Kłodzkiego podjęta już wczesną wio-
sną tego roku, zakłada uruchomienie 
zastępczej komunikacji autobusowej, 
która zostanie od początku września 
br. ujęta na rozkładach jazdy PKP. Dzia-
łania te mają być prowadzone dopóki 
nie zaistnieją możliwości przywróce-
nia ruchu kolejowego. Tym samym 
ułatwione będzie przyjeżdżającym ku-
racjuszom i turystom dotarcie do na-
szej gminy z głębi Polski, gdyż łatwiej 
jest zaplanować podróż i przesiąść z 

Budżet Obywatelski na rok 2023

Od 24.10.2022 r. do 04.11.2022 r. w dni robo-
cze w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy 
Lądek-Zdrój BOK, Pl. Staromłyński 5, pok. 1

Składanie propozycji projektów - zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy Lądek-
-Zdrój na rok 2023.

Od 07.11.2022 r. do 14.11.2022 r.

Weryfikacja propozycji projektów pod względem formalno-prawnym, możliwości ich 
realizacji oraz możliwości zabezpieczenia w budżecie gminy na kolejne lata środków 
na pokrycie ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości 
przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego oraz zatwierdzenie przez Burmistrza Ląd-
ka-Zdroju list do konsultacji.

Od 15.11.2022 r. do 18.11.2022 r. Możliwość wniesienia odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu pod głoso-
wanie.

Od 21.11.2022 r. do 25.11.2022 r. Rozpatrzenie wniesionych odwołań.

Od 28.11.2022 r. do 11.12.2022 r. elektro-
nicznie oraz w dni robocze w godzinach pracy 
Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, BO, Pl. 
Staromłyński 5, pok. 1

Głosowanie mieszkańców dotyczące wyboru projektu do realizacji zgłoszonego do 
Budżetu Obywatelskiego Gminy Lądek-Zdrój na 2023 r.

Do 21.12.2022 r. Ustalenie i ogłoszenie wyników konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywa-
telskiego.

Poniżej zamieszczamy harmonogram 
konsultacji społecznych z mieszkań-
cami Gminy Lądek-Zdrój w sprawie Bu-
dżetu Obywatelskiego jako części bu-
dżetu Gminy Lądek-Zdrój na 2023 rok. 
Kwota Budżetu Obywatelskiego na 
rok 2023 wynosi 160 000,00 zł, w tym:
1) 80 000 zł przeznacza się na pro-
jekty zlokalizowane na terenie miasta 
Lądek-Zdrój i „dużej wsi” Trzebieszo-
wice. Koszt zgłoszonego zadania 
nie może być mniejszy niż 20 000 zł  
i nie może przekroczyć 40 000,00 zł.
2) 40 000 zł przeznacza się na projek-
ty zlokalizowane na terenach wiejskich 
„średnie wsie” wsie Konradów, Rado-

chów, Skrzynka. Koszt zgłoszonego 
zadania  nie może być mniejszy niż 10 
000,00 zł i nie może przekroczyć 20 
000,00 zł.
3) 40 000 zł przeznacza się na projek-
ty zlokalizowane na terenach wiejskich 
Gminy Lądek „małe wsie” wsie: Stójków 
/ Karpno, Kąty Bystrzyckie, Wójtówka, 
Lutynia/ Wrzosówka, Orłowiec. Koszt 
zgłoszonego zadania  nie może być 
mniejszy niż 10 000,00 zł i nie może 
przekroczyć 20 000,00 zł.
Głosowanie na wcześniej zgłoszone 
projekty odbywa się na dwa sposoby: 
1) drogą elektroniczną za pośrednic-
twem ankiety internetowej, do której 

odnośnik (link) będzie dostępny na 
stronie internetowej www.ladek.pl w 
zakładce dotyczącej Budżetu Obywa-
telskiego oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Lą-
dek-Zdrój www.bip.ladek.dolnyslask.pl. 
w czasie trwania głosowania. 
2) poprzez wypełnienie karty do gło-
sowania i umieszczenie jej w urnie do 
głosowania . Karty (jedna karta przy-
sługuje jednemu głosującemu) oraz 
urna do głosowania udostępniona zo-
stanie w Biurze Obsługi Klienta ul. Plac 
Staromłyński 5, Lądek-Zdrój.
Wszystkie informacje dotyczące Bu-
dżetu Obywatelskiego będą udostęp-
nione na stronie internetowej Urzędu 
Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.

pociągów na stacji w Kłodzku na po-
jazdy KKA, które wyruszają z miejsca 
obok. Autobusy będą przystosowane 
do przewozu dużego bagażu, wózków 
dziecięcych, inwalidzkich i rowerów. A 
i mieszkańcy zyskają dodatkowe połą-
czenia.
Koniecznym było określenie uchwałą 
tygodniowego wymiaru godzin zajęć 
pedagogów specjalnych -  zgodnie z 
nowelizacją ustawy o oświacie, która 
wprowadziła takie stanowisko z dniem 
1 września br. do struktur jednostek 
oświatowych.
Przegłosowane zmiany w budżecie 
gminy 2022 wynikały z bieżących uwa-
runkowań. Podczas sprawozdania 
Burmistrza Kaczmarczyka radni zosta-
li zapoznani ze stanem zadań inwesty-
cyjnych na terenie naszej gminy.

Małorzata Bednarek
Przewodnicząca Rady Miejskiej 

Lądka-Zdroju  
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Zawody strażackie
10 września 2022 na trzebie-
szowickim stadionie odbyły 
się Międzygminne Zawody 
Strażackie. Impreza rozpo-
częła się od przemarszu 
strażaków na miejsce za-
wodów. W konkurencjach 
udział wzięły jednostki OSP 
z terenu gminy Lądek-Zdrój i 
Stronie Śląskie oraz gościn-
nie zaprzyjaźniona jednostka 
z Klasterca na Orlicą. Druży-
ny rywalizowały w sztafecie, 
gdzie w jak najkrótszym cza-
sie musiały pokonać wyzna-
czone przeszkody oraz w tak 
zwanej bojówce, czyli kon-
kurencji typowo pożarniczej, 
polegającej na jak najszyb-
szym podaniu wody i strą-
ceniu przeszkody. Pokazowo 
wystąpiły także drużyny dzie-
cięce z OSP Stronie Śląskie i 
OSP Bolesławów. Po zalicze-
niu obu konkurencji dla każ-
dego strażaka czekał pyszny 
bigos przygotowany przez 
Centrum Konferencyjno-Re-
habilitacyjne „Złoty Łan".

Wyniki Gminy Lądek-Zdrój
Mężczyźni:
I miejsce OSP Trzebieszowice - 86,78 s
II miejsce OSP Skrzynka - 92,97 s
III miejsce OSP Lądek-Zdrój - 118,35 s
IV miejsce OSP Konradów - 124,62 s
Kobiety:
I miejsce OSP Trzebieszowice - 111,25 s
Młodzież:
I miejsce OSP Trzebieszowice I - 103,35 s
II miejsce OSP Trzebieszowice II - 109 s
Wyniki Gminy Stronie Śląskie
Mężczyźni:
I miejsce OSP Stary Gierałtów - 99,12 s
II miejsce OSP Bolesławów - 128,59 s
Kobiety:
I miejsce OSP Stary Gierałtów - 120,5 s
Młodzież:
I miejsce OSP Bolesławów - 120,31 s

Prowadzona rewitalizacja jest kolej-
nym finalnym efektem determinacji 
Burmistrza Lądka-Zdroju w zakresie 
zachowania i restauracji obiektów ar-
chitektury uzdrowiskowej, które znaj-
dują się we władaniu samorządu. 
Wcześniej udało się odrestaurować 
chylącą się ku upadkowi, a przejętą nie-
dawno przez gminę od uzdrowiskowej 
spółki, Muszlę Koncertową. Dziś bu-
dowla ta służy mieszkańcom podczas 
wydarzeń i zachwyca swą urodą gości 
oraz turystów.
Gmina Lądek-Zdrój pozyskała także 
sponsora, który finansuje przeprowa-
dzaną obecnie odnowę kamiennego, 
XIX-wiecznego krzyża, znajdującego 
się na terenie lądeckiej Stacji Narciar-
skiej (przy drodze w kierunku Karpo-
wa). Tym bardziej więc cieszy fakt, że 
wkrótce do grona odnowionych obiek-
tów dołączy wkrótce wieża ze Wzgórza 
Świętojerskiego.

ciąg dalszy ze str. 2

Wręczenia nagród dokonał Burmistrz 
Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk, 
V-ce burmistrz Lądka-Zdroju Alicja 
Piwowar, V-ce Burmistrz Stronia Ślą-
skiego Lech Kawecki, Prezes Miej-
sko-Gminny OSP RP w Lądku-Zdroju 
Czesław Korobij oraz dowódca JRG 
Bystrzyca Kłodzka st.kpt Piotr Budnik .
Zdobywcy pierwszych miejsc będą re-
prezentowali gminy na Powiatowych 
Zawodach Pożarniczych, które odbę-
dą się 1 października w Nowej Rudzie. 
Trzymamy za nich kciuki aby awanso-
wali wyżej.

Gracjana Pazdyk-Poświstajło
fot. z archiwum OSP Trzebieszowice

Przypominamy także, że w kolejce do 
rewitalizacji czeka niedawno pozy-
skany do majątku gminy, mocno już 
wyeksploatowany przez dziesięcio-
lecia, Dom Zdrojowy wraz z terenem 
amfiteatru (do niedawna Dom Zdrojo-
wy, podobnie jak Muszla Koncertowa, 
znajdował się także we władaniu spółki 
uzdrowiskowej). Od chwili przejęcia bu-
dynku lądecki samorząd nie ustaje w 
działaniach zmierzających do przywró-
cenia tej budowli należytego blasku. 
Z uwagi jego wielkość i zakres wyma-
ganych prac – idea przeprowadzenia 
odbudowy tego zabytku uzależniona 
jest od pozyskania przez lądecką gmi-
nę wsparcia finansowego w ramach 
odrębnie składanych, czekających na 
pozytywne rozpatrzenie, wniosków 
projektowych.

Grzegorz Szczygieł  
kierownik WPSTiU UMiG  

w Lądku-Zdroju
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Otrzęsiny klasy pierwszej
W czwartek, 8 września 2022 r., w na-
szym liceum odbyło się przyjęcie w 
szeregi szkolnej społeczności uczniów 
klasy pierwszej. Impreza ta, potocznie 
zwana otrzęsinami, została przygo-
towana przez uczniów klasy drugiej z  
wychowawczynią panią Iwoną Szpalą. 
Organizatorzy dołożyli wszelkich sta-
rań, aby otrzęsiny wypadły jak najle-
piej. Impreza zorganizowana została w 
takiej formie, aby bawiła wszystkich, a 
nikogo nie obrażała. Uroczystość otwo-
rzyła Pani Dyrektor Lidia Achrem, wy-
głaszając krótkie, ale chwytliwe prze-
mówienie. Swoich młodszych kolegów 
powitali też uczniowie klasy drugiej i za-
prosili do wspólnej zabawy. Na uwagę 
zasługuje atmosfera, która panowała 
w czasie otrzęsin. Uczniowie wykaza-
li się dużą kreatywnością i olbrzymią 
dawką humoru. Nasze kociaki pomalo-
wane zostały kolorowymi farbkami tak, 
by przypominały klaunów. Młodzież 
angażowała się w całe przedsięwzię-
cie, co było bardzo dużą nagrodą dla 
organizatorów imprezy. Już na otrzę-
sinach doszło do zawierania nowych 
znajomości pomiędzy uczniami klasy 
pierwszej, a ich starszymi kolegami. 
Odbyło się losowanie zadań oraz pytań 
dotyczących wiedzy ogólnej, oraz wie-
dzy o naszej szkole. Podczas imprezy 
wszyscy świetnie się bawili. Pierwszaki 
pokazały ducha walki oraz wspaniale 
dopingowały swoich przedstawicieli. 
Młodsi koledzy dokonali przysięgi, a na-
stępnie zostali pasowani na uczniów li-
ceum ogólnokształcącego, tym samym 
dostając wesołe, kolorowe naklejki. Na 
zakończenie wszyscy zabrali się za je-
dzenie ciast oraz babeczek, o które za-
dbała klasa pierwsza. 

Martyna Majka (II A)
Spotkanie z ciekawym człowiekiem 
Dnia 8 września odbyło się w naszej 
szkole spotkanie z Witoldem Rydzew-
skim, absolwentem lądeckiego liceum 
oraz miłośnikiem ekstremalnych, gór-
skich podróży. Nasz gość podzielił się 
z młodzieżą swoimi doświadczeniami 
i relacjami z dalekich wypraw.  To była 
fascynująca opowieść!

Wspinanie jak Lek
„Wspinanie jak Lek” to tytuł spotkania, 
w którym uczestniczyli uczniowie klasy 
pierwszej lądeckiego liceum. Wydarze-
nie odbyło się w ramach 27 Festiwalu 
Filmów Górskich im. Andrzeja Zawady 
w Lądku-Zdroju. Spotkanie poprowadził 
Michał Olszański, dziennikarz radiowy i 
telewizyjny. Wśród zaproszonych gości 
znaleźli się Bogusław Kowalski, trener 
osób z niepełnosprawnością i instruk-
tor PZA, Anna Radziejowska, prezeska 
Stowarzyszenia Skocznia i pełnomoc-
niczka Polskiego Związku Alpinizmu 
ds. sportu osób z niepełnosprawnością 
oraz Monika Szynkowska, pasjonatka 
wspinania, aktywna zawodowa dzia-
łaczka społeczna, głównie na rzecz 
osób z niepełnosprawnościami, od 
dziecka chorująca na mózgowe pora-
żenie dziecięce. Rozmowa dotyczyła 
m.in. zagadnień związanych z uprawia-
niem wspinaczki górskiej przez osoby z 
niepełnosprawnością (porażeniem mó-
zgowym, wrodzoną łamliwością kości, 
afazją). 
Organizatorom Festiwalu Filmów Gór-
skich im. Andrzeja Zawady w Lądku-
-Zdroju serdecznie dziękujemy za za-
proszenie na to niezwykle pouczające 
spotkanie.

Redakcja LO
„Hobbit, czyli tam i z powrotem”
21 września 1937 roku minęło dokład-
nie 85 lat od wydania książki, która pod-
biła serca milionów. Mowa oczywiście 
o „Hobbicie”  J.R.R. Tolkiena. Początko-
wo miała to być tylko opowiastka dla 
jego własnych dzieci, a jednak otrzy-
maliśmy powieść, którą przetłuma-
czono na ponad 40 języków na całym 
świecie i wciąż wznawiane są jej edy-
cje! Historia krótkonogiego Bilbo Bag-
ginsa, czarodzieja Gandalfa i 13 wojow-
niczych krasnoludów do dzisiaj urzeka 
starszych i młodszych.
ZSP w Lądku-Zdroju włączył swoje 
działania w obchody 85 rocznicy wyda-
nia książki J.R.R.
Tolkiena „Hobbit, czyli tam i z powro-
tem” w obu szkołach.
W liceum odbędzie się wystawa ksią-
żek J.R.R. Tolkiena oraz konkurs lite-
racki pod hasłem „Moja podróż tam i z 
powrotem”.
W bibliotece szkoły podstawowej rów-
nież zagości wystawa książek  J.R.R. 
Tolkiena i tematyczna gazetka (infor-
macje i ciekawostki związane z twór-
czością i życiem autora), a także zorga-
nizowane będą dwa konkursy: 
Praca plastyczna dla dzieci młodszych i 
literacka dla starszych „Pod skrzydłami 
Aniołów”, jako że powieść o Niziołkach, 
zgodnie z przekonaniami i zamysłem 

Uroczystość rozpoczęcia roku szkol-
nego 2022/2023 w SP
W asyście gości: burmistrza miasta 
Lądka-Zdroju pana Romana Kaczmar-
czyka, zastępcy burmistrza pani Alicji 
Piwowar, przewodniczącej Rady Miej-
skiej pani Małgorzaty Bednarek, księdza 
proboszcza Aleksandra Trojana oraz 
inspektora ds. oświaty pana Tomasza 
Erdmańskiego, dyrektor nowo utwo-
rzonego Zespołu Szkół Publicznych w 
Lądku-Zdroju, pani Lidia Achrem uro-
czyście rozpoczęła nowy rok szkolny 
2022/2023 w Szkole Podstawowej im. 
Janusza Korczaka. 
Pierwsza refleksja, jaka zawsze na-
suwa się 1 września w rocznicę wy-
buchu II wojny światowej, to zaduma 
nad wartością życia ludzkiego i głęboki 
szacunek wobec bohaterskich postaw 
walczących o godność naszego naro-
du. Chwilą ciszy uczciliśmy pamięć o 
tamtych dramatycznych wydarzeniach, 
mając w sercach niepokoje, jakie nadal 
targają światem w dniu dzisiejszym.   
W życzeniach dla uczniów, nauczycieli i 
rodziców na najbliższe miesiące szkol-
ne pani dyrektor zawarła wiersz Joan-
ny Kulmowej „Marzenia”. Wiersz jest 
serdeczną prośbą do wszystkich doro-
słych, by pozwolili dzieciom marzyć, nie 
tylko w zaciszu ich pokoi. Szkoła musi 
być miejscem, w którym dziecięce fan-
tazje kwitną, rozrastają się, by kiedyś w 
dorosłym życiu naszych uczniów, urze-
czywistnić się i spełnić dla dobra całe-
go świata. 

Ja nie lubię chodzić do szkoły,
choć nic nie ma we mnie z lenia.
Ja nie lubię chodzić do szkoły
bo w tornistrze się nie mieszczą marze-
nia.
W szkole jest wielki porządek.
Nikt nie trzyma pod ławką marzeń.
Muszę zostawić je w domu
pod stołem
albo w jakiejś szparze.
A one przez ten czas rosną.
Odbywają samotne podróże.
I kiedy wracam ze szkoły
za dalekie są
i na mnie za duże.

Wielu marzeń i wytrwałego dążenia do 
ich realizacji życzymy Całej Społeczno-
ści Szkolnej.

Dyrekcja ZSP

Wiadomości 
szkolne
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1.10.2022, godz. 15.00 - 8.00, „Centralna”, 
Bystrzyca Kłodzka, ul. A. Mickiewicza 15
2.10.2022, godz. 8.00 - 8.00, „Herbena”, By-
strzyca Kłodzka, Oś. Szkolne 10A/13
3.10.2022, godz. 20.00 - 8.00, „Pod Opatrz-
nością”, Lądek-Zdrój, ul. Powst. Wielkop. 4
4.10.2022, godz. 20.00 - 8.00, „Słoneczna”, 
Stronie Śląskie, ul. Morawka 31/1 
5.10.2022, godz. 8.00 - 8.00, „Rodzinna”, By-
strzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
6.10.2022, godz. 20.00 - 8.00, „Rumianek”, 
Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 14 
7.10.2022, godz. 20.00 - 8.00, „Słoneczna”, 
Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności 28-29
8.10.2022, godz.15.00 - 8.00, „Pod Słowi-
kiem”, Międzylesie, pl. Wolności 34/7 
9.10.2022, godz. 8.00 - 8.00, „Zdrojowa”, Lą-
dek-Zdrój, ul. T. Kościuszki 15b
10.10.2022, godz. 20.00 - 8.00, „Apteka przy 
Netto”, Bystrzyca Kł., ul. A. Mickiewicza 3
11.10.2022, godz. 20.00 - 8.00, „Bystrzycka”, 
Bystrzyca Kłodzka, ul. St. Okrzei 12/6
12.10.2022, godz. 20.00 - 8.00, „Centralna”, 
Bystrzyca Kłodzka, ul. A. Mickiewicza 15
13.10.2022, godz. 20.00 - 8.00, „Daglezja”, 
Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 22
14.10.2022, godz. 20.00-8.00, „Herbena” By-
strzyca Kłodzka, Oś. Szkolne 10A/13
15.10.2022, godz.15.00 - 8.00, „Pod Opatrz-
nością”, Lądek-Zdrój, ul. Powst. Wielkop. 4
16.10.2022, godz. 8.00 - 8.00, „Pod Słowi-
kiem”, Międzylesie, pl. Wolności 34/7 
17.10.2022, godz. 20.00 - 8.00, „Rodzinna”, 
Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
18.10.2022, godz. 20.00 - 8.00, „Rumianek”, 
Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 14
19.10.2022, godz. 20.00 - 8.00, „Słoneczna”, 
Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności 28-29
20.10.2022, godz. 20.00 - 8.00, „Słoneczna”, 
Stronie Śląskie, ul. Morawka 31/1 
21.10.2022, godz.20.00 - 8.00, „Zdrojowa”, 
Lądek-Zdrój, ul. T. Kościuszki 15b
22.10.2022, godz. 15.00 - 8.00, „Apteka przy 
Netto”, Bystrzyca Kł., ul. A. Mickiewicza 3
23.10.2022, godz.8.00 - 8.00, „Bystrzycka”, 
Bystrzyca Kłodzka, ul. St. Okrzei 12/6
24.10.2022, godz. 20.00 - 8.00, „Centralna” 
Bystrzyca Kłodzka, ul. A. Mickiewicza 15
25.10.2022, godz. 20.00 - 8.00, „Daglezja”, 
Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 22
26.10.2022, godz. 20.00 - 8.00, „Herbena”, 
Bystrzyca Kłodzka, Oś. Szkolne 10A/13
27.10.2022, godz. 20.00 - 8.00, „Pod Opatrz-
nością”, Lądek-Zdrój, ul. Powst. Wielkop. 4
28.10.2022, godz.20.00 - 8.00, „Pod Słowi-
kiem”, Międzylesie, pl. Wolności 34/7 
29.10.2022, godz. 15.00 - 8.00, „Rodzinna”, 
Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
30.10.2022, godz. 8.00 - 8.00, „Rumianek”, 
Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 14
31.10.2022, godz. 20.00 - 8.00, „Słoneczna”, 
Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności 28-29

Dyżury aptek
PAŹDZIERNIK 2022

samego autora obfituje w „przypadki” 
nadzwyczajnej interwencji i opieki Sił 
Wyższych;
Praca przestrzenna „Chatka Hobbita” z 
materiałów ekologicznych.
Życzymy obfitości pomysłów, weny 
twórczej i sukcesów w działaniu.
To już 75 lat lądeckiego liceum!!! 
Dokładnie 7 października 1947 r. pod-
pisany został Akt założycielski szkoły. 
Początek obchodów roku jubileuszo-
wego uświetnimy Mszą Św. o godz. 
14.00 w Kościele Parafialnym, a od 
godz. 15.00 w sali CKiR rozpocznie się 
VII Lądeckie Spotkanie Sentymentalne, 
którego wiodącym tematem jest nasza 
rocznica. Serdecznie zapraszamy do 
uczestnictwa!!!

Praca szuka człowieka
(aktualizacja na dzień 23.09.2022)
Pracownik Biura turystycznego – „Bli-
charski Travel”, ul. Wolności 1, tel. 606 
816 134
Kelnerka – Kawiarnia „Albrechshalle”, 
tel. 511 140 125
Pracownik budowlany – tel.669 346 
003
Kelnerka (praca wieczorowa) – Ka-
wiarnia „Kaprys”, tel. 604 433 771
Sprzedawca – Sklep „Rema”, ul. Ogro-
dowa
Pielęgniarka – Uzdrowisko Lądek- Dłu-
gopole S.A. – tel. 74 814 62 27 wew. 
233
Specjalista w punkcie informacyjnym 
–  Uzdrowisko Lądek – Długopole S.A., 
tel. 74 814 62 27 wew. 233, tel. 660 678 
137
Konserwator Kotłowni Gazowej –  
Uzdrowisko Lądek – Długopole S.A., 
tel. 74 814 62 27 wew. 233
Praca w Restauracji „Polska Chata” – 
ul. Kościuszki, tel. 664 428 705
Kucharz – H.O.T.E.L. LIDO, ul. Kościusz-
ki, tel. 665 147 165
Pomoc kuchenna – H.O.T.E.L. LIDO, ul. 
Kościuszki, tel. 665 147 165
Recepcjonistka – Hotel „Mir Jan”, tel. 
505 952 564
Kucharz – Hotel „Mir Jan”, tel. 505 952 
564

Pracownik remonto-
wo-budowlany – Hotel 
„Mir Jan”, tel. 505 952 
564
Pokojowa – Hotel „Mir 
Jan”, tel. 505 952 564
Kelner – Hotel „Mir 
Jan”, tel. 505 952 564
Recepcjonista – Hotel 
„Zamek na skale”, Trze-
bieszowice, tel. 74 865 
20 00, dyrektor@za-
meknaskale.com.pl
Kelner – Hotel „Zamek 
na skale” Trzebieszowi-
ce, tel. 74 865 20 00, dy-
rektor@zameknaskale.
com.pl
Kucharz – Hotel „Za-
mek na skale” Trzebie-
szowice, tel. 74 865 20 
00, dyrektor@zamekna-
skale.com.pl
Menager SPA – Hotel 
„Zamek na skale” Trze-
bieszowice, tel. 74 865 
20 00, dyrektor@za-
meknaskale.com.pl
Kucharz – Bar „Lux”,  
tel. 501 035 927
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Koło plastyczne dla dzieci 4-6 lat
Rozpoczęcie: 7 października/piątek/, 
godz. 16.30-17.30
Miejsce: Biblioteka dla dzieci
Prowadzenie: Alicja Witczak
Zajęcia płatne: 50 zł/m-c
Obowiązują zapisy: CKiR/biuro/tel. 74 8146 562 
do 6.10.2022

Improwizacje Taneczne gr. I  4-6 lat
Rozpoczęcie: 6 października/czwar-
tek/, godz. 15.30-16.15 
Improwizacje Taneczne gr. II  7-10 lat
Rozpoczęcie: 6 października/czwar-
tek/, godz. 16.30-17.30 
Miejsce: Sala Widowiskowa CKiR
Prowadzenie: Julia Palasik
Zajęcia płatne: 50 zł/m-c
Obowiązują zapisy: CKiR/biuro/tel. 74 8146 562 
do 6.10.2022 

Pracownia Teatralna od 8 lat
Spotkanie organizacyjne 5 październi-
ka, środa godz. 16.00-18.00

Miejsce: Sala Widowiskowa CKiR
Prowadzenie: Paulina Bagińska
Zajęcia płatne: 50 zł/m-c
Obowiązują zapisy: CKiR/biuro/tel. 74 8146 562 
do 4.10.2022

Studio Wokalne od 6 lat
Rozpoczęcie: 18 października/wtorek/, 
godz. 17.00 
Miejsce: Sala Widowiskowa CKiR
Prowadzenie: Dominika Radwan
Zajęcia płatne: 50 zł/m-c
Obowiązują zapisy: CKiR/biuro/tel. 74 8146 562 
do 17.10.2022

Warsztaty bębniarskie od 6 lat
Rozpoczęcie: 6 października/czwar-
tek/, godz. 16.30-18.00
Miejsce: Biblioteka dla dzieci
Prowadzenie: „Hudy” Bartłomiej Hu-
dziec
Zajęcia bezpłatne
Obowiązują zapisy: CKiR/biuro/tel. 74 8146 562 
do 5.10.2022

Niebawem rusza jesienna odsłona Lu-
dowej 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 
w wykonaniu zespołów ludowych z wo-
jewództwa dolnośląskiego. Wśród nich 
będą również utwory „Skrzynczanek”, a 
30 października wysłuchamy specjal-
nej audycji poświęconej zespołowi ze 
Skrzynki. Już od 2 października startu-
je głosowanie przez sms-y. Rywaliza-
cja potrwa do końca listopada, a nagro-
dą w plebiscycie 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

Muzyczne Pożegnanie Wakacji 
w Trzebieszowicach
Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-
-Zdroju w tegorocznym sezonie wy-
darzeń plenerowych obok zaplanowa-
nych jeszcze w zimie zrealizowało lub 
wsparło dodatkowe imprezy. Jedną z 
nich, której inicjatorem był burmistrza 
Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk, 
było Muzyczne Pożegnanie Wakacji, 
które odbyło się w piątek 2 września w 
Trzebieszowicach.
Byłem pierwszy raz w trzebieszowic-
kiej Świetlicy Wiejskiej i na przyległym 
do niej terenie. Muszę przyznać, że 
zarówno obiekt, jak okalająca go prze-
strzeń to miejsce wprost wymarzone 
do organizacji wydarzeń społecznych. 
Świetlica jest prawie nowa, to fakt, ale 
też świetnie wyposażona i widać w tej 
przestrzeni dbałość jej gospodarzy. 
Sąsiadująca za obiektem łąka jest ob-
szerna, a przede wszystkie malowni-
czo położona. Organizatorzy wydarzeń 
mówią o takich miejscach – samograj.
Muzyczne Pożegnanie Wakacji roz-

poczęło się występem Zespołu Pieśni 
Ludowej „Skrzynczanki”. Zespół ze 
Skrzynki potwierdził, że mijający powo-
li rok stanowi swoisty przełom w jego 
karierze: zobaczyliśmy kolejny, dyna-
miczny, radosny koncert. Tutaj dodam 
tylko, że „Skrzynczanki” przygotowują 
wiele artystycznych niespodzianek na 
rok 2023, albowiem będzie to jubileusz 
45-lecia ich funkcjonowania. 
Po muzyce ludowej na scenie pojawił 
się duet Moises Bethencourt & Bartło-
miej Hudziec. Dżentelmenów nie trze-
ba przedstawiać. Panowie dali wspa-
niały koncert muzyki latynoskiej, w 
którym przekonaliśmy się, że wcale nie 
brzmią jak typowy duecik, ale cały po-
rządny, estradowy band. To znakomici, 
doświadczeni muzycy.
Gwiazdą wieczoru, zapowiedzianą 
przez burmistrza Kaczmarczyka, był 
Czadoman, jeden z bardziej znanych 
przedstawicieli muzyki disco-polo. Nie 
będąc fanem gatunku, muszę zauwa-

żyć, jak dużą popularnością cieszy się 
on pośród mieszkańców naszej gminy: 
mimo – już powakacyjnego - piątku 
i dość chłodnego wieczoru, koncert 
zgromadził według moich szacunków 
około 500 – 600 osób, które żywo re-
agowały na przeboje występującego. 
Czadoman pojawił się w towarzystwie 
4 tancerek, a występ niepozbawiony 
był swoistych fajerwerków scenicz-
nych, nie pomijając rzucania gadżetów 
w stronę publiczności.
Po godzinnym koncercie discopolowej 
gwiazdy odbyło się tzw. after party, czy-
li dyskoteka przy rytmach wyselekcjo-
nowanych przed DJ Kubicę.
Sumując, niezapowiadana wcześniej 
impreza udała się bardzo dobrze. 
Opuszczając jej podwoje już w cza-
sie dyskoteki pod chmurami, widzia-
łem, że kolejne pary ruszały w tany 
przy rytmicznej muzyce. Była to bodaj 
pierwsza „ogólnogminna” (a może i po-
nadgminna, bo widziałem trochę osób 
ze Stronia Śląskiego i dziennikarzy po-
wiatowych) impreza przy wciąż nowej 
Świetlicy Wiejskiej w Trzebieszowicach 
i była ona bardzo udana. Czy w przy-
szłym roku burmistrz Roman Kacz-
marczyk zaproponuje coś podobnego? 
Mam nadzieję.

Tomasz Pawlęga
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Handmade art – rękodzieło jest w cenie!

Powyższe hasło to tytuł projektu pro-
wadzonego przez Grupę Aktywni przy 
Centrum Kultury i Rekreacji. Projekt 
został dofinansowany ze środków 
programu „Działaj Lokalnie” Polsko-
-Amerykańskiej Fundacji Wolności re-
alizowanego przez Akademię Rozwo-

ju Filantropii w Polsce oraz Fundusz 
Lokalny Masywu Śnieżnika w kwocie 
4650 zł. 
Celem projektu jest organizacja różno-
rodnych warsztatów plastyczno-arty-
stycznych dla Seniorów oraz dzieci w 

W dniu 24 września 2022 r. kadra Lą-
deckiego Klubu Karate Kyokushin 
uczestniczyła w VIII edycji Turnieju Ka-
rate Kyokushin „SARI CUP”, który odbył 
się w Żorach. W turnieju, który odbył 
się z okazji 750 rocznicy założenia mia-
sta Żory, zgłosiło się 250 zawodników 
reprezentujących 28 klubów z Polski i 
Czech. Lądecki Klub reprezentowało 7 
zawodników w kategorii kumite semi 
kontakt. Pięcioro wróciło z medalami. 
Kadetki młodsze +30kg – Baczyńska 

wieku 10+, polskich i ukraińskich. Zale-
ży nam na przyjemnym zagospodaro-
waniu ich czasu wolnego i międzypo-
koleniowej integracji.
Realizację zadania rozpoczęliśmy od 
warsztatów tkackich i decoupage. Na 
tych pierwszych uczymy się technik 
pracy na krosnach, a ich rezultatem 
będą gobeliny. Natomiast na warszta-
tach decoupage dekorujemy tą metodą 
drewniane zakładki, szkatułki oraz sty-
ropianowe bombki. W planach mamy 
organizację zajęć ceramicznych, ma-
larskich, krawieckich i filcowania. Cie-
szy nas duże zainteresowanie wśród 
odbiorców, a ich uśmiechy na twarzy 
spowodowane zadowoleniem z wła-
snej pracy, są dla nas dużą radością i 
satysfakcją.

Gabriela Naporowska-Rodak,  
Paulina Bera

Sukcesy lądeckich karateków

Nadia (I miejsce), Szatan Julia (II miej-
sce). Kadeci młodsi -27kg – Roman 
Zahoruiko (III miejsce). Kadeci -30kg 
– Gręda Maksymilian (I miejsce). Mło-
dziczki -45 kg – Michalska Lena (III 
miejsce). W turnieju wzięli też udział: 
Julia Kiełbasińska i Michał Chodzin. 
Wszystkim zawodnikom gratulujemy 
sukcesów i życzymy dalszych udanych 
startów. Dziękujemy rodzicom za po-
moc i opiekę nad dziećmi. 

Zarząd LKKK

Biblioteka Centrum Kultury i 
Rekreacji w Lądku-Zdroju ogłasza 

zapisy na bezpłatne zajęcia 
dla dzieci w wieku 10+ 

i Seniorów

WARSZTATY KRAWIECKIE
Początek zajęć: 17 października 

(poniedziałek), godz. 16.00
oraz 

WARSZTATY FILCOWANIA
Początek zajęć: 20 października 

(czwartek), godz. 14.30

Liczba miejsc ograniczona.
Zapisy pod nr tel. 74 8146 220

Miejsce: CKiR - Biblioteka dla dzie-
ci, Pl. Staromłyński 5, Lądek-Zdrój

Zajęcia prowadzone są w ramach projektu 
„Handemade art - rękodzieło jest w cenie! 
Grupy Aktywni przy CKiR w Lądku-Zdroju

Dofinansowano ze środków programu 
„Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności realizowanego przez 
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce 

oraz Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika.
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77 lat Królewskiego Kurortu w Polsce (1945-2022)

Rezydencja „Viktoria” i „Sanatorium Landeck” cz.1
Dzieje Willi Weberbauerów czyli obec-
nej Rezydencji Viktoria przez dość długi 
okres związane były z Instytutem Me-
dyczno-Mechanicznym „Sanatorium 
Landeck” dr Paula Herrmanna, dlatego 
przedstawiam też zarys historii dwóch 
obiektów instytutu po przeciwnej stro-
nie Białej Lądeckiej, przy obecnej ul. T. 
Kościuszki 32, 32a budynek zabiegowy 
(Haus Herrmann) i 34 Sanatorium Lan-
deck. Budynek zabiegowy połączony 
jest krytym mostem nad Białą Lądecką 
z domem dla kuracjuszy (Bieleschloss) 
przy ul. Spacerowej 10.
„Sanatorium Landeck” z medyczno-
-mechanicznym zakładem leczniczym 
zostało założone w latach 1901 - 1902 
przez radcę sanitarnego, dr Paula Her-
rmanna.
Jako pierwszy powstał zabiegowy bu-
dynek (Haus Hermann) przy obecnej 
ul. T. Kościuszki 32 i 32a. Przypomnę. 
że to dawny „Zajazd Marii” zbudowany 
na wysokości 443 m n.p.m. na prawym 
stoku koryta Białej Lądeckiej w końcu 
XIX w., w stylu neobaroku o secesyjnej 
bryle i dekoracji. Otrzymał od strony 
ulicy rozczłonkowaną bryłę, złożoną 
z korpusu zasadniczego, różnych ry-
zalitów i podwyższonego wykusza (z 
klatką schodową), nakrytego hełmem. 
Zróżnicowano także przestrzennie stre-
fę dachu, zdobioną dodatkowo przez 
wolutowe szczyty. Skromny detal ar-
chitektoniczny ograniczono do moty-
wów lambrekinów, kampanul, kartuszy 
i ozdobnych kluczy.
W obiekcie urządzono przychodnię 
uzdrowiskową z częściową bazą za-
biegową i całość nazwano „Sanatorium 
Landeck”. Po 1945 r. obiekt przejęło PP 
„Uzdrowisko Lądek” na przychodnię le-
karską dla kuracjuszy i pracowników 
oraz na mieszkania służbowe, w części 
poddasza urządzono internat. Dnia 1 
czerwca 1997 r. obiekt przejęły lokalne 
władze samorządowe, a po sprzeda-
ży od 19 września 2002 r. budynkiem 
przy ul. T. Kościuszki 32 i 32a zarządza 
Wspólnota Mieszkaniowa.
Barwne życie Weberbauera
Wzniesiona została w 1873 r. przez 
Otto Weberbauera (malarza, entomo-
loga, mykologa), który był synem zna-
nego wrocławskiego browarnika. Otto 
urodził się 25.04.1847 r. we Wrocławiu, 
w rodzinie właścicieli wrocławskiego 
browaru, później głubczyckiego. Jego 
dwóch braci zmarło bardzo wcześnie, 
dlatego był od najwcześniejszych lat 
otoczony staranną opieką rodziców. W 
Gimnazjum na Zwingerze (Wrocław), 

gdzie miał szczęście uczyć 
się pod kierunkiem znanych 
przyrodników, należał do 
grona zapalonych zbieraczy 
okazów zielnikowych, z któ-
rych wykształciło się później 
kilku wybitnych uczonych. 
Okazał się też uzdolniony 
artystycznie i już w latach 
szkolnych nauczył się ryso-
wać i malować. Na szczęśli-
wej młodości cieniem kładło 
się tylko jego słabe zdrowie, 
a o w przyszłości przejęciu 
ojcowskiego browaru, my-
ślał ze szczególną niechęcią. 
Po opuszczeniu szkolnych 
murów uzyskał zgodę ojca 
na zajęcie się malarstwem 
głównie pejzażowym, tu miał 
pecha, zajęcie to ściągnęło 
na niego nieszczęście. Otóż 
wiosną roku 1868 w trakcie 
szkicowania starych dębów 
koło Bierdzan (Pirscham) zo-
stał napadnięty i pobity przez 
wałęsających się w okolicy 
dwóch włóczęgów. Urato-
wany przez pracujących na 
polu chłopów, którzy widzieli 
zajście, długi czas spędził w 
łóżku, potem jeszcze dość 
długo wracał do zdrowia podczas ku-
racji we Franciszkowych Łaźniach 
(obecne Czechy) i Lądku-Zdroju. Po-
byt w naszym kurorcie miał dla niego 
olbrzymie znaczenie, bo właśnie tutaj 
znalazł w osobie Adolfa Adamczyka nie 
tylko troskliwego lekarza, ale i wiernego 
przyjaciela, a później też szwagra, kiedy 
30.08.1869 r. ożenił się z jego siostrą 
Antoniną. Doktor Adolf Adamczyk żył 
w latach 1815-1875, był lekarzem zdro-

jowym. Nosił tytuł radcy sanitarnego. 
Opracował i wydał pracę o lądeckich 
wodach „Indicationen ful den Kurgebra-
uch an der Therme Landeck” Breslau: 
Leopold Freund, 1869. 
Owocem miłości młodego Ottona i An-
toniny była czwórka dzieci. Po ślubie 
pierwszy rok spędzili częściowo w Ląd-
ku i podróżując po Bawarii, Szwajcarii i 
Włoszech, gdzie Weberbauer gromadził 
motywy do swych pejzaży i jako zapa-
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lony entomolog zbierał motyle. W roku 
1873 udało mu się korzystnie sprzedać 
odziedziczony po ojcu, niezbyt lubiany 
browar. Wówczas postanowił zamiesz-
kać z rodziną na stałe w Lądku-Zdroju. 
Tu nabył dość dużą trójkątną w zary-
sie działkę, malowniczo położoną na 
lewym brzegu Białej Lądeckiej przy 
Nordenflycht Strasse obecnej ul. Spa-
cerowej. Na niej wybudował swój dom 
rodzinny - obiekt neogotycki o charak-
terze willowo-pałacowym w otoczeniu 
urządzonego dużego nadrzecznego 
parku.
Willa przy  Nordenflycht Strasse
Czy wcześniej na tej działce stała jakaś 
budowla dzisiaj trudno potwierdzić, do-
stępne mi źródła historyczne milczą. 
Na ten okres przypadają też jego stu-
dia nad grzybami, których rezultatem 
miały być wydane we współpracy w 
Wilhelmem Gottliebem Schneiderem 
kolejne zeszyty dzieła „Die Pilze Nord-
deutschlands mit besonderer Berucksi-
chtigung Schlesiens”. Niestety, po uka-
zaniu się dwóch pierwszych zeszytów 
(Heft 1, Breslau 1873, Heft 2, Breslau 
1875), z których każdy zawierał sześć 
barwnych tablic z rysunkami Weber-
bauera, publikacja utknęła w miejscu. I 
chociaż obydwa wydawnictwa spotka-
ły się z przychylnym przyjęciem odbior-
ców, i gotowa była większa część ma-
teriałów do zeszytów, Otto zrezygnował 
z kontynuowania tej pracy i nigdy już 
do niej nie wrócił. W swoim domu miał 
ponoć duży pokój pełen wypchanych 
zwierząt, różnych morskich stworzeń i 
muszli, który nazywał swoim muzeum. 
Mimo protestów żony przez pewien 
czas hodował też żmije, szukając anti-
dotum na ich jad, robił na samym so-
bie doświadczenia. W ostatnich latach 
życia zbierał z zapałem motyle z okolic 
Lądka-Zdroju, a ponieważ doskonale 

potrafił preparować okazy, od wielu 
osób nadchodziły oferty wymiany i 
szybko stał się posiadaczem okazałej 
kolekcji. Od czasu napadu w Bierdza-
nach stan jego zdrowia pozostawiał 
wiele do życzenia, często wyjeżdżał 
z rodziną na południe Europy. W roku 
1881 miał wybrać się do Włoch, ale los 
postanowił inaczej. Wieczorem, 19 lute-

go 1881 r., poszedł pożegnać się z przy-
jacielem, który wyruszał w podróż. Opu-
ścił mieszkanie przyjaciela o dziesiątej, 
zaś o północy ogrodnik znalazł go mar-
twego u stóp schodów prowadzących 
do jego domu, z głęboką raną w głowie. 
Chociaż przyczyna tej śmierci pozosta-
ła niejasna, w trakcie dochodzenia wy-
kluczone zostało morderstwo. Pocho-
wany został na nowym cmentarzu w 
Lądku-Zdroju. Po tym tragicznym i nie 
do końca wyjaśnionym wypadku, kolek-
cja grzybów, jak też dość obszerny księ-
gozbiór Weberbauera zostały przekaza-

ne przez rodzinę Instytutowi Fizjologii 
Rośliny Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Syn Weberbauera, August, urodzony w 
1871 r. we Wrocławiu, poszedł w ślady 
ojca i zasłynął jako badacz flory Ame-
ryki Południowej, głównie Andów i jako 
profesor botaniki w Limie.
„Bieleschloss”, późniejszy „Wrzos”
Budowlę należącą do rodziny Weber-
bauera pierwotnie zwaną „Willa Weber-
bauer”, dla potrzeb tworzonego Instytu-
tu Medyczno-Mechanicznego, w roku 
1906 wraz z terenem kupił doktor Paul 
Herrmann. Po 1906 r. przebudowano ją 
w stylu neogotyku nawiązującego do 
późnego gotyku niemieckiego. Bryłę 
willi rozczłonkowano i ożywiono ryzali-
tami, wieżami, szczytami, balkonami i 
loggiami, a wnętrza otrzymały pozba-
wiony kostiumu historycznego nowo-
czesny wystrój. Przebudowując obiekt 
Herrmann przystosował go do funkcji 
domu gościnnego i domu zdrojowego. 

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

przewodnik górski – sudecki PTTK.          

Ilustracje:
1. Budynek przy obecnej ul. T. Ko-
ściuszki 32 i 32a, dawny „Haus Herr-
mann” pocztówka datowana w obiegu 
27.09.1913 r.
2. Budynek Haus Herrmann, kryty most, 
Bieleschloss, pocztówka datowana w 
obiegu4.04.1913 r.
3. Villa Weberbauer, pocztówka dato-
wana w obiegu 15.07.1903 r.
4. Villa Weberbauer, pocztówka dato-
wana w obiegu 21.07.1901 r.
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Lądecki Informator 
Kulturalny 
PAŹDZIERNIK 2022

1 października, godz. 19.30,  Koncert Pau-
lina Jeżewska & The Tricky Things – blues, 
soul, jazz , Kawiarnia „Dom Klahra”, Rynek 1, 
wstęp 40 zł
2 października, godz. 20.00, Koncert Mu-
zyka 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
4 października, godz. 19.00, Koncert 
„Muzyka dla duszy” w wykonaniu duetu 
Espersso (pianino i skrzypce), Kawiarnia 
Twórczości Piwnica Pod Adamem, ul. Wol-
ności 2, wstęp 30 zł
5 października, godz. 19.00, Koncert mu-
zyki latino, Moises Bethencourt (gitara i 
śpiew) i Bartłomiej Hudziec (perkusjonalia 
i śpiew) Kawiarnia „Dom Klahra”, Rynek 1, 
wstęp 30 zł
6 października, godz. 15.00, Koncert 
„Zdrojowe Melodie” Oresta Vasiouty, Klub 
Kuracjusza – Dom Zdrojowy, ul. Orla 7, 
wstęp wolny
6 października, godz. 20.00, Koncert Mu-
zyki francuskiej w wykonaniu Trio Bisou 
Bisou (Julia Mikołajczak – śpiew, Malwina 
Kołt – skrzypce, Daniel Kopeć akordeon), 
Kawiarnia Twórczości Piwnica Pod Ada-
mem, ul Wolności 2, wstęp 35 zł
7-8  października, VII Lądeckie Spotkania 
Sentymentalne połączone z obchodami 
75. rocznicy powołania Liceum Ogólno-
kształcącego im. Andrzeja Zawady w Ląd-
ku-Zdroju. Szczegóły wewnątrz numeru 
oraz na www.ckirladek.pl
7 października, godz. 19.30, Koncert gru-
py Maryleen – muzyka autorska, poezja 
śpiewana, Kawiarnia „Dom Klahra”, Rynek 
1, wstęp 35 zł
8 października, godz. 19.30,  Koncert Ka-
peli Bożków – funky, blues, jazz, rock, mu-
zyka autorska, Kawiarnia „Dom Klahra”, Ry-
nek 1, wstęp 40 zł
8 października, godz. 20.00, Koncert Oli 
Turoń -  uczestniczki the Voice of Poland, 
w duecie z Hubertem Radoszko (gitara), 
Kawiarnia „Coffee Ride”, ul. Kolejowa, wstęp 
30 zł
9 października, godz. 20.00, Koncert Mu-
zyka 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
11 października, godz. 19.00, Koncert 
„Muzyka dla duszy” w wykonaniu duetu 
Espersso (pianino i skrzypce), Kawiarnia 
Twórczości Piwnica Pod Adamem, ul Wol-
ności 2, wstęp 30 zł
12 października, godz. 19.00, Koncert mu-
zyki latino, Moises Bethencourt (gitara i 
śpiew) i Bartłomiej Hudziec (perkusjonalia 
i śpiew) Kawiarnia „Dom Klahra”, Rynek 1, 
wstęp 30 zł

13 października, godz. 15.00, Koncert 
„Zdrojowe Melodie” Oresta Vasiouty, Klub 
Kuracjusza – Dom Zdrojowy, ul. Orla 7, 
wstęp wolny
13 października, godz. 20.00, Koncert Mu-
zyki francuskiej w wykonaniu Trio Bisou 
Bisou (Julia Mikołajczak – śpiew, Malwina 
Kołt – skrzypce, Daniel Kopeć akordeon), 
Kawiarnia Twórczości Piwnica Pod Ada-
mem ul Wolności 2, wstęp 35 zł
14 października, godz. 19.30, Koncert gru-
py Plast Band – jazz autorski Kawiarnia 
„Dom Klahra”, Rynek 1, wstęp 35 zł
15 października, godz. 19.30, Koncert gru-
py Speed Nachos – blues - Kawiarnia „Dom 
Klahra”, Rynek 1, wstęp 40 zł
16 października, godz. 20.00, Koncert Mu-
zyka 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
18 października, godz. 19.00, Koncert 
„Muzyka dla duszy” w wykonaniu duetu 
Espersso (pianino i skrzypce), Kawiarnia 
Twórczości Piwnica Pod Adamem ul Wol-
ności 2, wstęp 30 zł
19 października, godz. 19.00, Koncert mu-
zyki latino, Moises Bethencourt (gitara i 
śpiew) i Bartłomiej Hudziec (perkusjonalia 
i śpiew) Kawiarnia „Dom Klahra”, Rynek 1, 
wstęp 30 zł
20 października, godz. 15.00, Koncert 
„Zdrojowe Melodie” Oresta Vasiouty, Klub 
Kuracjusza – Dom Zdrojowy, ul. Orla 7, 
wstęp wolny
20 października, godz. 20.00, Koncert Mu-
zyki francuskiej w wykonaniu Trio Bisou 
Bisou (Julia Mikołajczak – śpiew, Malwina 
Kołt – skrzypce, Daniel Kopeć akordeon), 
Kawiarnia Twórczości Piwnica Pod Ada-
mem ul Wolności 2, wstęp 35 zł
21-23 października, Giełda Staroci, Rynek
22 października, godz. 17.00, Koncert Re-
laksacyjny na misach dźwiękowych, Sala 
Widowiskowa CKiR, wstęp 20 zł.
22 października, godz. 19.30, Koncert 
– recital Zuzanny Moczek – muzyka au-
torska, Kawiarnia „Dom Klahra”, Rynek 1, 
wstęp 35 zł
23 października, godz. 20.00, Koncert Mu-
zyka 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
25 października, godz. 19.00, Koncert 
„Muzyka dla duszy” w wykonaniu duetu 
Espersso (pianino i skrzypce), Kawiarnia 
Twórczości Piwnica Pod Adamem ul Wol-
ności 2, wstęp 30 zł
26 października, godz. 19.00, Koncert mu-
zyki latino, Moises Bethencourt (gitara i 
śpiew) i Bartłomiej Hudziec (perkusjonalia 
i śpiew) Kawiarnia „Dom Klahra”, Rynek 1, 
wstęp 30 zł
27 października, godz. 15.00, Koncert 
„Zdrojowe Melodie” Oresta Vasiouty, Klub 
Kuracjusza – Dom Zdrojowy, ul. Orla 7, 
wstęp wolny
27 października, godz. 20.00, Koncert Mu-
zyki francuskiej w wykonaniu Trio Bisou 
Bisou (Julia Mikołajczak – śpiew, Malwina 
Kołt – skrzypce, Daniel Kopeć akordeon), 

Kawiarnia Twórczości Piwnica Pod Ada-
mem ul Wolności 2, wstęp 35 zł
29 października, godz. 19.30, Koncert Do-
mina Przegina – autorski recital tylko dla 
dorosłych, Kawiarnia „Dom Klahra”, Rynek 
1, wstęp 40 zł
29 października, godz. 20.00, Impreza 
kostiumowa Halloween Party, Kawiarnia 
„Coffee Ride”, ul. Kolejowa, wstęp 20 zł
30 października, godz. 20.00, Koncert Mu-
zyka 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

Komunikat

W zwiazku z termomodernizacją bu-
dynku ratusza i przeniesieniem wydzia-
łów UMiG do Centrum Kultury, zmianie 
uległy godziny i miejsca spotkań grup 
wsparcia. Obecnie grupy spotykaja sie 
wg następującego harmonogramu:
Grupa AA – wtorki, godz. 18.00-20.00, 
Sala Widowiskowa CKiR, pl. Staromłyń-
ski 5 (budynek CKiR, II piętro)
Grupa Rodzinna Al-Anon „Nadzieja” – 
środy, godz. 18.30-20.00, Biblioteka dla 
dzieci (budynek CKiR, parter).
Grupa Wsparcia Dla Osób Uzależnio-
nych Od Alkoholu – czwartki, godz. 
17.00 - 20.00, pok. 12, I piętro, ul. Zamn-
hofa 2 (budynek byłego gimanzjum ob. 
OPS, ponieważ budynek po południu 
jest zamknięty, osoby, które przyjdą na 
spotkanie po godz. 17.00 proszone są 
o kontakt tel. 698 908 002).

Podziękowanie
dla pań i panów, którzy pomagali w 
organizacji festynu w Konradowie 10 
września 2022 r.

Sołtys W. Łętkowska 
i Rada Sołecka


