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Z biurka 
Burmistrza

3 listopada. Odbyła się wizyta 
przedstawicieli Wydziału Ener-
getyki Politechniki Wrocławskiej 
i  inwestorów na budowie farmy 
fotowoltaicznej i przy odwiercie 
geotermalnym LZT 1 w Lądku-
-Zdroju. Podczas spotkania roz-
mawialiśmy o możliwościach wy-
korzystania energii z obu źródeł.

4 listopada. Wziąłem udział  
w wideokonferencji Stowarzysze-
nia Europejskich Historycznych 
Miast Termalnych (EHTTA).

4 listopada. Uczestniczyłem  
w uroczystej gali wręczenia na-
gród „Sudeckie Kryształy”, organi-
zowanej przez Telewizję Sudecką. 
Gala odbyła się w Hotelu „Zamek 
Na Skale” w Trzebieszowicach.

5 listopada. Wziąłem udział  
w uroczystej mszy św. w intencji 
druhów naszej Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej z okazji wspomnienia 
liturgicznego św. Karola Borome-
usza, która odbyła się w kaplicy 
we Wrzosówce.

6 listopada. Odbyło się referen-
dum w sprawie odwołania mojej 
osoby z urzędu Burmistrza Ląd-
ka-Zdroju. Przy urnach nie poja-
wiła się wymagana dla odwoła-
nia liczba wyborców, w związku  
z czym pozostaję burmistrzem 
do końca kadencji.

28 listopada. W Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa 
Dolnośląskiego podpisałem z 
wicemarszałkiem województwa 
Grzegorzem Macko umowę na 
kompleksową wymianę oświetle-
nia w Parku 1000-lecia. Istniejące 
latarnie zostaną wymienione na 
LED-owe, przy czym nowe słupy 
będą charakteryzować się ozdob-
ną, „parkową” formą (obecnie 
uzgadniane z Konserwatorem 
Zabytków). UMWD przekaże na 
realizację zadania 233 tys. zł.

29 listopada. Na antenie telewizji 
TVN24 emitowany był reportaż  
z budowy farmy fotowoltaicznej 
w Lądku-Zdroju, w którym opo-
wiadałem o inwestycji i dążeniu 
Lądka-Zdroju do innowacyjnego 
zwiększania odnawialnych źródeł 
energii w ogólnym bilansie ener-
getycznym gminy.

Wymiana oświetlenia na energo-
oszczędne w Lądku-Zdroju – ciąg dalszy!
W dn. 28 listopada 2022 r., w siedzi-
bie Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Dolnośląskiego we Wrocła-
wiu, Burmistrz Lądka-Zdroju – Roman 
Kaczmarczyk, w asyście Skarbnik 
Gminy Lądek-Zdrój – Wioletty Wi-
śniewskiej, podpisał umowę na do-
finansowanie wymiany oświetlenia 
Parku 1000-lecia w Lądku-Zdroju na 
energooszczędne.
Na ten cel – w ramach inicjatywy „LE-
ADER” pilotowanej przez Stowarzysze-
nie Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokal-
na Grupa Działania z siedzibą w Lutyni 
– Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego, reprezentowany pod-
czas podpisywania umowy przez Wi-
cemarszałka Województwa Dolnoślą-
skiego – Grzegorza Mackę, przekaże 
ponad 233 tys. zł. Dzięki powyższemu 
wsparciu działanie wpisze się w prowa-
dzoną obecnie przez lądecki samorząd 
kompleksową wymianę oświetlenia na 
terenie miasta i gminy.

W przypadku Parku 1000-lecia dotych-
czasowe latarnie zostaną wymienione 
na LED-owe, przy czym nowe słupy 
będą charakteryzować się ozdobną, 
„parkową” formą (obecnie uzgadnia-
ne z Konserwatorem Zabytków). To 
wszystko z uwagi na typowo kuror-
towe, klimatyczne i krajobrazowe za-
łożenie parkowe, które położone jest  
w samym sercu uzdrowiskowej części 
Lądka-Zdroju.
Nadmieniamy, że to kolejne wsparcie 
finansowe pozyskane przez gminę Lą-
dek-Zdrój. Niedawno informowaliśmy 
także, że w ramach “Dolnośląskiego 
Funduszu Pomocy Rozwojowej 2022” 
lądecki samorząd otrzymał prawie 95 
tys. zł dofinansowania na budowę au-
tonomicznego oświetlenia drogowego, 
co pozwoliło oświetlić ul. Langiewicza 
oraz górny odcinek ul. Granicznej w 
Lądku-Zdroju.

Źródło: Ladek.pl

Górny odcinek ul. Granicznej uzbrojony 
w sieć wodno-kanalizacyjną
Wczoraj zakończyły się prace budow-
lane związane z uzbrajaniem górnego 
odcinka ul. Granicznej w nową sieć 
wodno-kanalizacyjną. To bardzo waż-
ny rejon inwestycyjny dla lądeckiego 
samorządu.
Koszt inwestycji to kwota 699.000,- 
PLN. Blisko pół miliona złotych po-
chodzi z pozyskanego przez gminę 
Lądek-Zdrój wsparcia z Rządowego 
Funduszu Polski Ład – inwestycje wod-
no-kanalizacyjne.
Warto zaznaczyć, że było to niełatwe 

zadanie, bowiem część sieci przebiega 
– co się okazało w trakcie prowadze-
nia wykopów – przez skaliste podłoże 
oraz przy dużych różnicach wysokości 
poziomów.
Tym bardziej więc cieszy fakt, że za-
dania tego – z pozytywnym, jak widać 
finałem – podjęła się „nasza” lokalna 
spółka L.U.K. Sp. z o.o.
W chwili obecnej wykonana inwestycja 
czeka na odbiór i już wkrótce zacznie 
służyć lokalnej społeczności.

Źródło: Ladek.pl
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Konkurs EKO Lądek-Zdrój – 
rozstrzygnięty!
Gmina Lądek Zdrój wraz z Firmą FB-
Serwis współpracuje w dziedzinie od-
bioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych od kwietnia 2022r. Fir-
ma FBSerwis zwraca ogromną uwagę 
na poprawne segregowanie odpadów 

Głosowanie 
w Budżecie Obywatelskim
W dniach od 28.11.2022 do 
11.12.2022 można głosować elektro-
nicznie za pośrednictwem formularza 
elektronicznego na jeden z projektów 
dopuszczonych do głosowania w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego jako 
części budżetu Gminy Lądek-Zdrój na 
rok 2023 lub poprzez wypełnienie kar-
ty do głosowania i umieszczenie jej w 
urnie do głosowania w Biurze Obsługi 
Klienta, Plac Staromłyński 5, 57-540 
Lądek-Zdrój.
Głosować mogą wyłącznie osoby peł-
noletnie będące mieszkańcami Gmi-
ny Lądek-Zdrój, zwane dalej osobami 
uprawnionymi. W formularzu osoba 
głosująca podaje swoje dane poprzez 
wypełnienie pól: imię i nazwisko gło-
sującego, PESEL, adres i miejsce sta-
łego zamieszkania, adres e-mail, złoży 
oświadczenie, że mieszka w Gminie 
Lądek-Zdrój,  akceptuje zapisy regula-
minu oraz wyraża zgodę na przetwa-
rzanie danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych do przeprowadzenia 
procedury Budżetu Obywatelskiego 
zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. 
Wybór projektu do realizacji polega na 
zaznaczeniu w ankiecie pola wyboru 
wyłącznie przy jednym projekcie, na 
który głosujący zamierza oddać głos.  
Z jednego adresu mailowego można 
złożyć tylko jeden głos na wybrany 
projekt.

W godzinach pracy Biblioteki CKiR, pl. 
Staromłyński 5, 57-540 Lądek-Zdrój 
na czas głosowania nad projektami, 
udostępnia się publicznie komputer z 
dostępem do Internetu , w celu umoż-
liwienia oddania głosu drogą elektro-
niczną za pośrednictwem ankiety inter-
netowej. 
Głosowanie on-line nad wyborem pro-
jektów dopuszczonych do głosowania 
w Budżecie Obywatelskim potrwa do 
11 grudnia 2022 r., formularz głoso-
wania znajduje się na stronie: https://
ladek.pl/urzad/budzet-obywatelski/
glosowanie/. 
Głosowanie w formie papierowej 
rozpoczęło się również 28 listopada 
2022. Karty (jedna karta przysługuje 
jednemu głosującemu) oraz urna do 
głosowania udostępniona zostanie w 
Biurze Obsługi Klienta, Plac Staromłyń-
ski 5, 57-540 Lądek-Zdrój. Kartę można 
pobrać również ze strony BIP w zakład-
ce Budżet Obywatelski - Budżet Oby-
watelski 2023. 
Lista projektów znajduje sie na stro-
nie internetowej oraz w BOK, pl. Sta-
romłyński 5.
Wyniki głosowania w sprawie Budżetu 
Obywatelskiego zostaną ogłoszone do 
21.12.2022 r. 
 
Zapraszamy do udziału w głosowaniu.

oraz ich ekologiczne przetwarzanie. 
Bardzo ważnym elementem jest pod-
dawanie zebranych odpadów recyklin-
gowi, czyli przetworzeniu ich w taki 
sposób, aby można było z nich wy-
produkować kolejne rzeczy, nadające 
się do powtórnego wykorzystania. W 
związku z tym wspólnie udało się zor-
ganizować konkurs dla najmłodszych 
mieszkańców naszej Gminy.
I edycja konkursu „EKO  Lądek-Zdrój” 
przeszła nasze najśmielsze oczekiwa-
nia – do udziału zgłosiło się ponad 70 
uczniów! Tak wielkie zainteresowanie 
bardzo nas ucieszyło, bo to oznacza, 
że najmłodsi interesują się ekologią i 
dobrem naszego środowiska. Prace 
konkursowe były oceniane przez jury w 
trzech kategoriach wiekowych: Przed-
szkolaki, Zerówka i Klasy I-IV oraz Kla-
sy V-VIII.
W każdej z tych kategorii Komisja Kon-
kursowa wyłoniła 3 zwycięskie prace, 
Komisja zdecydowała również o przy-
znaniu jednego wyróżnienia.

Wyniki konkursu:
Przedszkolaki:
I miejsce: Zofia Rozen, Oddział Przed-
szkolny w SP im. W. Witosa w Trzebie-
szowicach.
II miejsce: Kajetan Chruta, Przedszkole 
z Oddziałami Integracyjnymi w Lądku-
-Zdroju.
III miejsce: Hanna Szymańska, Oddział 
Przedszkolny w SP im. W. Witosa w 
Trzebieszowicach.
Zerówka i Klasy I-IV:
I miejsce: Alan Nowak, Szkoła Podsta-
wowa w ZSP w Lądku-Zdroju.
II miejsce: Aleksandra Jurkowska, Ze-
rówka w SP im. W. Witosa w Trzebie-
szowicach.
III miejsce: Antonina Grosicka, Szkoła 
Podstawowa w ZSP w Lądku-Zdroju.
Klasy V-VIII:
I miejsce: Emilia Marzecka, Szkoła Pod-
stawowa w ZSP w Lądku-Zdroju.
II miejsce: Zuzanna Szyba, SP im. W. 
Witosa w Trzebieszowicach.
III miejsce: Maksymilian Pokrzywa, 
Szkoła Podstawowa w ZSP w Lądku-
-Zdroju.
Komisja zdecydowała również o przy-
znaniu wyróżnienia dla Natalii Głowac-
kiej ze Szkoły Podstawowej w ZSP w 
Lądku-Zdroju.
Dziękujemy zwycięzcom oraz nauczy-
cielom za wzięcie udziału w konkursie. 
Dziękujemy również firmie FBSerwis za 
bardzo dobrą współpracę przy organi-
zacji konkursu.
Jeszcze raz serdeczne gratulacje i bra-
wa dla wszystkich laureatów.

Źródło: Ladek.pl za www.fbserwis.pl
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Stypendyści Rady Miejskiej 
2021/2022
Rada Miejska Lądka-Zdroju po prze-
analizowaniu wniosków, które wpłynęły 
do biura rady zdecydowała, że kryteria 
zawarte w regulaminie przyznawania 
stypendiów – czyli średnie ocen, ocena 
z zachowania i osiągnięcia na pozio-
mie regionalnym, ogólnopolskim, mię-
dzynarodowym a więc ponadgminnym 
spełniają:
1.Miłosz Koziński
2. Ksawery Chilicki
3. Bartosz Żelichowski
4. Julia Brzezińska.

Tym 4 osobom uchwałą z dn. 27 paź-
dziernika 2022 r. nr LV.380.2022 w 
sprawie przyznania stypendiów dla 
uczniów, przyznano stypendia za osią-
gnięcia w roku szkolnym 2021/2022 
na okres 10 miesięcy w roku szkolnym 
od września 2022 do końca czerwca 
2023 w wysokości 250 zł/miesiąc.

1. Miłosz Koziński – lat 12, uczeń 
Zespołu Szkół Publicznych w Lądku-
-Zdroju, Szkoła Podstawowa nr 1 im. 
Janusza Korczaka, kl. 6a. Średnia ocen 
z przedmiotów za cały rok szkolny 
2021/2022: 5,50 z religią, 5,46 bez re-
ligii, roczna ocena z zachowania: wzo-
rowa. Uczestniczył w wielu konkursach 
na poziomach szkolnych, pozaszkol-
nych, regionalnych, ogólnopolskich i 
międzynarodowych z sukcesami. 
Osiągnięcia ucznia m.in.:

Wyróżnienie Międzynarodowy Konkurs 
Kangur Matematyczny
- II miejsce – Ogólnopolski Konkurs 
„Świetlik”
- II miejsce – Eliminacje PGE Regio-
nalne Turniej Maszyn Wiatrowych we 
Wrocławiu
- V miejsce – Ogólnopolski Konkurs 
Multitest” z biologii
- +Finalista Ogólnopolskiego etapu 
PGE Regionalne Turniej Maszyn Wia-
trowych w Warszawie (zespół)
2. Ksawery Chilicki – lat 12,  uczeń 
Zespołu Szkół Publicznych w Lądku-
-Zdroju, Szkoła Podstawowa nr 1 im. 
Janusza Korczaka, kl. 6.
Średnia ocen z przedmiotów za cały 
rok szkolny 2021/2022: 4,55;  roczna 
ocena z zachowania: dobry. Jakub Chi-
licki jest licencjonowanym zawodni-
kiem trenującym od 5 lat w Klubie Lek-
koatletycznym „Ziemia Kłodzka” z/s w 
Ołdrzychowicach Kłodzkich. 
Osiągnięcia ucznia m.in.:
- II miejsce w kat. 2009-2011 w XXXIII 
Biegu Homolan 
- I miejsce w XXXIV Biegu Homolan w 
kat. 2010-2012
- II miejsce w otwartych Mistrzostwach 
Powiatu Kłodzkiego w Lekkiej Atletyce 
w Biegu na 200 m
- III miejsce w Biegu na 60 m podczas 
Mistrzostw Powiatu Wrocławskiego 
XVI Piknik Lekkoatletyczny Długołęka 
3. Bartosz Żelichowski – lat 12, uczeń 
Zespołu Szkół Publicznych w Lądku-

-Zdroju, Szkoła Podstawowa nr 1 im. 
Janusza Korczaka, kl. 6. Średnia ocen 
z przedmiotów za cały rok szkolny 
2021/2022 – 5,67, roczna ocena z 
zachowania: wzorowa. Udział w wielu 
konkursach, również na poziomie re-
gionalnym, ogólnopolskim i międzyna-
rodowym. Zaangażowany społecznie 
– przewodniczący klasy, wolontariusz 
WOŚP, członek drużyny piłkarskiej KS 
Trojan.
Osiągnięcia ucznia:
- Wyróżnienie w Międzynarodowym 
Konkursie Kangur Matematyczny
- I miejsce w XV edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu Nauk Przyrodniczych Świe-
tlik.
- II miejsce  Eliminacje PGE Regionalne 
Turniej Maszyn Wiatrowych we Wro-
cławiu
- Finalista Ogólnopolskiego etapu PGE 
Regionalne Turniej Maszyn Wiatro-
wych w Warszawie (zespół).
4. Julia Brzezińska, Szkoła Podstawo-
wa im. Wincentego Witosa w Trzebie-
szowicach, kl. VIII. Średnia ocen w roku 
szkolnym 2021/2022: 4,77, ocena z za-
chowania: bardzo dobra.
Wniosek o stypendium umotywowany 
osiągnięciami sportowymi, gra w piłkę 
nożną.
- Zawodniczka pierwszego składu Ka-
dry Dolnośląskiej
- Zawodniczka pierwszego składu klu-
bu Ślęza Wrocław+
- Zakwalifikowała się do Mistrzostw 
Polski Juniorek U15 rozgrywanych w 
ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Mło-
dzieży 2022.

W imieniu Rady Miejskiej składam gra-
tulacje całej czwórce stypendystów!
Wasza codzienna praca i podejmowa-
ne działania włożone w zgłębianie wie-
dzy oraz rozwijanie swoich zdolności i 
zainteresowań zaowocowały świetny-
mi wynikami i osiągnięciami.

Życzymy, aby kolejne lata były również 
tak efektywne i pasja odkrywania ta-
jemnic nauki stała się wyzwaniem do 
twórczych poszukiwań wiedzy i przy-
niosła kolejne sukcesy.

Małgorzata Bednarek 
Przewodnicząca 

Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
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Z wizytą w partnerskim 
Kláštercu nad Orlicą

W dniu 19.11.2022 roku odwiedziliśmy 
naszych Przyjaciół z SDH Klášterc nad 
Orlicą. Przyjechaliśmy na godzinę 9.00 
do czeskiej remizy, gdzie zostaliśmy 
ciepło przyjęci i zjedliśmy pyszne śnia-
danko. Następnie zwiedzaliśmy Szkołę 
Podstawową w Kláštercu, Muzeum 
Maszyn w Żamberku i nowo wybudo-
waną remizę strażacką w Żamberku 
oraz Urząd Gminy i kościół w Klášter-
cu. Na koniec pełnego w atrakcje dnia 
zostaliśmy ugoszczeni kolacją, przy 
której była możliwość wymiany poglą-
dów i doświadczeń.
W wycieczce oprócz delegacji ze stra-
ży pożarnej w Trzebieszowicach, brały 
także udział osoby reprezentujące po-
szczególne instytucje na terenie naszej 
gminy:

• Alicja Piwowar – Urząd Miasta i Gmi-
ny w Lądku-Zdroju;
• Dorota Olejnik – Szkoła Podstawowa 
w Trzebieszowicach;
• Małgorzata Bednarek, Ewelina Rycaj 
– Rada Miejska w Lądku-Zdroju.
Wymienionym osobom bardzo dzięku-
jemy za przyjazną atmosferą i możli-
wość rozmowy na różne tematy.
Druhny i druhowie z Trzebieszowice 
serdecznie dziękują strażakom z Kla-
sterca nad Orlicą za możliwość spotka-
nia się, przygotowanie przepysznych 
posiłków oraz spędzenie czasu w miłej 
i przyjaznej atmosferze. Do zobaczenia 
w Polsce.

DH Łukasz Wrona
Prezes OSP w Trzebieszowicach

Odeszli od nas
W ostatnich tygodniach odeszli nas 
dwaj bardzo zasłużeni dla naszej lo-
kalnej społeczności Panowie: Jan 
Miszczyński ze Skrzynki i Stanisław 
Korobij z Lądka-Zdroju. Przypomnijmy 
ich sylwetki.

Jan Miszczyński  (1947 – 2022) był 
leśniczym Nadleśnictwa Lądek-Zdrój, 
w którym za długoletnią pracę otrzy-
mał nadanie najwyższego leśnego wy-
różnienia - Kordelasa Leśnika Polskie-

go. Bardziej jednak będzie pamiętać o 
Panu Janie, jako niezwykle aktywnym 
społeczniku, który pracował wytrwale 
na niwie naszej gminy. Przez lata Jan 
Miszczyński angażował się w kolej-
nych instytucjach i organizacjach:
- wieloletni radny Gminy Lądek-Zdrój, 
- wieloletni sołtys wsi Skrzynka, 
- założyciel Towarzystwa Przyjaciół 
Wsi Skrzynka,
- opiekun i koordynator Zespołu Pieśni 
Ludowej „Skrzynczanki” oraz Ochotni-
czej Straży Pożarnej,
- Prezes Młodzieżowego Klubu Piłkar-
skiego w Trzebieszowicach,
- członek Ligi Ochrony Przyrody – pro-
wadził działalność edukacyjną dla dzie-
ci i młodzieży, 
- działacz Koła Łowieckiego „Darz Bór”.

Stanisław Korobij (1935 -2022) w sze-
regi Ochotniczej Straży Pożarnej wstą-
pił w 1952 r. w Międzylesiu, a od 1955 r. 
działał w szeregach jednostki w Lądku-
-Zdroju. W latach 1972-97 pełnił funk-
cję prezesa naszej OSP. Był inicjatorem 
powstania pomnika postawionego w 
rocznicę 50-lecia powstania OSP, po-
święconego pamięci wszystkim dru-
hom strażakom. W czasie jego preze-
sury nasza OSP weszła do krajowego 
systemu ratowniczo-gaśniczego.
Za służbę strażacką odznaczony zo-
stał m.in.: Odznaką Wzorowego Stra-
żaka, Brązowym, Srebrnym i Złotym 
medalem za zasługi dla pożarnictwa, 
Złotym Znakiem Związku OSP RP i 
Złoty Krzyżem Zasługi. Otrzymał rów-
nież Medal Św. Jerzego za zasługi dla 
Miasta i Gminy Lądek-Zdrój. W tym 
roku strażacy obchodzili uroczystość 
70-lecia wstąpienia druha Stanisława 
Korobija w szeregi Ochotniczej Straży 
Pożarnej.

Wszyscy dobrze znaliśmy obu Panów 
jako ludzi wielkiego serca, aktywnych, 
niosących pomoc bliźnim. Nasza spo-
łeczność straciła dwie wspaniałe oso-
by, które pozostawiają w naszych ser-
cach smutek, ale i pokłady wspomnień 
o ich niezwykłej działalności.

Red.
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Nowinki z 
Przedszkola

Jedynkowe 
Newsy

Zajęcia z preorientacji zawodowej
W tym roku szkolnym odwiedzili naszą 
placówkę kolejni goście, którzy opo-
wiedzieli dzieciom o zawodach, które 
wykonują. Zajęcia przeprowadzone 
były zgodnie z podstawą programową 
edukacji przedszkolnej, w ramach za-
gadnienia preorientacji zawodowej. Do-

tychczas dzieci poznały zawód:
 ∙ dietetyka - mama Klary z grupy Sło-

neczka opowiedziała o zasadach 
zdrowego żywienia,

 ∙ żołnierza - tato Manuela z grupy Bie-
dronki przybliżył dzieciom, jakie wy-
zwania ma w wojsku,

 ∙ strażaka - tato Leny z grupy Żabki 
opowiedział o swojej pracy,

 ∙ ratownika GOPR - tato Asi z grupy 
Muchomorki utrwalił z dziećmi wia-
domości związane z udzielaniem 
pierwszej  pomocy,

 ∙ pielęgniarki - mama Sary z grupy 
Muchomorki opowiedziała nam, na 
czym polega praca pielęgniarki.

W planie mamy spotkanie z cukierni-
kiem, mamą Tomka z Grupy Mucho-
morki. Dziękujemy Rodzicom za zaan-
gażowanie i inicjatywę edukacyjnej w 
rozszerzeniu wiadomości dzieci, oraz 
rozwijania zainteresowań. 
Spotkanie z policjantami
W październiku gościliśmy Panią poli-
cjantkę i Pana policjanta. Podczas spo-
tkania policjanci opowiadali małym słu-
chaczom o swojej pracy i o tym, kiedy i 

jak wezwać ich na pomoc. Dzieci ćwi-
czyły prawidłowe przechodzenie przez 
przejście dla pieszych i stosowanie się 
do sygnalizacji świetlnej. Dla maluchów 
rozmowa z policjantami i zadawanie 
pytań było sporą atrakcją. 
Czytające przedszkole
W ramach realizacji programu „Czytają-
ce przedszkole”, oprócz zajęć edukacyj-
nych w Bibliotece  CKiR w Lądku-Zdroju, 
nauczycielki zaprosiły rodziców do czy-
tania bajek dzieciom. W dzisiejszych 

czasach zdominowanych przez 
telewizję i komputery chwile po-
święcone na wspólne czytanie 
książek w rodzinie, pozwalają 
tworzyć atmosferę ciepła, wza-
jemnej bliskości, a dorosłym do-
datkowo dostarczają momen-
tów, kiedy można odpocząć od 
pośpiechu i codziennych spraw. 
Serdecznie dziękujemy za zaan-
gażowanie w akcję.
Przedszkolne wyprawy
Dzieci z grupy ,,Motylki" i ,,Sło-
neczka" wraz z wychowawcami 
wybrały się na wycieczkę do ho-
dowli alpak i mini ZOO, znajdują-
cego się w Konradowie. Dowie-
działy się w jakim celu hoduje się 
alpaki i czym się żywią. Atrakcją 
był spacer z alpakami, karmienie 
ich ulubioną marchewką. Naj-
starsze przedszkolaki z nasze-
go przedszkola wybrały się na 
wycieczkę do Kopalni Węgla w 
Nowej Rudzie. W programie wy-
cieczki było zwiedzanie sztolni z 
przewodnikiem. Dowiedziały się 

na czym polega ciężka praca górnika. 
Na zakończenie dzieci miały za zadanie 
odnaleźć drogę wiodącą przez labirynt 
do Świętego Mikołaja, który czekał na 
nie z prezentem.
W ramach współpracy z Nadleśnic-
twem Lądek-Zdrój i Śnieżnickim Par-
kiem Krajobrazowym odbyły zajęcia w 
salce edukacyjnej w Strachocinie na te-
mat „Poznawanie uroków otaczającego 
nas świata przyrody – Las”.
W imieniu całej społeczności naszego 
Przedszkola, składa-
my najserdeczniej-
sze podziękowania 
Rodzicom, którzy 
poprzez każdą for-
mę wsparcia, a tak-
że swoją gotowość 
do współpracy, po-
szerzają wachlarz 
naszych działań, słu-
żących wszystkim 
przedszkolakom.

Zespół redakcyjny

Wycieczka klasy 6a do Kopalni Uranu 
w Kletnie
24 października klasa 6a z wychowaw-
czynią Anna Bolechowską-Tarnowską 
i opiekunem Gabrielą Naporowską-
-Rodak udała się do Kopalni Uranu w 
Kletnie. Uczniowie zwiedzili kopalnię, a 
potem grali w quest terenowy w okoli-
cy kopalni. Wszystko w niesamowitej 
scenerii Masywu Śnieżnik i pod opieką 
doświadczonego animatora zabaw - 
przesympatycznej Martyny. Dziękuje-
my Kopalni Uranu w Kletnie za naukę, 
zabawę i aktywność na świeżym po-
wietrzu jednocześnie.
Pasowanie na uczniów klas pierw-
szych
W czwartek - 10 listopada odbyło 
się Pasowanie na Ucznia. Dzieci klas 
pierwszych przygotowywały się do tej 
uroczystości pod okiem swoich wy-
chowawczyń: Pani Anny Weber i Pani 
Małgorzaty Wołczackiej. Dzieci ubrane 
w stroje galowe, przepiękna dekoracja 
sali gimnastycznej wykonana przez 
Rodziców… Wszystko, by ślubowanie 
pierwszaków wypadło jak najbardziej 
uroczyście. 
Uczniowie klas pierwszych wzorowo 
zaprezentowali swoje umiejętności 
recytatorskie, wokalne i taneczne. Naj-
ważniejszym momentem uroczystości 
było złożenie przez dzieci uroczystego 
ślubowania i Pasowanie na Uczniów, 
którego dokonała Dyrektor ZSP. Uko-
ronowaniem aktu pasowania było wrę-
czenie pamiątkowych dyplomów oraz 
kuferków z niespodzianką przez Rodzi-
ców Uczniów. 
Miłe słowa skierował do pierwszokla-
sistów, obecny na uroczystości Prze-
wodniczący Rady Rodziców jej prze-
wodniczący Tomasz Mazurek. Ciepłe 
i radosne słowa piosenek popłynęły 

dokończenie obok >>
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1.12.2022 godz. 20.00-8.00 „Herbena” By-
strzyca Kł., Oś. Szkolne 10A/13
2.12.2022 godz. 20.00-8.00 „Pod Opatrzno-
ścią” Lądek-Zdrój, ul. Powst. Wielkop. 4
3.12.2022 godz.15.00-8.00 „Pod Słowi-
kiem”, Międzylesie pl. Wolności 34/7  
4.12.2022 godz. 8.00-8.00 „Rodzinna”, By-
strzyca Kł., ul. Strażacka 11
5.12.2022 godz. 20.00-8.00 „Rumianek” 
Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 14 
6.12.2022 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” 
Bystrzyca Kł., Plac Wolności 28-29
7.12.2022 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” 
Stronie Śląskie, ul. Morawka 31/1 
8.12.2022 godz. 20.00-8.00 „Zdrojowa” Lą-
dek-Zdrój, ul. T. Kościuszki 15b
9.12.2022 godz. 20.00-8.00 „Apteka przy 
Netto” Bystrzyca Kł., ul. A. Mickiewicza 3
10.12.2022 godz. 15.00-8.00 „Bystrzycka” 
Bystrzyca Kł., ul. St. Okrzei 12/6
11.12.2022 godz.8.00-8.00 „Centralna” By-
strzyca Kł., ul. A. Mickiewicza 15
12.12.2022 godz. 20.00-8.00 „Daglezja” 
Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 22
13.12.2022 godz. 20.00-8.00 „Herbena” By-
strzyca Kł., Oś. Szkolne 10A/13
14.12.2022 godz.20.00-8.00 „Pod Opatrz-
nością” Lądek-Zdrój, ul. Powst. Wielkop. 4 
15.12.2022 godz. 20.00-8.00 „Pod Słowi-
kiem”, Międzylesie, pl. Wolności 34/7 
16.12.2022 godz. 20.00-8.00 „Rodzinna”, 
Bystrzyca Kł., ul. Strażacka 11
17.12.2022 godz. 15.00-8.00 „Rumianek” 
Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 14
18.12.2022 godz. 8.00-8.00 „Słoneczna” 
Bystrzyca Kł., Plac Wolności 28-29
19.12.2022 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” 
Stronie Śląskie, ul. Morawka 31/1 
20.12.2022 godz.20.00-8.00 „Zdrojowa” 
Lądek-Zdrój, ul. T. Kościuszki 15b
21.12.2022 godz. 20.00-8.00 „Apteka przy 
Netto” Bystrzyca Kł., ul. A. Mickiewicza 3
22.12.2022 godz.20.00-8.00 „Bystrzycka” 
Bystrzyca Kł., ul. St. Okrzei 12/6
23.12.2022 godz. 20.00-8.00 „Centralna” 
Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
24.12.2022 godz.15.00-8.00 „Daglezja” 
Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 22
25.12.2022 godz. 8.00-8.00„Herbena” By-
strzyca Kł., Oś. Szkolne 10A/13
26.12.2022 godz.8.00-8.00 „Pod Opatrzno-
ścią” Lądek-Zdrój, ul. Powst. Wielkop. 4
27.12.2022 godz.20.00-8.00 „Pod Słowi-
kiem”, Międzylesie, pl. Wolności 34/7 
28.12.2022 godz. 20.00-8.00 „Rodzinna”, 
Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
29.12.2022 godz. 20.00-8.00 „Rumianek” 
Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 14
30.12.2022 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” 
Bystrzyca Kł., Plac Wolności 28-29
31.12.2022 godz. 15.00-8.00 „Słoneczna” 
Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1

Dyżury aptek
GRUDZIEŃ 2022

Kasjerka, Stacja Narciarska Lądek-
-Zdrój, tel. 696002604
Pracownik obsługi wypożyczalni 
sprzętu narciarskiego, Stacja Narciar-
ska Lądek-Zdrój, tel. 696002604
Robotnik oczyszczania miasta, LUK 
sp. z o.o, tel. 74 8146345
Konserwator budynków i stanu tech-
nicznego pomieszczeń, LUK sp. z o.o, 
tel. 74 8146345
Kelnerka, Rezydencja „Grawert”, tel. 74 
8146079
Pracownik budowlany, tel.669346003
Kelnerka (praca wieczorowa), Kawiar-
nia „Kaprys”, tel. 604433771
Sprzedawca, Sklep „Rema”, ul. Ogro-
dowa
Konserwator Kotłowni Gazowej, 
Uzdrowisko Lądek- Długopole S.A., tel. 
74 8146227 wew. 233
Praca w Restauracji „Polska Chata”, 
ul. Kościuszki, tel. 664428705
Pokojówka, Willa Melania, tel. 74 
8146888
Sprzedawca/kasjer, Sklep „Biedronka”, 
ul. Śnieżna
Sprzedawca/kasjer, Market „Dino”, ul. 
Kłodzka
Operator urządzeń oczyszcza-
nia ścieków, ul.Wiejska 57, tel. 74 
8146345
Recepcjonistka, Hotel „Mir Jan”, tel. 
505952564
Kucharz, Hotel „Mir Jan”, tel. 
505952564
Pracownik remontowo-budowlany, 
Hotel „Mir Jan”, tel. 505952564
Pokojowa, Hotel „Mir Jan”, tel. 
505952564
Kelner, Hotel „Mir Jan”, tel. 
505952564
Konserwator, Hotel „Zamek na skale”, 
Trzebieszowice, tel. 748652000, dyrek-
tor@zameknaskale.com.pl
Kelner, Hotel „Zamek na skale” Trze-
bieszowice, tel. 74 8652000, dyrek-
tor@zameknaskale.com.pl
Kucharz, Hotel „Zamek na skale” Trze-
bieszowice, tel. 74 8652000, dyrek-
tor@zameknaskale.com.pl
Pokojowa, Hotel „Zamek na skale” 
Trzebieszowice, tel. 74 8652000, dy-
rektor@zameknaskale.com.pl

PRACA 
szuka człowieka 

Pani Ela szuka pracy. Jest dyspozy-
cyjna, potrafi obsługiwać komputer, 
amatorska przewodniczka po lądeckiej 
Starówce, potrafi animować imprezy 
integracyjne. Tel. 661 286 092.

Ogłoszenie

również dla pierwszoklasistów od kole-
żanek i kolegów z klasy IIa i IIb.
Narodowe Święto Niepodległości
„Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród...” - te 
słowa rozbrzmiały 10 listopada w sali 
gimnastycznej podczas apelu z okazji 
Narodowego Święta Niepodległości. 
Uczniowie klas 6a i 6b, pod kierunkiem 
Pań: Wioletty Bulandy i Danuty Marty-
niszyn-Gołojuch, przygotowali niezapo-
mnianą lekcję historii. Prowadzący w 
prosty i ciekawy sposób przypomnieli 
dzieje Polski od czasów Rzeczypo-
spolitej Obojga Narodów, poprzez trzy 
rozbiory Polski, aż do odzyskania nie-
podległości. Uroczystość zakończyło 
wspólne odśpiewanie hymnu państwo-
wego.
Odwiedzamy miejsca pamięci 
„Człowiek żyje tak długo, jak długo żyje 
pamięć o nim”
Zainspirowane cytatem z wiersza J. 
Tuwima i przeczytaną, niezwykle wzru-
szającą historią małej dziewczynki, 
której wojna zabrała mamę i dom, 
ukazaną w lekturze autorstwa Joanny 
Papuzińskiej pt. „Asiunia”, klasy trzecie 
postanowiły odwiedzić miejsca pamię-
ci znajdujące się w naszym mieście.
Duże zainteresowanie wzbudził Po-
mnik Orła Białego znajdujący się w lą-
deckim Parku 1000-lecia, który został 
wzniesiony w połowie lat 80-tych XX 
wieku. Wcześniej w tym miejscu stał 
pomnik poświęcony poległym podczas 
pierwszej wojny światowej mieszkań-
com Lądka-Zdroju.
Lekcja historii podczas spaceru po 
najbliższej okolicy, w przeddzień Naro-
dowego Święta Niepodległości, dostar-
czyła trzecioklasistom wiedzę i wiele 
emocji.

A. Haranin, D. Urbańczyk  
(Wychowawcy klas III)

Pierwszy szkolny turniej gier siecio-
wych roblox
17 listopada ruszyły eliminacje Szkol-
nego Turnieju „Grania w Robloxa”. Po-
mysł zrodził się w głowach uczniów i 
natychmiast został podjęty przez pana 
Grzegorza Webera, który zajął się or-
ganizacją przedsięwzięcia. Podczas 
pierwszych, pełnych emocji eliminacji 
w gamingowe szranki stanęły cztery 
grupy: jedna złożona z uczniów ukra-
ińskich i trzy drużyny polskich uczniów 
(łącznie 16 zawodników). Obszerną re-
lację z zawodów oraz sylwetki zwycięz-
ców zaprezentujemy już po wszystkich 
etapach gier. 

Zespół ds. Promocji Szkoły
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Liceanarium
Lądeckie Grand Prix Szachowe im. 
Dawida Przepiórki w lądeckim LO
21 października 2022 r. odbyły się we-
wnątrzszkolne eliminacje turnieju sza-
chowego. W zawodach wzięło udział 
16 uczniów liceum. Najlepsze wyniki 
uzyskali: Adrian Głowacki (kl. I), Bartosz 
Wędziński (kl. IV), Bogdan Berger (kl. 
IV) oraz Arkadiusz Pająk (kl. IV). Gra-
tulujemy! Pochwała należy się również 
Bartoszowi Wędzińskiemu, inicjatorowi 
i organizatorowi tego turnieju. 
Dydaktyczna wycieczka na Śnieżnik
25 października uczniowie klas I-II z 
rozszerzoną geografią i biologią wzięli 
udział w wycieczce dydaktycznej na 
Śnieżnik. Celem było nie tylko zdoby-

cie szczytu, ale także wejście na nową 
wieżę widokową. Panowały dość eks-
tremalne warunki, widoczność była 
bardzo ograniczona – nie udało się 
nam więc obejrzeć widoków z wieży, 
co jednak nie wpłynęło negatywnie na 
nasze humory. Po zejściu ze szczytu 
uczestniczyliśmy w zajęciach przygo-
towanych przez pracowników Śnież-
nickiego Parku Krajobrazowego, panią 
Irenę Foremnik oraz pana Łukasza 
Głowackiego. Zwieńczeniem wycieczki 
było ognisko i pieczone kiełbaski.
Spotkanie z przedstawicielem Pań-
stwowej Akademii Nauk Stosowanych 
w Nysie
W dniu 28 października 2022 r. gości-
liśmy przedstawiciela Państwowej 
Akademii Nauk Stosowanych w Nysie, 
pana dr Mariusza Drożdżala. Maturzy-
ści zapoznali się z ofertą PANS doty-
czącą studiów inżynierskich, licencjac-
kich i magisterskich.
#SzkołaPamięta
Przyłączyliśmy się do akcji zorgani-
zowanej przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej „Szkoła Pamięta”. Celem 
tej inicjatywy było m.in. zorganizowa-

nie działań upamiętniających ważne 
postaci historyczne i uwrażliwienie 
młodzieży na potrzebę pielęgnowania 
pamięci o bohaterach naszej wolności, 
szczególnie tych, którzy związani są z 
kulturą danego miejsca, społeczności, 
regionu. 28 października udaliśmy się 
na miejscowy cmentarz i odwiedzili-
śmy groby osób, które zapisały się na 
kartach naszej szkoły. Zgodnie z pol-
ską tradycją zapaliliśmy znicze pamię-
tając o tych, którzy odeszli.
Europejski Dzień Dziedzictwa Termal-
nego
4 listopada br. uczniowie brali czynny 
udział w Europejskim Dniu Dziedzic-
twa Termalnego. Jego tematem prze-
wodnim były „Parki i ogrody”. W tym 
dniu uczniowie ZSP zaproszeni zostali 
do lądeckiego Arboretum. Spacerowy 
charakter parku doskonale wpisywał 

się w koncepcję 
w/w wydarzenia. 
W trakcie wizyty 
nasza młodzież 
poproszona zo-
stała o pomoc w 
pracach porząd-
kowych. Wspólne 
ognisko z poczę-
stunkiem było mi-
łym akcentem na 
zakończenie spo-
tkania.
Narodowe Święto 
Niepodległości
Z okazji Święta 
Niepodległości 10 
listopada odbył się 

w naszej szkole uroczysty apel przy-
gotowany przez uczniów klasy drugiej, 
podczas którego wybrzmiały piękne 
wiersze mówiące o tym, czym jest dla 
nas Ojczyzna. Akademię poprzedziło 
uroczyste odśpiewanie hymnu naro-
dowego przez uczniów i nauczycieli. 
Natomiast 11 listopada przed uroczy-
stą Mszą Świętą w intencji Ojczyzny 
licealiści wręczyli mieszkańcom Ląd-
ka–Zdroju symboliczne biało-czerwo-
ne wstążki.
Olimpiada Historyczna 
15 listopada odbyła się Olimpiada 
Historyczna Coptiosh. W konkursie 
wzięło udział trzynastu licealistów. 
Olimpiada miała zasięg ogólnopolski 
i była testem wielokrotnego wyboru 
składającym się z 40 pytań. Najlepsze 
wyniki uzyskali: z klasy pierwszej Aneta 
Bałuch oraz Oskar Królikowski, z klasy 
drugiej Kajetan Staroń, a z  klasy trze-
ciej Kamil Kaczmarek. Gratulujemy wy-
ników! 

    Redakcja LO

VII Lądeckie 
Spotkanie Sen-
tymentalne 
i 75 lat Liceum
W dniu 7 października 2022 rozpoczęło 
się kolejne VII Lądeckie Spotkanie Sen-
tymentalne. Ale również 7 października 
75 lat temu powstało obecne Liceum 
Ogólnokształcące im. Andrzeja Zawa-
dy w Lądku-Zdroju. Zaistniała więc spo-
sobność, by połączyć siły i wspólnie 
świętować tym bardziej, że współpraca 
LSS z Liceum ma miejsce, a zaistnie-
nie Spotkań związane jest przecież z tą 
placówką edukacyjną.

Dzień rozpoczęła msza św. w Koście-
le NNMP w Lądku-Zdroju, poświęcona 
temu jubileuszowi z kazaniem traktu-
jącym o wychowaniu młodzieży. Pozo-
stałe wydarzenia miały miejsce w Cen-
trum Kultury i Rekreacji (gdzie, swoją 
drogą, mieściło się lądeckie Liceum u 
jego zarania). Kolejno miały miejsce: 
wystąpienie Pani Dyrektor Zespołu 
Szkół Publicznych w Lądku-Zdroju Lidii 
Achrem, przybliżające historię Szkoły, 
piosenki z akompaniamentem gitary 
wykonane przez Julię PalasiK, wśród 
których znalazł się jej ulubiony utwór 
„Fotografia” Eda Sheerana i inne utwo-
ry bliskie jej rówieśnikom. Następnie 
miały miejsce wspomnienia byłych 
nauczycieli LO, a jednocześnie założy-
cieli LSS: autora niniejszego artykułu 
oraz Lucjana Wajzera. Niżej podpisany 
wrócił wspomnieniami do lat 70., gdy 
pracował w lądeckim LO, a następnie 
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Warsztaty ceramiczne
w Bibliotece CKiR

W ramach realizowanego przez nas 
projektu, zorganizowałyśmy dla dzieci 
i seniorów warsztaty ceramiczne, a do 
ich przeprowadzenia zaprosiłyśmy Pa-
nią Aleksandrę. O tym, że większość z 
nas lubi się babrać, wiemy doskonale. 
Taką możliwość mieli uczestnicy na-
szych warsztatów. Zabawy twórczej 
było co niemiara. Z gliny wykonywa-
liśmy popiersia i zwierzaki, które po 
wyschnięciu i wypaleniu będzie można 
obejrzeć 21 grudnia na finalnej wysta-
wie projektowej. Po decoupage, filcu, 
krawiectwie i ceramice przyszedł czas 
na przygodę z malarstwem. Kilka słów 
o tych warsztatach już w następnym 
numerze.

Zajęcia odbyły się w ramach realizacji 
projektu "Handmade art-rękodzieło jest 
w cenie!" dofinansowanego ze środ-
ków programu "Działaj Lokalnie" Pol-
sko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
realizowanego przez Akademię Roz-
woju Filantropii w Polsce oraz Fundusz 
Lokalny Masywu Śnieżnika.

Paulina Bera
Gabriela Naporowska-Rodak

zarysował wątki realizowane na kolej-
nych Spotkaniach Sentymentalnych: 
licealny, muzyczny, krajoznawczy, 
lądecko-sosnowiecki, ilustrowane fo-
tografiami i filmami, kończąc na roku 
2022. Lucjan Wajzer ciepło wspominał 
osoby uczestniczące w minionych spo-
tkaniach  i opowiadał jak to stało się, że 
ptak kopciuszek został motywem na-
szego logo.  Wspomniał także wyciecz-
ki i prelekcję Mirosława Zbrzeźniaka, 
podkreślając ich atrakcyjność i histo-
ryczną wartość oraz niezwykle intere-
sujący wykład Prof. Wojciecha Cięż-
kowskiego o powstawaniu lądeckich 
wód leczniczych. Program wzbogaciła 
wystawa prac plastycznych lądeckich 
licealistów, przygotowana pod opieką 
mgr Małgorzaty Tomczyk i wyekspo-
nowana  w holu CKiR.
Popołudnie dnia 8 października wy-
pełnił koncert Danuty Gołdon-Legler, 
zatytułowany „Zaczarowana miłość”.  
Zabrzmiały m.in. Piosenka „Powróć-
my jak za danych lat” Henryka Warsa 
oraz walc Dmitrija Szostakowicza z 
filmu „Anna Karenina”. Pomiędzy utwo-
ry wplecione zostały wiersze Krystyny 
Leśniewskiej-Pasionek, recytowane 
przez autorkę. Po spektaklu śpiewacz-
ka rozmawiała w gośćmi spotkania, 
opowiadając o swoich podróżach oraz 
odpowiadając na zadawane pytania, z 
sympatią wypowiadając się o Lądec-
kich Spotkaniach Sentymentalnych.

Zbigniew Zdzienicki

Święto Niepodległości 
w CKIR
Koncerty niepodległościowe wyko-
nywane przez Zespół Pieśni Ludowej 
„Skrzynczanki” stały się już lądecką 
tradycją. W tym roku spotkaliśmy się 
ze „Skrzynczankami” w Sali Widowi-
skowej Centrum Kultury i Rekreacji. 11 
listopada widownia wypełniona była 
po brzegi mieszkańcami Lądka-Zdroju 
i lądeckimi turystami. W koncercie zna-
lazły się pieśni niepodległościowe, ale 
również utwory ze stałego repertuaru 
zespołu. Gośćmi zaproszonymi byli 
młodzi Ukraińcy, mieszkający w Ląd-

ku-Zdroju uchodźcy, którzy zaśpiewali 
patriotyczną pieśń o swojej ojczyźnie. 
Akompaniatorom „Skrzynczanek” to-
warzyszyła ukraińska skrzypaczka, 
Svitlana Andruszczuk.
„Skrzynczanki” w dniu Święta Niepod-
ległości w CKIR wykonały wspaniały, 
wzruszający koncert, który wywarł na 
audytorium olbrzymie wrażenie. Cze-
kamy już na kolędowe koncerty zespo-
łu ze Skrzynki.

Tomasz Pawlęga
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77 lat Królewskiego Kurortu w Polsce (1945-2022)

Rezydencja „Viktoria” i „Sanatorium Landeck” cz.3

Po 1945 r., umownie po połowie, część 
mostu od południa należała do bu-
dynku przy ul. Spacerowej 10, a dru-
ga do Sanatorium Uzdrowiskowego 
„Tadeusz”. W tym czasie wnętrze bu-
dowli służyło za magazyn „rzeczy zby-
tecznych” (graciarnię) dla obu stron.  
W dniu 4.05.1994 r. most wraz z bu-
dynkiem przy ul. Spacerowej 10 został 
skomunalizowany, czyli przejęty przez 
lądeckie władze samorządowe. Wów-
czas administrator budynku przy ul. T. 
Kościuszki 34 wejście na most zlikwi-
dował – budując ściankę działową. 
W czasie lipcowej powodzi roku 1997 
most doznał niewielkich uszkodzeń. 
Niesione prądem rzeki drzewa znikomo 
naruszyły jego konstrukcję, co świad-
czy, jak wysoki musiał być poziom rzeki 
w tamtym czasie. Zewnętrzne usterki 
spowodowane powodzią zostały usu-
nięte. Piecze nad mostem, a raczej 
jego wnętrzem, powierzono Miejsko-
-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Ląd-
ku-Zdroju. W 1997 r. po jego uporządko-
waniu (makulatura, m.in. stare plakaty 
z imprez w uzdrowisku oraz materiał 
po odwiertach geologicznych) miała tu 
być urządzona kawiarnia wraz z eks-
pozycją wystaw miejscowego klubu 
fotografraficznego, lecz z powodu bra-
ku zaplecza - szczególnie dla gastrono-
mii - pomysł zarzucono. Od 1.03.2002 
r. most należy do Rezydencji Victoria, 
wówczas jego właściciel postawił so-
lidną murowana przegrodę, oddzielając 
go od budynku przy ul. T. Kościuszki 
32. Od czerwca 2002 r. rozpoczął się w 
zasadzie remont kapitalny tego unika-
towego obiektu. Jeszcze przed jesien-

nymi opadami, czyli końcem września, 
uzupełniona została więźba dachowa, 
wymieniono zniszczone pokrycie da-
chowe na nowe, również ceramiczne 
(dachówkę). Naprawiono drewnianą 
kratownicę, oszklono ją i zakonserwo-
wano. Pod nieobecność właściciela 
remont mostu nadzorowała Irena No-
wak wspólnie z mężem Wacławem. 
Most został solidnie wyremontowany, 
co widać na zewnątrz. Właściciel rezy-
dencji nosił się z zamiarem 
urządzenia w nim galerii 
obrazów, probierni win i 
miejsca spotkań artystów. 
Obiekt miał być ogólnodo-
stępny.
Park przy Zamku Białej
Wokół Zamku Białej urzą-
dzono niewielki ogród 
i park zajmujący górną 
część wzniesienia (przy ul. 
Spacerowej) i jego stromy, 
północno-wschodni stok 
opadający ku rzece. Ele-
mentem założenia ogro-
dowego był usytuowany 
na północny wschód od 
Zamku Białej niewielki, 
założony po 1906 r. taras 
ogrodowy przy wejściu na 
most, wydzielony prostą, 
ażurowa, kamienną lub 
betonową balustradą, zdo-
bioną neobarokową rzeźbą 
figuralną. Parkowo urzą-
dzono teren przed fasadą 
i boczną elewacją budyn-
ku, gdzie posadzono lipy, 
kasztanowce, żywotniki i 

daglezje. Drzewami obsadzono także 
tarasowo ukształtowaną część parku 
od strony Białej Lądeckiej. Około 1903 
r. na tarasach z wyeksponowanymi for-
mami skalnymi wytyczone były ścieżki 
i koliste placyki wydzielone prostymi, 
drewnianymi ogrodzeniami z gałęzi. 
Dla zachowania  efektu wzniesiono tak-
że przy tylnej, zwróconej ku rzece ele-
wacji budynku zabiegowego przy ul. T. 
Kościuszki 32, kamienny mur (z ozdob-
ną, kamienną furtką) uzyskując w ten 
sposób nie tylko podporę dla mostu, ale 
i rodzaj małej architektury.  
Kompleks „Sanatorium Landeck”
W 1927 r. wykupiony został grunt przy 
budynku zabiegowym Haus Hermann, 
który rozbudowano. Wówczas też na-
byty został budynek czterogondygna-
cyjny z końca XIX w. przy obecnej ul. 
T. Kościuszki 34 i przebudowany na 
potrzeby sanatorium z czterokondy-
gnacjową loggią przy elewacji bocznej. 
Obiekt powstał w duchu architektury 
ekspresjonistycznej: wykonano pod-
pory loggii, złożone z zestawionych 
ściętych ostrosłupów, dach stromy, 
czterospadowy z wystawkami, kryty ce-
ramicznie, fasada pięcioosiowa, skrom-
ny detal (gzymsy, opaski tynkowe). 
Obiekt wszedł w skład „Sanatorium 
Landeck”, w jego dolnej części urzą-
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dzono piekarnię koszerną działającą 
do 1935 r. Po 1945 r. obiekt nazwano 
„Sanatorium Tadeusz” i wszedł on w 
strukturę PP „Uzdrowisko Lądek-Dłu-
gopole”, a w latach 1945-1960 na bazie 
piekarni działała cukiernia, natomiast 
część pomieszczeń zagospodarowano 
na szwalnię. Pod koniec lat 60. XX w. w 
budynku wydzielono mieszkania służ-
bowe dla pracowników uzdrowiska.
W kompleksie „Sanatorium Landeck 
S.-R. Dr. Herrmann’s” prospekt z okresu 

międzywojennego wymienia, że leczo-
no tu wówczas przypadłości takie, jak 
gościec, podagrę, reumatyzm, dolegli-
wości kobiece, choroby nerwowe, star-
cze, wady serca i naczyniowe. W opisie 
znajdujemy informację: „Budynki po-
siadają centralne ogrzewanie, bieżącą 
wodę, windę, oświetlenie elektryczne, 
wokół własny park – otwarte latem i 
zimą. Położone w uroczej okolicy, w sa-
mym środku uzdrowiskowej miejsco-
wości. Światowy komfort”.
Dzisiaj obiekty „Sanatorium Landeck” 
nie są już ogólnodostępne. Po zakoń-
czonym w 2007 r. długotrwałym, so-
lidnym remoncie Rezydencja Victoria 
została otwarta na krótko, bo do 2010 r. 
Od 1.03.2002  do nieruchomości należy 
kryty most nad Białą Lądecką.

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

przewodnik górski – sudecki PTTK.             

Spis ilustracji:
1. Stylizowany taras widokowy przy Zamku 
Białej z okresu międzywojennego. 
2. Dom Kultury przy ul. Spacerowej 10, zdję-
cie z 1946 r.
3. Kierownik Domu Kultury przy ul. Spacero-
wej 10 - Edward Madys, rok 1946.
4. Budynek przy ul. Kościuszki 34, koniec 
XIX w.

STOP PRZEMOCY W RODZINIE
Jeżeli jesteś ofiarą przemocy lub jej 
świadkiem przerwij milczenie!
Daj sobie pomóc!
Ośrodek Pomocy Społecznej  infor-
muje, że na terenie Gminy Lądek-Zdrój 
funkcjonuje Zespół Interdyscyplinar-
ny ds. Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie. Siedziba Zespołu mieści się  
w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. 
Zamenhofa 2, 57-540 Lądek-Zdrój.
Zespół Interdyscyplinarny utworzył w 
2013 roku Burmistrz Lądka-Zdroju po-
wołując do niego przedstawicieli: jed-
nostki organizacji pomocy społecznej, 

gminnej komisji rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych, Policji, oświaty, 
ochrony zdrowia, organizacji pozarzą-
dowych i Sądu Rejonowego. Zespół ma 
za zadanie m.in. diagnozowanie proble-
mu przemocy w rodzinie, następnie po-
dejmowanie wszelkich działań w środo-
wisku zagrożonym przemocą w celach 
zapobiegawczych bądź podejmowanie 
interwencji w środowisku dotkniętym 
problemem przemocowym. W ramach 
prowadzonej procedury „Niebieskie 
Karty” Zespół powołuje Grupy Robocze 
w celu rozwiązywania problemów zwią-
zanych z wystąpieniem przemocy w ro-
dzinie w indywidualnych przypadkach. 
Grupy Robocze w skład, których rów-
nież wchodzą specjaliści, podejmują 
skuteczne działania aby pomóc danej 
rodzinie poradzić sobie z problemem 
przemocowym. Członkowie Zespołu 
oraz Grup Roboczych zobowiązani są 
do zachowania poufności i ochrony 
pozyskanych informacji i danych, które 
uzyskały przy realizacji zadań związa-
nych z przeciwdziałaniem przemocy 
w rodzinie, jak również po zakończe-
niu pracy w Zespole. Dlatego też warto 
skorzystać z proponowanej pomocy 
i wszelkich porad ze strony instytucji 
działających na terenie Gminy Lądek-
-Zdrój.

Instytucje uprawnione do pomocy  
w ramach procedury „Niebieska Karta” 
na terenie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój:
1. Komisariat Policji, ul. Kłodzka 36, 57-
540 Lądek-Zdrój.
2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ląd-
ku-Zdroju, ul. Zamenhofa 2, 57-540 Lą-
dek-Zdrój.
3. Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Pl.Sta-
romłyński 5, 57-540  Lądek- Zdrój.
4. Placówki oświatowe - w przypad-
ku, gdy przemocy doświadcza dziecko  
w wieku szkolnym lub przedszkolnym.
5. Placówki ochrony zdrowia - w 
przypadku, gdy osoba pokrzywdzona 
skorzysta z pomocy medycznej może 
oczekiwać zarówno założenia „Niebie-
skiej Karty” jak również bezpłatnego 
wydania zaświadczenia o stanie zdro-
wia, bez konieczności wykonania ob-
dukcji.

Nie czekaj! Pomóż sobie 
lub innym, o których wiesz 
że potrzebują pomocy!

Przewodnicząca 
Zespołu Interdyscyplinarnego

Magdalena Łabuzińska
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Lądecki Informator 
Kulturalny 
GRUDZIEŃ 2022

1 grudnia,  godz. 15.00, Koncert „Zdrojowe 
Melodie” Oresta Vasiouty, Kawiarnia „Ka-
prys”, ul. Ostrowicza 2, wstęp wolny
2 grudnia, godz. 19.30, Koncert „Zielono 
Mi-85 okruchów z życia Agnieszki Osiec-
kiej”, Kawiarnia Artystyczna „Dom Klahra”, 
Rynek 1, wstęp 40/45 zł
3 grudnia, godz.19.30, Koncert grupy Bar-
dziej – muzyka autorska, Kawiarnia „Dom 
Klahra”, wstęp 30 zł
4 grudnia, godz. 20.00, Koncert Muzyka 
Czterech Stron Świata – duet Skład Nietra-
dycyjny (Malwina Kołt – skrzypce i śpiew, 
Daniel Kopeć akordeon i śpiew) Kawiarnia 
Twórczości Piwnica Pod Adamem, ul. Wol-
ności 2, wstęp 30 zł
6 grudnia, godz. 18.00, „Odpalamy cho-
inkę” - Wspólne zapalenie światełek na 
lądeckiej choince, spotkanie ze Świętym 
Mikołajem, spektakl lalkowy pt. „Wilczy pre-
zent” w wyk. Teatru Akademia Wyobraźni 
oraz słodycze dla dzieci i świąteczny po-
częstunek dla dorosłych, Rynek
7 grudnia, 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
8 grudnia, godz. 15.00, Koncert „Zdrojowe 
Melodie” Oresta Vasiouty, Kawiarnia „Ka-
prys”, ul. Ostrowicza 2, wstęp wolny
8 grudnia, 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
10-11 grudnia, godz. 11.00-18.00, Jar-
mark Bożonarodzeniowy, Kawiarnia „Cof-
fee Ride”, ul. Kolejowa 6
10 grudnia, godz. 19.30, Koncert grupy Im 
Fm Fanki Tim – funky/jazz/muzyka klubo-
wa, Kawiarnia Artystyczna „Dom Klahra”, 
Rynek 1, wstęp 30/35 zł
11 grudnia, godz. 20.00, Koncert Muzy-
ka 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
14 grudnia,  godz. 15.00, Koncert „Zdro-
jowe Melodie” Oresta Vasiouty, Kawiarnia 
„Kaprys”, ul. Ostrowicza 2, wstęp wolny
14 grudnia, 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
15 grudnia, 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

16 grudnia, godz. 19.30, 
Koncert „Hej Kolęda!” połą-
czony ze wspólnym śpiewa-
niem w wykonaniu Składu 
Nietradycyjnego, Kawiarnia 
Artystyczna „Dom Klahra”, Ry-
nek 1, wstęp 30 zł
16-18 grudnia Lądecka Gieł-
da Staroci, Rynek
17 grudnia, godz. 10.00 
-17.00, Jarmark Bożonaro-
dzeniowy, Rynek
17 grudnia, godz. 19.00,  
Spektakl świąteczny „Zro-
bimy sobie raj?”, Świetlica 
Wiejska w Trzebieszowicach, 
Trzebieszowice 107A, Wstęp 
wolny. Obowiązują bezpłat-
ne wejściówki. Rezerwacja i 
odbiór wejściówek CKiR, pl. 
Staromłyński 5, Lądek-Zdrój, 
tel. 74 8146 245.
18 grudnia, godz. 10.00 
-14.00, Jarmark Bożonaro-
dzeniowy, Rynek
18 grudnia, godz.19.00, Kon-
cert Miron Nalepa & Friends, 
Kawiarnia „Coffee Ride”,  
ul. Kolejowa 6, wstęp płatny
18 grudnia, godz. 20.00, 
Koncert Muzyka 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
21 grudnia, 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
22 grudnia, 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
23 grudnia, godz. 19.30, Koncert Jazz 
Christmas czyli kolędy i pieśni świąteczne 
na jazzowo, Kawiarnia Artystyczna „Dom 
Klahra”, Rynek 1, wstęp 40 zł
25 grudnia, godz. 20.00, Koncert Muzy-
ka 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
27 grudnia, godz. 15.00, Koncert „Zdro-
jowe Melodie” Oresta Vasiouty, Kawiarnia 
„Kaprys” ul. Ostrowicza 2, wstęp wolny
27 grudnia, godz. 20.00, Koncert Kolęd 
w wykonaniu Zespołu Pieśni Ludowej 
„Skrzynczanki” i Zespołu „Hejszovina”, Ho-
tel „Zamek na Skale”, Trzebieszowice 151, 
wstęp wolny
28 grudnia, 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
28 grudnia, godz. 19.00, Koncert Kolęd 
w wykonaniu Zespołu Pieśni Ludowej 

„Skrzynczanki” i Zespołu „Hejszovina”, 
CKiR, pl. Staromłyński 5, wstęp wolny
29 grudnia, 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


