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Przedstawiciele czterech gmin: Szaflary, Lądek-Zdrój, Socha-
czew i Sieradz podpisali 26 września 2017 roku z Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy 
dotacji na rozpoznawanie możliwości wykorzystania zasobów 
geotermalnych. Reprezentanci piątej gminy Koło uczynią to w 
najbliższym czasie. Fundusz przeznaczy na te przedsięwzięcia w 
sumie przeszło 107 z 200 mln zł zarezerwowanych w programie.

- Polska ma przebogate zasoby geotermalne, które - według sza-
cunków profesora Juliusza Sokołowskiego - wielokrotnie prze-
wyższają nasze zapotrzebowanie na energię cieplną. Można wręcz 
powiedzieć, że siedzimy na wielkim „piecu”, do którego trzeba 
tylko się podłączyć - zaznaczył obrazowo Minister Środowiska 
prof. Jan Szyszko podczas uroczystego podpisania w resorcie śro-
dowiska przez NFOŚiGW umów dotyczących rozpoznawania moż-
liwości wykorzystania zasobów geotermalnych, tj. podziemnych 
złóż gorącej wody oraz energii cieplnej suchych skał. Szef resortu 
dodał również, że geotermia daje ogromną szansę na zrównowa-

18,8 mln na odwiert geotermalny 
w Lądku-Zdroju

żony rozwój Polski oraz osiągnięcie przez nasz kraj neutralności 
klimatycznej.

W wydarzeniu uczestniczyli również: Sekretarz Stanu w MŚ, 
Główny Geolog Kraju prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek; Sekre-
tarz Stanu w MŚ, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej 
Paweł Sałek; Sekretarz Stanu w MON Michał Dworczyk oraz Sekre-
tarz Stanu w KPRM Maciej Małecki, a także parlamentarzyści.

Prezes Zarządu NFOŚiGW dr Kazimierz Kujda, który uroczyście 
podpisywał umowy z beneficjentami, zaznaczył przy tej okazji, 
że Narodowy Fundusz, realizując nowe założenia polityki ener-
getycznej państwa - zgodnie z którymi zmieniono hierarchizację 
odnawialnych źródeł energii - wprowadził do swojej oferty moż-
liwości dofinansowania zadań wspierających wykorzystanie ener-
gii geotermalnej, czego efektem są pierwsze umowy z gminami. 
- Geotermia to nowoczesny i skuteczny element walki ze smogiem 
- podsumował Prezes Kazimierz Kujda.

Podpisanie umowy jest zwieńczeniem starań lądeckiego samorządu o 100% dotację NFOŚiGW - w wysokości blisko 18,8 milionów złotych - na 
wykonanie odwiertu geotermalnego. Kolejnym etapem jest już faktyczna realizacja założenia projektowego - wykonanie badawczego odwiertu 
geotermalnego w Lądku-Zdroju na głębokość do 2,5km!

Ciąg dalszy na stronie 4
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Z biurka 
BURMISTRZA KACZMARCZYKA
4 września. W Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu podpisa-
łem umowę na dofinansowanie projektu „Utwardzenie terenu dzia-
łek nr 60, 177, 62/6, 125 AM-1 z elementami małej architektury 
oraz oświetleniem na Przełęczy Lądeckiej, obręb 004 Lutynia” - 
dot. modernizacji terenu pod parking. Wysokość wsparcia na to 
zadanie wynosi 78 573 zł.

9 września. Brałem udział w rodzinnym „Festynie sportowym” na 
lądeckim Orliku. W programie tego wydarzenia znalazły się m.in. 
mecz piłki nożnej „Rodzice vs. Dzieci” oraz Turniej Rzutów Osobi-
stych do kosza o Puchar Burmistrza Lądka-Zdroju.

12 września. Spotkałem się z projektantem platformy widokowej 
na Górze Trojak. Nowoczesna platforma widokowa będzie jedną z 
najciekawszych atrakcji turystycznych naszego regionu.

12 września. Uczestniczyłem w uroczystej Mszy Św. z okazji jubile-
uszu Księdza Prałata Marka Połochajło. W tym dniu ksiądz obcho-
dził swoje 60. urodziny oraz jubilelusz 15-lecia posługi pasterskiej 
w lądeckiej parafii. 

16 września. Święto Ochotniczych Straży Pożarnych.

17-19 września. Brałem udział w wizycie studyjnej w Łodzi doty-
czącej możliwości efektywnego wykorzystania zasobów geoter-
malnych m.in. w kurorcie Lądek-Zdrój. W spotkaniu brali udział 
goście z Norwegii, Islandii i okolic oraz przedstawiciele Uzdrowi-
ska Lądek-Długopole S.A. i uczelni wyższych m.in. pani prof. Beata 
Kempińska (Polska Akademia Nauk) i prof. Wojciech Ciężkowski 
(Politechnika Wrocławska).

21 września - poranny, szybko rozprzestrzeniający się pożar trzech 
kamienic położonych w samym centrum miasta. Niemal przez cały 
dzień pomagałem poszkodowanym przez żywioł mieszkańcom 
Lądka-Zdroju, wspierałem w działaniach jednostki straży pożarnej, 
uczestniczyłem w spotkaniu sztabu kryzysowego. 

21 września - Pogrzeb Księdza Prałata Marka Połochajło. W poże-
gnalnej Mszy Św. Nabożeństwu przewodniczył Jego Ekscelencja 
Ksiądz Biskup Ignacy Dec.

21-24 września - Festiwal Górski. W miarę możliwości uczestni-
czyłem w wydarzeniu, które sprowadza do kurortu wysokiej klasy 
wspinaczy oraz miłośników gór z całego świata. 

21-24 września - wizyta studyjna w Lądku-Zdroju gości z Islan-
dii i Norwegii oraz przedstawicieli polskich uczelni wyższych, 
dotycząca efektywnego wykorzystania zasobów geotermalnych,  
w tym konferencja i warsztaty zorganizowane w ramach ww. 
wizyty. Gościłem również członków międzynarodowej delegacji  
w miejskim ratuszu.

25 września. W Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu podpisa-
łem umowę na dofinansowanie  budowy nowoczesnego targowi-
ska miejskiego przeznaczonego na sprzedaż produktów rolnych. 
Warto podkreślić, że promesa jaką otrzymała Gmina Lądek-Zdrój 
opiewa na blisko 1 milion zł.

26 września. W Ministerstwie Ochrony Środowiska w Warszawie 
podpisałem umowę na dotację celową na rozpoznanie możliwo-
ści wykorzystania zasobów geotermalnych. Umowa jest efektem 
końcowym długotrwałego procesu: przez blisko pół roku przygo-
towywaliśmy projekt, który złożyliśmy w Narodowym Funduszu 
Ochrony Środowiska w ramach istniejącego projektu. Warto pod-
kreślić, że projekt oceniono bardzo wysoko - był najlepszy. Dotacja 
wynosi 18, 8 mln. zł - dla Lądka oznacza to, że do tej inwestycji nie 
włożymy ani złotówki z budżetu gminy.

Rozpoczyna się sezon grzewczy, co może się przyczynić do znacz-
nego pogorszenia jakości powietrza na terenie Gminy Lądek-Zdrój. 
Apelujemy do mieszkańców o niespalanie odpadów i paliw gor-
szej jakości w domowych paleniskach, z każdym spalonym kilo-
gramem odpadów emitujemy toksyczne substancje, które szkodzą 
nam samym. 
PAMIĘTAJMY, ŻE PIEC TO NIE ŚMIETNIK!
INFORMUJEMY, ŻE ZGODNIE Z ART. 379 PRAWA OCHRONY 
ŚRODOWISKA BURMISTRZ SPRAWUJE KONTROLĘ  PRZE-
STRZEGANIA I STOSOWANIA PRZEPISÓW O OCHRONIE ŚRO-
DOWISKA. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM  ROZPOCZNĄ SIĘ 
KONTROLE JAKOŚCI OPAŁU 
NA TERENIE GMINY LĄDEK-ZDRÓJ.
     

UWAGA UŻYTKOWNICY PIECÓW NA PALIWA STAŁE
Kontrolujący, mają prawo do: 
 ∙ wstępu przez całą dobę na teren nieruchomości, na których 

prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 
6 do 22 - na pozostałe nieruchomości.

 ∙ żądania okazania dokumentów np. dowodów pochodzenia, 
zakupu opału.

Każdy, kto widzi (i czuje), że ktoś spala odpady, ma prawo zwró-
cić właścicielowi uwagę, a gdy to nie pomoże, zgłosić problem 
Straży Miejskiej (nr telefonów : 698 628 472, 698 628 472, 698 
628 473, 533 635 386). Kara to mandat w wysokości do 500 zł. 
Jeśli sprawa trafi do sądu to grozi grzywna w wysokości nawet 
5 000 zł. 

REAGUJ NA ZATRUWANIE POWIETRZA!
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We wrześniu odbyły się dwie wizyty studyjne dotyczące geotermii. 
Pierwsza trwała od 17 do 19 września i miała miejsce w Łodzi. 
Kolejna odbyła się w Lądku-Zdroju zaledwie kilka dni później 
(od 21 do 24 września). W obu uczestniczyli goście z Norwegii i 
Islandii oraz przedstawiciele świata nauki. Głównym celem wizyt 
było poznanie możliwości efektywnego wykorzystania zasobów 
geotermalnych m.in. w kurorcie Lądek-Zdrój. Oprócz Burmistrza 
Lądka-Zdroju Romana Kaczmarczyka w spotkaniach uczestniczyli 
goście z Norwegii i Islandii, przedstawiciele Uzdrowiska Lądek-
-Długopole S.A. oraz przedstawiciele uczelni wyższych m.in. pani 
prof. Beata Kempińska (Polska Akademia Nauk) i prof. Wojciech 
Ciężkowski (Politechnika Wrocławska).

Program lądeckiej wizyty studynej obejmował m.in. konferencję 
naukową oraz wizytę członków międzynarodowej delegacji w 
miejskim ratuszu. W ramach wizyty uczestnicy poznali topografię 
i geografię terenu gminy. Odwiedzili również obiekty uzdrowi-
skowe i zapoznali się z technologiami, które obecnie wykorzystuje 
uzdrowisko w pozyskiwaniu ciepła. Ważnym celem spotkania 

Goście z Norwegii i Islandii
było przedstawienie gościom z zagranicy specyfiki Lądka-Zdroju 
i jego okolic - zebrane informacje posłużą w prawidłowej ocenie 
możliwości wykorzystania tutejszych zasobów geotermalnych. W 
tym samym celu zorganizowano wyjazd całej grupy studyjnej na 
miejsce, w którym planowany jest odwiert geotermalny.

Lądecki projekt opiera się na kaskadowym wykorzystaniu 
wody geotermalnej. Ciepło pozyskane z pomocą wymienni-
ków posłuży do ogrzania naszego miasta. Następnie, również 
z pomocą wymienników, woda z grzejników służyć będzie 
do codziennego użytku mieszkańców Lądka. Kolejnym spo-
sobem wykorzystania ciepła ze zużytej wody jest zastoso-
wanie jej w szeroko rozumianej balneologii i SPA. Z kolei 
wodę z basenów można wykorzystać do ogrzania szklarni ze 
zdrową, pełnowartościową żywnością, które mają powstać 
w ramach projektu wrocławskiego Uniwersytetu Przyrod-
niczego o nazwie Zielona Dolina (projekt zakłada budowę 
zamiejscowej placówki, która zlokalizowana będzie właśnie 
w Lądku). Na końcu wodę można wykorzystać do podgrzania 
ulic i chodników.

Polsko-norwesko-islandzki projekt poznania możliwości 
efektywnego wykorzystania zasobów geotermalnych został 
złożony w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska. 

Powstał we współpracy z Polską Akademią Nauk, Politechniką 
Wrocławską i Akademią Górniczo-Hutniczą. Swoim zasięgiem 
obejmuje współpracę w wymianie wiedzy i doświadczeń nt. 
budowy instalacji odłączającej ulice. Jego podstawowym 
celem jest, aby Lądek stał się samowystarczalny energetycznie. 
Kolejnym ważnym krokiem Burmistrza Lądka-Zdroju będzie 
złożenie wniosku do Ministerstwa Energii o objęcie patronatem 
i pilotażem całego działania. W Lądku ma powstać farma foto-
woltaniczna do obsługi geotermii. Jednak w obecnym stanie 
rzeczy najważniejsze jest rozpoznanie tego co znajduje się pod 
ziemią – ważna jest i temperatura, i skład, i wydajność wody – 
dopiero na tej podstawie można prawidłowo oszacować jak ją 
wykorzystać w przyszłości. Warto podkreślić, że dzięki źródłom 
wody geotermalnej można poprawić zarówno stan powietrza, 
ograniczyć emisję dwutlenku węgla, a także zapobiegać tak 
poważnym i nieszczęśliwym wypadkom jak pożar trzech kamie-
nic z dwudziestego pierwszego września.

Dwudziestego szóstego września, w Ministerstwie Ochrony Środowiska w Warszawie, na specjalnie zwołanej konfe-
rencji z udziałem Ministra Jana Szyszko podpisano umowę na dotację celową na rozpoznanie możliwości wykorzysta-
nia zasobów geotermalnych. Dotacja wynosi 18,8 mln. zł - dla Lądka oznacza to, że do inwestycji nie trzeba będzie 
dołożyć ani złotówki z budżetu gminy.

W ZWIĄZKU Z OSTATNIMI WYDARZENIAMI NA TERENIE 
GMINY, BURMISTRZ LĄDKA-ZDROJU PROSI WSZYST-
KICH MIESZKAŃCÓW O ZACHOWANIE OSTROŻNOŚCI 
I NIEPRZETRZYMYWANIE NA STRYCHACH, W PIWNI-
CACH RZECZY ŁATWOPALNYCH MOGĄCYCH STANOWIĆ 
ZAGROŻENIE POŻAROWE PRZEDE WSZYSTKIM BUTLI 
GAZOWYCH, KARTONÓW, UBRAŃ, OPAKOWAŃ Z TWO-
RZYW SZTUCZNYCH, OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH CHE-
MICZNYCH ITP.

UWAGA MIESZKAŃCY PRZYPOMINAMY, ŻE NIE WOLNO STOSOWAĆ W 
JEDNYM BUDYNKU GAZU PŁYNNEGO (BUTLI GAZO-
WYCH) I GAZU Z SIECI GAZOWEJ. 

Instalacje gazowe zasilane gazem płynnym mogą być wykonywane 
tylko w budynkach niskich (§ 157 pkt 6 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U 2015 poz.1422 ze zm.).

Prosimy, aby pozbywać się starych, niepotrzebnych rzeczy 
podczas organizowanych tzw. „wystawek” lub zawozić je 
do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (teren starej 
kompostowni) w środy i piątki od godz. 10.00 do 18.00 i 
pierwszą sobotę miesiąca od godz. 8.00 do 14.00.
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Podczas wydarzenia z udziałem mediów Narodowy Fundusz repre-
zentował również Zastępca Prezesa Zarządu Artur Michalski, który 
przedstawił prezentację na temat projektów geotermalnych wspar-
tych przez NFOŚiGW, a także w kwestii potencjału i perspektyw 
rozwoju geotermii w Polsce. - To najlepsze odnawialne źródło 
energii, które powinno być w Polsce rozwijane, a tymczasem przez 
naszych poprzedników było zaniedbywane - podkreślił Wiceprezes 
Artur Michalski.

Spośród przedstawicieli gmin-beneficjentów obecni byli m.in.: 
Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk, Skarbnik Gminy 
Lądek-Zdrój Wioletta Drangowska, Wójt Gminy Szaflary Rafał 
Szkaradziński, Burmistrz Miasta Sochaczew Piotr Osiecki, Pre-
zydent Miasta Sieradz Paweł Osiewała. Samorządowcy w swoich 
wystąpieniach dziękowali za finansowe wsparcie dla ich projektów 
i dowodzili, że geotermia wpłynie bardzo korzystnie nie tylko na 
gospodarkę i bilans energetyczny w ich gminach, lecz także na 
stan  środowiska naturalnego oraz jakość powietrza i  rozwój tury-
styki.

Nabór wniosków w ramach programu NFOŚiGW Geologia i gór-
nictwo Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospo-
darka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych odbywał się w 
trybie ciągłym i zakończył się w listopadzie 2016 r. Beneficjen-
tami będą przedsiębiorcy oraz jednostki samorządu terytorialnego 
(gminy).

Do Funduszu wpłynęło 30 wniosków, z czego 17 uzyskało pozy-
tywną ocenę NFOŚiGW. Pięć pierwszych (Szaflary, Koło, Lądek-
-Zdrój, Sochaczew i Sieradz) zaakceptował już Główny Geolog 
Kraju, a pozostałe 12 wniosków czeka na jego decyzję. Szansę 
na dotację mają jeszcze: Gmina Aleksandrów Łódzki, Gmina Kon-
stantynów Łódzki, Politechnika Łódzka, Hotel Warszawianka Cen-
trum Kongresowe Sp. z o.o., Green New Energy Group Sp. z o.o., 
Bachleda Hotel Sp. z o.o., Gmina Poddębice, Miasto Radomsko, 
Hotele Gorzelanny Sp. z o.o. Sp.k., Gmina Uniejów, Gmina Miasto 
Łowicz, Park Wodny Bania Sp. z o.o.

Przyznane kwoty dotacji na projekty geotermalne będą pokrywały 
do 100 proc. kosztów kwalifikowanych dla przedsięwzięć realizo-
wanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz do 50 proc. 
kosztów kwalifikowanych dla przedsięwzięć realizowanych przez 
inne podmioty. Intensywność może być podwyższona o 10 punk-
tów proc. dla średnich przedsiębiorstw, a dla małych i mikroprzed-
siębiorstw - o 20 punktów proc.

Projekty, które dostały już „zielone światło” od Głównego Geologa 
Kraju, to:

 ∙ Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego Bańska 
PGP-4 w celu ustalenia zasobów wód termalnych w utworach 
eocenu numulitowego i mezozoicznych podłoża niecki podha-
lańskiej, w obszarze górniczym „Podhale1”; wnioskodawca: 
gmina Szaflary, kwota dotacji: 44,94 mln zł; 

 ∙ Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego KOŁO 
GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny; 
wnioskodawca: gmina Koło, kwota dotacji: 22,15 mln zł; 

 ∙ Poszukiwanie wód termalnych otworem LZT-1 w Lądku-
-Zdroju; wnioskodawca: gmina Lądek-Zdrój, kwota dotacji: 
18,8 mln zł; 

 ∙ Rozpoznanie możliwości wykorzystania zasobów geoter-
malnych do celów ciepłowniczych na obszarze Gminy Mia-
sto Sochaczew poprzez wykonanie otworu geotermalnego 
Sochaczew GT-1 na działce o numerze ewidencyjnym 24/4 
obręb ewidencyjny Sochaczew Centrum; wnioskodawca: 

gmina Sochaczew, kwota dotacji: 10,98 mln zł; 
 ∙ Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych 

na terenie miasta Sieradz, wnioskodawca: gmina Sieradz, 
kwota dotacji: 10,6 mln zł. 

Rozpoczęcie przedsięwzięć planowane jest jeszcze w roku 2017, 
natomiast zakończenie w latach 2018-2021. Najgłębszy odwiert 
realizowany będzie w Gminie Szaflary (5 300 m), a najpłytszy w 
Gminie Sochaczew (1 400 m).

To nie jedyny nabór w NFOŚiGW w zakresie geotermii. Fun-
dusz zakończył także unijne postępowanie konkursowe numer 
POIiŚ/1.1.1/1/2016 dla poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji 
dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z 
podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej z 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Alokacja w 
tym przypadku wyniosła 210 mln zł.

Ocenie poddano 14 wniosków przedsiębiorców, z których 9 uzy-
skało ocenę pozytywną. Instytucja pośrednicząca, czyli Minister-
stwo Energii, zakwalifikowała już te wnioski do dofinasowania. 
Pierwsze umowy o dofinansowanie w tym zakresie, NFOŚiGW 
planuje podpisywać w październiku br.
Beneficjentami będą (licząc od największej kwoty dofinansowa-
nia):
 ∙ G-TERM ENERGY Sp. z o.o.; projekt „Wykonanie odwiertów 

geotermalnych w Stargardzie”; wnioskowana kwota dotacji: 
40,1 mln zł; 

 ∙ Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w 
Olsztynie; projekt „Zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł 
odnawialnych w MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie poprzez budowę 
instalacji wykorzystującej biomasę”; wnioskowana kwota 
dotacji: 21,6 mln zł; 

 ∙ Geotermia Toruń Sp. z o.o.; projekt „Budowa ciepłowni geo-
termalnej w Toruniu, wykorzystującej istniejące otwory TG-1 i 
TG-2”; wnioskowana kwota dotacji: 19,5 mln zł; 

 ∙ Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Pod-
laskiej; projekt „Budowa ciepłowni opalanej biomasą o mocy 
17 MW (5 MW +12 MW) w Białej Podlaskiej”; wnioskowana 
kwota dotacji: 10,6 mln zł; 

 ∙ Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w 
Łomży; projekt „Rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Łomży o 
kocioł wodny o mocy 12,5 MW, z wykorzystaniem biomasy 
jako paliwa”; wnioskowana kwota dotacji: 9,8 mln zł; 

 ∙ Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska 
S.A. w Zakopanem; projekt „Rozbudowa systemu geotermal-
nego w celu zwiększenia mocy odnawialnego źródła energii 
cieplnej dla PEC Geotermia Podhalańska S.A.”; wnioskowana 
kwota dotacji: 9,1 mln zł; 

 ∙ Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. 
z o.o. w Nidzicy; projekt „Modernizacja systemu ciepłow-
niczego Nidzicy – budowa kotłowni miejskiej bazującej na 
produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”; wnioskowana 
kwota dotacji: 5,2 mln zł; 

 ∙ BANIA Sp. z o.o.; Sp.k. w Białce Tatrzańskiej; projekt „Budowa 
ciepłowni geotermalnej zasilającej w ciepło i chłód obiekty 
kompleksu turystycznego bania wraz z rurociągami i urzą-
dzeniami do dystrybucji ciepła i chłodu”; wnioskowana kwota 
dotacji: 2,1 mln zł; 

 ∙ VEOLIA Energia Poznań S.A.; projekt „Budowa kotła na 
biomasę w Świebodzinie”; wnioskowana kwota dotacji:  
0,8 mln zł. 

Źródło: http://nfosigw.gov.pl

Dokończenie ze str. 1

Ponad 18 mln na odwiert geotermalny w Lądku-Zdroju
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W imieniu władz samorządowych Gminy Lądek-Zdrój, a 
także własnym, pragnę złożyć

PODZIĘKOWANIA
Wszystkim służbom, instytucjom oraz osobom, 
które przyczyniły się do szybkiego i sprawnego 

prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas 
gaszenia pożaru kamienic w Lądku-Zdroju 

w dniu 21 września 2017 r.

W szczególności słowa podziękowania oraz wyrazy uzna-
nia kieruję do druhów i druhen jednostek straży pożar-
nych, które brały udział w akcji ratowniczo-gaśniczej.
Dzięki Państwa poświęceniu i ofiarności cała akcja została 
przeprowadzona niezwykle sprawnie i profesjonalnie, 
z zachowaniem wszelkich zasad ostrożności. Zarówno 
pod względem logistycznym jak i operacyjnym jednostki 
wykazały się rozwagą i zrozumieniem, mając na uwadze 
także dobro okolicznych kamienic i ich mieszkańców.

Burmistrz Lądka-Zdroju
Roman Kaczmarczyk

W czwartek 21 września przed godziną 7.00 lądecka Ochotnicza 
Straż Pożarna otrzymała zgłoszenie o ogniu, który pojawił się 
na najwyższej kondygnacji jednej z kamienic przy ul. Kościelnej, 
położonych w bezpośredniej bliskości Rynku w Lądku-Zdroju. 
Ogień bardzo szybko przeniósł się na dachy sąsiednich budynków, 
grożąc dalszym rozprzestrzenieniem. Nasi strażacy natychmiast 
przystąpili do walki z żywiołem, jednak ogień już mocno zaatako-
wał budynki. - Działania są skomplikowane. To zwarta zabudowa, 
wąskie przejścia i wąskie ulice. Do tego w środku konstrukcja 
budynków jest drewniana, co spowodowało bardzo szybkie roz-
przestrzenianie się ognia - podkreślał w trakcie akcji gaśniczej mł. 
kpt. Janusz Marnik, rzecznik kłodzkiej straży pożarnej. 
Na miejscu wydarzenia pojawiło się ogółem aż 20 jednostek straży 
pożarnej z Powiatu Kłodzkiego. Najtrudniejsza cześć akcji - loka-
lizacja głównego źródła pożaru - po kilkudziesięciu minutach 
została opanowana, jednak dopiero ok. 9.00 strażacy mogli wkro-
czyć do pomieszczeń kolejnych kamienic. Nie było na szczęście 
osób poszkodowanych. Jedną osobę ratownicy musieli ewaku-
ować z budynku, reszta mieszkańców opuściła zabudowania przed 
przybyciem strażaków. Akcja dogaszania i rozbiórki uszkodzo-
nych elementów konstrukcyjnych trwała kilka kolejnych godzin.  
W pożarze dach na głową i sporą część mienia straciło 11 rodzin.
Już kilka godzin po pożarze pojawiły się pierwsze inicjatywy mające 
przynieść pomoc poszkodowanym w pożarze. Na tragedię miesz-
kańców ul. Kościelnej zareagował samorząd i Centrum Kultury i 
Rekreacji w Lądku-Zdroju, gdzie został utworzony punkt groma-
dzenia darów, a później ich dysponowania dla potrzeb pogorzel-
ców. Szybko pojawiło się wsparcie ze strony osób prywatnych, 
którzy przynosili różnorakie dary.

Red.

Czerwony kur
zaatakował Lądek-Zdrój

Organizatorzy pomocy pogorzelcom z ul. Kościelnej w Lądku-
-Zdroju serdecznie dziękują firmie John Cotton Europe Sp. z o.o.  
z Głuszycy za przekazanie na rzecz ofiar pożaru 60 zestawów nowej 
pościeli oraz druhom strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Nowej Rudzie - Słupcu - najmłodszej jednostce na Dolnym Ślą-
sku - za ich transport do Lądka-Zdroju. Osobne podziękowania 
organizatorzy składają także mieszkańcom Lądka-Zdroju oraz 
lądeckiemu Centrum Integracji Społecznej za ofiarowane dary.

Instytucje i mieszkańcy Lądka-Zdroju

PODZIĘKOWANIA

Foto: Grzegorz Pietkiewicz
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W dniu 25 września 2017 r. Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła 
uchwałę nr  XLVI/292/2017 w sprawie likwidacji samorządowego 
zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością, czyli przekształcenia Zarządu Budynków 
Komunalnych w Lądku-Zdroju w spółkę prawa handlowego. 

Uchwała zakłada, że z dniem 1 stycznia 2018 roku obecny zakład 
budżetowy będzie funkcjonował w nowej formie organizacyjnej 
tzn. jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zostanie 
zmieniona również nazwa, która od nowego roku będzie brzmiała 
LĄDECKIE USŁUGI KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (LUK sp. z o.o.).

Zgodnie z ww. uchwałą Spółka 
kontynuować będzie działalność 
samorządowego zakładu budże-
towego, a także może poszerzyć 
zakres swojej działalności. Dzia-
łalność wykraczająca poza zada-
nia o charakterze użyteczności 
publicznej nie może być prowadzona w formie samorządowego 
zakładu budżetowego. Spółka wstąpi we wszystkie prawa i obo-
wiązki związane z działalnością likwidowanego samorządowego 
zakładu budżetowego oraz przejmie jego należności i zobowiąza-
nia. Pracownicy likwidowanego samorządowego zakładu budżeto-
wego staną się pracownikami Spółki. Za podjęciem uchwały było 
8 radnych, natomiast 6 było przeciwnych.

Jedynym udziałowcem i właścicielem nowo powstałej spółki 
będzie Gmina, która będzie  sprawowała nadzór właścicielski 
nad jej działaniem. 

Zarząd Budynków Komunalnych w Lądku-Zdroju będąc samo-
rządowym zakładem budżetowym Gminy Lądek-Zdrój na mocy 
obowiązujących przepisów jest ograniczony w swojej działalności 
gospodarczej. Przekształcenie samorządowego zakładu budżeto-
wego w inną formę organizacyjno-prawną wymaga jego likwidacji. 
Należności i zobowiązania samorządowego zakładu budżetowego 
likwidowanego w celu przekształcenia w inną formę organizacyj-
no-prawną przejmie nowo utworzona jednostka. Przekształcenie 
Zarządu Budynków Komunalnych w spółkę prawa handlowego 
znacznie zwiększy autonomię jednostki, wpłynie na przejrzystość 
relacji między spółką a jej właścicielem. Przekształcenie umożliwi 
realizację dodatkowych usług związanych np. z wykonywaniem 
sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, transportem drogowym 
czy robotami budowlanymi. Pojawi się także szansa na rozsze-
rzenie zakresu obecnie prowadzonej działalności o nowe zadania 
i usługi realizowane na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Lądek 
- Zdrój wybiegające poza sferę użyteczności publicznej (w obecnej 
formie prawnej świadczenie usług podmiotom zewnętrznym jest 
niezgodne z obowiązującym prawem). 

Powstanie możliwość nawiązania współpracy z innymi podmio-
tami gospodarczymi m.in. poprzez uczestnictwo w konsorcjum, 
współpracy z podwykonawcami, pozwalająca na możliwy wzrost 
zatrudnienia mieszkańców naszej gminy do realizacji zwiększonego 
zakresu zamówień oraz realizacji dodatkowego zakresu świadczo-
nych usług. Ponadto Zakład przekształcony w spółkę z ograni-
czoną odpowiedzialnością będzie mógł samodzielnie ubiegać się o 
realizację, w trybie zamówień publicznych, zadań z zakresu gospo-
darki odpadami w związku z wymaganiami znowelizowanej ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na terenie Miasta i 
Gminy Lądek-Zdrój oraz ewentualnie gmin sąsiednich, oraz samo-
dzielnie sięgać po dotacje w ramach Programów Operacyjnych 

„Lepiej późno niż wcale”
przewidzianych do realizacji na lata 2014- 2020. Brak osobowości 
prawnej powoduje, że samorządowy zakład budżetowy jest w pew-
nym sensie ułomnym podmiotem gospodarczym. 
Przekształcenie skutkuje uzyskaniem osobowości prawnej, dającej 
możliwość samodzielnego pozyskiwania kapitału np.: zaciąganie 
kredytów lub wchodzenie w partnerstwo publicznoprawne. Dostęp 
do programów operacyjnych pozwoli na przeznaczenie środków 
na  wyposażenie zakładu w niezbędny sprzęt specjalistyczny, czy 
też realizacji niezbędnych zadań inwestycyjnych np. modernizacja 
oczyszczalni ścieków, infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, 
gospodarki mieszkaniowej. Przewagą spółki nad samorządowym 
zakładem budżetowym jest możliwość prowadzenia działalności 

inwestycyjnej. Spółka prawa handlo-
wego ma wpływ na kierunki inwe-
stowania i może wygospodarować 
na ten cel dodatkowe środki. Jedno-
cześnie trzeba dodać, że gmina nie 
pozbawia się możliwości współdecy-
dowania o inwestycjach, sposób ich 
realizacji zależy to od odpowiednich 

zapisów w umowach i statucie spółki. Spółką można zarządzać w 
sposób bardziej elastyczny. Może też bardziej koncentrować się 
na oczekiwaniach odbiorców realizowanych usług. W perspekty-
wie ww. możliwości jest realna szansa na dynamiczny rozwój tak 
powstałej spółki wybiegający poza obecnie realizowane zadania w 
formie samorządowego zakładu budżetowego. 

Pomysł przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę ujrzał 
światło dzienne w 2016 roku, jednak w czasie głosowania Rady 
Miejskiej nad uchwałą przepadł stosunkiem głosów 8” przeciw”  
do 7 „za”. Przeciwnicy powstania spółki jako argument przedsta-
wiali stanowisko organizacji NSZZ Solidarności działającej na tere-
nie ZBK. Powyższa decyzja zaowocowała obniżeniem wpływów 
z działalności Zakładu w roku 2017 w wysokości 280 000,00 zł, 
które to pieniądze gdyby pozostały w budżecie Gminy, mogłyby 
być spożytkowane chociażby na poprawę sytuacji mieszkaniowej 
Gminy. Ten brak wyraźnie uwidocznił się w momencie pożaru 
kamienic przy ul. Kościelnej 2-3 we wrześniu br.
Do pomysłu powstania spółki Burmistrz powrócił w połowie 
roku 2017 po bezskutecznym przekonywaniu dyrekcji zakładu do 
powyższego pomysłu. W miesiącu maju władze Gminy doprowa-
dziły do zmiany na stanowisku zarządzającego Zakładem, co oczy-
wiście spotkało się z negatywną reakcją zakładowych związków. 
Prominentni przedstawiciele związku zawodowego NSZZ Solidar-
ność zmanipulowali załogę do podpisania paszkwilu broniącego 
dotychczasowego status quo zakładu. W tej sytuacji Burmistrz cał-
kowicie utracił zaufanie do przedstawicieli związków. Biorąc pod 
uwagę fakt, iż celem nadrzędnym powstania spółki jest zapewnie-
nie pracy jak największej rzeszy mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój, 
a zarazem zmiana wizerunku Gminy, z inicjatywy Burmistrza nastą-
piło podpisanie porozumienia ze związkami zakładowymi NSZZ 
Solidarność w sprawie ciągłości zatrudnienia w nowo powstałej 
spółce. Wskutek tego porozumienia pracownicy ZBK, którzy będą 
chcieli  być zatrudnieni w spółce otrzymali gwarancję zatrudnienia 
przez okres 2 lat.

Lądeckie Usługi Komunalne sp. z o.o. będą miały szeroki wachlarz 
działalności: wodociągi i kanalizacja, utrzymanie czystości  
i porządku, pielęgnacja zieleni, zarządzanie nieruchomościami i 
remonty, zastępstwo inwestycyjne (np. zarządzanie infrastrukturą 
geotermalną), gospodarka leśna, zarządzanie Arboretum, usługi 
wodno-kanalizacyjne i transportowe na zewnątrz oraz funeralne 
(pogrzebowe).

Ciąg dalszy na str. 7
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Podkreślić należy, że usługi takie jak pielęgnacja zielni, usługi 
transportowe czy wodno-kanalizacyjne (np. instalacje wewnętrzne 
w budynkach) spółka będzie mogła świadczyć na rzecz mieszkań-
ców naszej Gminy, gdzie w zakładzie budżetowym działalność tego 
typu była niedozwolona. Powyższe działania, szczególnie w gospo-
darce wodno-kanalizacyjnej spowodują lepsze działanie sieci ogól-
nospławnej, a co najważniejsze biorąc pod uwagę zmianę prawa 
wodnego i ustaw z dziedziny ochrony środowiska mogą spowo-
dować, że zmiany cen wody nie będą dotkliwe dla mieszkańców 
naszego regionu. Ponadto działania inwestycyjne i zastępstwa 
techniczno - inwestycyjnego doprowadzą do poprawy struktury 
mieszkalnej i działań okołomedialnych związanych z gospodarką 
mieszkaniową. Działania utrzymania czystości poprawią wizerunek 
naszej Gminy, co powinno zaowocować zwiększonym napływem 
turystów i inwestorów do Lądka-Zdroju. Skomasowanie takiego 
zakresu działania w jednej dobrze funkcjonującej spółce ułatwi 
uzgadnianie wszelkiego rodzaju zamierzeń gospodarczo – inwe-
stycyjnych na terenie Gminy.
Nie da się ukryć, że pozytywnym impulsem w kierunku możliwości 
rozwojowych spółki była ofiarność części załogi i jej zaangażowa-
nie w trakcie pożaru kamienic przy ul Kościelnej 2-6.
Reasumując, na pewno okres najbliższych dwóch lat będzie wyma-
gał od nowo powstałej spółki dynamiki i cierpliwości, ponieważ 
zmiana image firmy, mentalności pracowników i klientów wymaga 
czasu.

Dyrektor ZBK, Małgorzata Chszczanowicz

„Lepiej późno niż wcale”
Dokończenie ze str. 6

W dniu 25 września br. siedzibie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego Burmistrz Lądka-Zdroju - Roman 
Kaczmarczyk oraz Skarbnik Gminy - Wioletta Drangowska pod-
pisali umowę o przyznaniu pomocy na zadanie pn. „Przebudowa 
targowiska w Lądku-Zdroju wraz z budową parkingu niezbędną 
infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką budynków gospodar-
czych zlokalizowanych na działce 162/18, jedn. ewid. 020808_4 
Lądek-Zdrój - miasto, obręb: 0003 Stare Miasto” złożonego w 
ramach naboru dla operacji „Inwestycje w targowiska lub obiekty 
budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” 
objętego PROW na lata 2014-2020. Realizacja projektu ma za zada-
nie poprawę warunków pracy dla osób zajmujących się handlem 
płodami rolnymi oraz poprawę przeprowadzania transakcji han-
dlowych, podniesienie estetyki obiektu i jego funkcjonalności . Na 
ten cel Gmina Lądek-Zdrój otrzymała dofinasowanie w kwocie 
992 462,00 zł, całość inwestycji oszacowana jest na kwotę 1 918 
482,45 zł. Realizacja zadania podzielona jest na dwa etapy, roz-
poczęcie prac rozpocznie się w połowie przyszłego roku, a termin 
zakończania całości inwestycji to czerwiec 2020 rok. Rozciągnie-
cie realizacji w czasie jest spowodowane umiejscowieniem działki 
koło rzeki Białej Lądeckiej i cześć prac jest zaplanowana wspólnie z 
Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, który 
planuje przebudowę murów oporowych na rzece Białej Lądeckiej. 
Zakres projektu obejmuje zagospodarowanie całej działki 162/18 
tj. przebudowę targowiska wraz z budową parkingu, chodników, 
utwardzenie i odwodnienie placu, udostępnienie punktu poboru 
energii elektrycznej, oświetlenie placu, montażu drewnianych 
wiat handlowych oraz małą architekturę: ławki, stojaki na rowery, 
wiaty śmietnikowe, kosze na śmieci. Na targowisku zaplanowano 
2 rzędy zadaszonych wiat handlowych w każdym po 10 stanowisk 
(wiaty zaplanowano tak, aby sprzedawcy mogli podjechać, wyła-
dować towar i odstawić samochód na miejsce parkingowe) oraz 
11 miejsc utwardzonych z podłączeniem do prądu  tzw. caterin-
gowych.

Dorota Kuczwalska
Wydział Inwestycji i Rozwoju UMiG

Przebudowa targowiska

Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych w Lądku-Zdroju Mał-
gorzata Chszczanowicz uprzejmie informuje, iż zostało wprowa-
dzone zarządzenie nr 0050.147.2017 Burmistrza Lądka-Zdroju z 
dnia 20.07.2017r. w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia za 
lokale gminne, osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej w 
formie odpracowania należności dla Gminy  Lądek-Zdrój. 
Najemcy lokali komunalnych, będący w trudnej sytuacji mate-
rialnej mają możliwość odpracowania długu wynikającego z 
tytułu najmu. W tym celu osoba zadłużona powinna złożyć wnio-
sek do Dyrektora ZBK. 
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 74 814 
63 58 lub w siedzibie ZBK przy ul. Fabrycznej 7a w Lądku-Zdroju.

Odpracowanie   długu



Parking na Przełęczy Lądeckiej
Do końca tego roku na Przełęczy Lądeckiej powstanie nowoczesny 
parking z wiatą grillową dopasowaną architektonicznie do otacza-
jącego teren krajobrazu.Teren objęty projektem zlokalizowany jest 
na terenie Przełęczy Lądeckiej, która znajduje się na wysokości 
665 m n.p.m. Przełęcz usytułowana jest niezwykle malowniczo, 
pomiędzy szczytami Borówkowa (900 m n.p.m.) i Maselnica (711 
m n.p.m.), na granicy polsko-czeskiej. 
Wcześniej na przełęczy mieściło się przejście małego ruchu gra-
nicznego Lutynia-Travná dla pieszych i rowerzystów na trasie 
prowadzącej z Lądka-Zdroju do Javorníka - po stronie czeskiej. 
Po wprowadzeniu układu z Schengen przez przełęcz odbywa się 
swobodny ruch samochodowy, jednak trasa jest uczęszczana 
głównie przez turystów odwiedzających Czechy oraz Górę Borów-
kową. Na przełęczy usytuowano parking samochodowy, z którego 
z łatwością można dojść na górę Borówkową. Niestety, do tej pory 
miejsce parkingu było nie w pełni zagospodarowane. Realizacja 
powyższego projektu ma kompleksowo zadbać o teren Przełęczy 
Lądeckiej. W jego ramach planuje się wykonanie nowej konstrukcji 
placu, w tym nowej nawierzchni z  kostki brukowej oraz nadanie 
odpowiednich spadków w celu odwodnienia terenu. Plac zostanie 
podzielony na strefę przeznaczoną do parkowania i  strefę odpo-
czynku z wiatą grillową oraz czterema sztukami tzw. ławostołów. 
Zostanie wykonane miejsce do ustawienia toalet typu ToiToi (2 
szt.) oraz zostaną ustawione kosze na śmieci (6 szt.). W planach 
jest także montaż lamp hybrydowych (7 szt.) - jednak ich montaż 
nie będzie realizowany w ramach powyższego projektu.
Celem operacji jest poprawa publicznej infrastruktury turystycznej 
poprzez utworzenie miejsc postojowych i budowę wiaty grillowej 
na Przełęczy Lądeckiej. Całkowity koszt inwestycji to blisko 151 
886 brutto, z czego Lądek-Zdrój otrzymał dofinansowanie w 
kwocie 78 573 zł.
Powyższe działania zostaną wykonane w ramach projektu pn. 
„Utwardzenie terenu działek nr 60,177,62/6, 125 AM-1 z elemen-
tami małej architektury oraz oświetleniem na Przełęczy Lądec-
kiej, obręb 004 Lutynia.” złożonego w ramach poddziałania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na 
lata 2014-2020.

Dorota Kuczwalska
Wydział Inwestycji i Rozwoju UMiG

W finale XII Powiatowych Zawodów Sportowo Pożarniczych, 
który odbył sie w tym roku w Polanicy-Zdroju, nasi strażacy 
z OSP Trzebieszowice wywalczyli pierwsze miejsca w obu 
kategoriach - Pań i Panów!
Serdeczne gratulacje, tym bardziej że rzadko komu udaje się 
zdobyć najwyższe podium w dwóch kategoriach! Wszystkim 
zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Brawo!!!

Sukces
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Trzebieszowicach!
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 17 września 2017 r. zmarł nagle ks. prałat Marek Połochajło w  
60 r. życia, 35 r. kapłaństwa i po 15 latach posługi duszpasterskiej 
w parafii pw. Narodzenia NMP w Lądku-Zdroju.

21 września 2017 r. mieszkańcy Lądka tłumnie pożegnali Księdza 
Prałata Marka Połochajło. Msza żałobna rozpoczęła się w połu-
dnie, nabożeństwo odprawił Jego Ekscelencja Ks. Ignacy Dec 
Biskup Świdnicki. Lądecki kościół parafialny wypełnili po brzegi, 
byli i obecni parafianie oraz liczni goście przybyli na uroczystość. 
Podczas uroczystości wspominano posługę duszpasterza m.in. 
jego pomoc podczas powodzi z 1997 r., kiedy to ks. M. Połochajło 
pomagał mieszkańcom nieistniejącej już wsi Pilice (powiat ząbko-
wicki). Po uroczystości pożegnalnej ksiądz Marek został pocho-
wany tuż przy głównym wejściu do lądeckiej świątyni.
Z wielkim smutkiem żegnamy naszego duszpasterza.
 
Śp. Ks. prałat Marek POŁOCHAJŁO (1957-2017)
Ksiądz Marek Połochajło urodził się 12 września 1957 roku we 
Wrocławiu w rodzinie robotniczej. Ojciec - Karol Połochajło pra-
cował na stanowisku stolarza w Żarowskich Zakładach Materiałów 
Ogniotrwałych. Matka - Kornela Połochajło zd. Sołtys w Przed-
siębiorstwie Produkcji Nakładczej w Świdnicy, jako szwaczka, 
była to praca chałupnicza. Ochrzczony został 24 września 1957 r.  
w Żarowie, tam też 31  października 1971 roku przyjął sakrament 
bierzmowania. Naukę rozpoczął w wieku lat siedmiu w Szkole 
Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Żarowie. Po skończeniu 
ośmiu klas w roku 1972, kontynuował naukę w Liceum Ogólno-
kształcącym im. Marii Konopnickiej w Świebodzicach. W roku 
1976 ukończył edukację w szkole średniej, zdając egzamin doj-
rzałości. Następnie wstąpił do Metropolitalnego Wyższego Semi-
narium Duchownego we Wrocławiu, gdzie studiował do 1982 r.
Pracę magisterską (Rozwój Starotestamentowego Prawa Odwetu) 
pisał pod kierunkiem ks. dra Zbigniewa Kazanowskiego. Święcenia 
kapłańskie otrzymał w katedrze wrocławskiej 22 maja 1982 roku z 
rąk kard. Henryka Gulbinowicza. Następnego dnia odprawił Mszę 
św. prymicyjną w rodzinnej parafii.
Jako wikariusz pracował w parafii św. Bonifacego w Zgorzelcu 
(1982-1985), w parafii św. Mikołaja w Brzegu (1985-1989), św. 
Maksymiliana w Lubinie (1989-1991), MB Nieustającej Pomocy 
we Wrocławiu (1991-1993).
W latach 1993-2002 pełnił funkcję proboszcza parafii św. Kata-

rzyny w Ożarach, a następnie od 2002 roku do 17 września br. 
(nagłej śmierci), był proboszczem parafii pw. Narodzenia NMP  
w Lądku-Zdroju oraz dziekanem dekanatu Lądek-Zdrój.
W 1997 roku ks. Marek Połochajło został kanonikiem Rochettum 
et Mantolettum, kolejno w 2002 roku otrzymał godność Kano-
nika Honorowego extra Numerum Kapituły Kolegiackiej Świętego 
Krzyża we Wrocławiu, a następnie w roku 2007 został kapelanem 
honorowym (Prałatem) Jego Świątobliwości Benedykta XVI.
W diecezji wrocławskiej i świdnickiej był wicedzie kanem dekanatu 
Kamieniec Ząbkowicki, a od 2002 roku do chwili śmierci dzieka-
nem dekanatu Lądek-Zdrój.
28 kwietnia 2007 r. otrzymał od Radnych wyróżnienie: Medal 
św. Jerzego i tytuł zasłużonego dla miasta i gminy Lądek-Zdrój 
za podejmowane wysiłki na rzecz ratowania zabytków sakralnych.

Red.

Pamięci księdza Połochajło słów kilka...

1.10.2017, 9.00-13.00 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1b
2.10.2017, 21.00-7.00, „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
3.10.2017, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
4.10.2017, 21.00-7.00, „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
5.10.2017, 21.00-7.00,  „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14 
6.10.2017, 21.00-7.00,  „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
7.10.2017, 21.00-7.00, „Pod Orłem” Lądek-Zdrój Pl. Mariański 7/8
8.10.2017, 9-13.00, 21-7.00, „Słoneczna” Bystrzyca Kł., Plac Wolności 28-29
9.10.2017, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
10.10.2017, 21.00-7.00, „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
11.10.2017, 21.00-7.00, „Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
12.10.2017, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
13.10.2017, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1b
14.10.2017, 21.00-7.00, „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
15.10.2017, 9-13.00, 21-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielk. 4
16.10.2017, 21.00-7.00, „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kł., ul. A. Mickiewicza 3

17.10.2017, 21.00-7.00, „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
18.10.2017, 21.00-7.00, „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
19.10.2017, 21.00-7.00, „Pod Orłem” Lądek-Zdrój Pl. Mariański 7/8
20.10.2017, 21.00-7.00, „Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
21.10.2017, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
22.10.2017, 9-13.00, 21-7.00, „Rodzinna”, Bystrzyca Kł., ul. Strażacka 11
23.10.2017, 21.00-7.00, „Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
24.10.2017, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
25.10.2017, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1b
26.10.2017, 21.00-7.00, „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
27.10.2017, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
28.10.2017,  21.00-7.00, „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kł. ul. A. Mickiewicza 3
29.10.2017, 9.00-13.00, 21.00-7.00,  „Rumianek” Stronie Śl. ul. Nadbrzeżna 14
30.10.2017, 21.00-7.00,  „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
31.10.2017, 21.00-7.00, „Pod Orłem” Lądek-Zdrój Pl. Mariański 7/8

DYŻURY APTEK W PORZE NOCNEJ
w Lądku-Zdroju,  Stroniu Śląskim, Bystrzycy Kłodzkiej
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Przez trzy dni (15-17.09) trwało w mieście II Lądeckie Spotkanie 
Sentymentalne (LSS). Wydarzenie zorganizowało Stowarzyszenie 
LSS, które gromadzi w swych szeregach aktywnych sympatyków 
Lądka-Zdroju. Symbolem spotkań, a zarazem logiem stowarzysze-
nia jest bardzo sympatyczny ptak kopciuszek.

Co roku jesienią członkowie stowarzyszenia organizują spotkania 
sentymentalne, na które zapraszają ciekawych gości – w tym roku 
zaproszono kilku zaprzyjaźnionych mieszkańców Piekar Śląskich 
i Sosnowca. W ramach wydarzenia przygotowano m.in. wystawę 
fotografii Jadwigi Grzyb i Zdzisława Biernasia: W sieci. Ekspozycję 
można będzie obejrzeć do końca października w Centrum Kultury i 
Rekreacji (pl. Staromłyński 5). Serdecznie zapraszamy!

W ramach lądeckich spotkań przygotowano również koncert 
muzyki klasycznej, w którym wystąpili: Alicja Gutowska (forte-
pian), Daniel Gomez (skrzypce) oraz pochodzący z Lądka tenor 
Marcin Kociołek. Wśród publiczności znalazł się m.in. dziadek 
artysty (Sybirak), którego Marcin przedstawił zgromadzonym 
widzom.

Kolejne spotkanie z członkami stowarzyszenia oraz tenorem Mar-
cinem Kociołkiem już za rok. Informacje będą dostępne na łamach 
periodyku Debaty Lądeckie.

II Lądeckie 
Spotkanie Sentymentalne
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WIEŚCI Z „Lądeckiej jedynki”
www.sp1ladekzdroj.pl

l Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017-2018 

Zadzwonił nasz dzwonek wesoło 
– Dziś rozpoczęcie roku , kochana szkoło!

 Takim hasłem witaliśmy w naszej „Jedynce”nowy rok szkolny 
2017/2018. Punktualnie o godzinie 9.00 w sali gimnastycznej roz-
poczęła się uroczysta inauguracja roku szkolnego. Przewodnicząca 
przywitała Pana Dyrektora Grzegorza Webera, Panią Wicedyrektor 
Annę Stępińską, Grono Pedagogiczne, pracowników szkoły, licznie 
zgromadzonych rodziców oraz gości. Burmistrza Miasta i Gminy 
Romana Kaczmarczyka, kierownik ds. oświaty Panią Alicję Piwo-
war, księdza Prałata Marka Połochajło. Oficjalną część rozpoczęto 
od wprowadzenia pocztu sztandarowego i wspólnego odśpiewania 
hymnu narodowego. 
 Dyrektor szkoły pan Grzegorz Weber powitał wszystkich zebra-
nych oficjalnie rozpoczynając rok szkolny. Szczególnie ciepło 
przywitał uczniów klas pierwszych i ich rodziców. W swoim prze-
mówieniu przedstawił podstawowe kierunki pracy szkoły, a także 
wspomniał o przeprowadzonych remontach w okresie wakacyjnym 
oraz zakupionych pomocach dydaktycznych. Pan Burmistrz życzył 
wszystkim udanego nowego roku szkolnego. Pani Wicedyrektor 
zapoznała nas z liczebnością i podziałem klas. Po wystąpieniach 
oficjalnych wszyscy obejrzeliśmy część artystyczną przygotowaną 
przez uczniów klas III a, IIId oraz chórku z kl VI b. Później ucznio-
wie udali się do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami. W 
ten sposób rozpoczęto kolejny rok nauki w naszej szkole. Wszyst-
kim życzymy wiele radości płynącej z obcowania z nauką, dobrych 
ocen i samych szczęśliwych dni w murach naszej szkoły, a dla 
pesymistów mamy dobrą wiadomość – kolejne wakacje na pewno 
nadejdą!

l Laureaci konkursu literackiego „List do Taty” 2017 

15 września 2017 r . w naszej szkole zostały wręczone przez 
Senatora Rzeczypospolitej Polskiej  Aleksandra Szweda nagrody i 
wyróżnienia w czwartej edycji konkursu literackiego „List do Taty”. 
Konkurs został zorganizowanego przez Komisję Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej Senatu RP, senatorów oraz biura senator-
skie. Celem przedsięwzięcia było propagowanie roli ojca w budo-
waniu harmonii rodzinnej, procesie wychowawczym dzieci oraz 
podczas godzenia życia rodzinnego z pracą zawodową. Uczestnicy 
pisali listy w czerwcu, a teraz sam Pan Senator uroczyście ogłosił 
wyniki konkursu.

Nagrodzono następujące osoby: Dominikę Dziaduś, Zuzannę Łysz-
czarz, Dawida Muszyńskiego (V a); Maję Stępak, Maję Syżycką, 
Wiktorię Żelichowską (V b); Julię Karmazyn, Paulinę Koszyk, 
Roksanę Szulc, Amelię Rugowską, Mateusza Królikowskiego (VI 
a); Szymona Sobolewskiego, Arkadiusza Zając, Zuzannę Gałkę (VI 
c). Przyznano także dwa wyróżnienia, które otrzymali Jakub Dopta 
(VI a) oraz Kamil Krucki (VI c). Serdecznie gratulujemy wszystkim 
uczestnikom i dziękujemy Panu Senatorowi za wręczenie nagród 
oraz wyróżnień osobiście!

l Pomoc poszkodowanym w pożarze 

21 września spłonęły domy przy ulicy Kościelnej, w których miesz-
kało czworo uczniów naszej szkoły. Ich mieszkania są doszczętnie 
zniszczone i nie nadają się do zamieszkania. W związku z zaistniałą 
sytuacją od 22 września na terenie naszej szkoły trwać będzie 
zbiórka darów i pieniędzy. Akcję koordynuje Samorząd Uczniowski 
i Szkolne Koło Wolontariatu, a 
wszelkie dary można składać 
w wyznaczonym pomieszcze-
niu gospodarczym. Będziemy 
wdzięczni za każdą pomoc. 

Więcej szczegółowych i bieżących informacji z życia szkoły,  znaj-
duje się na stronie internetowej www.sp1@ladekzdroj.pl

Wiadomości zebrała: Marta Adamus
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LICEANARIUM

15. września w lądeckim LO miał miejsce niecodzienny, choć „pra-
dawny” zwyczaj przyjęcia uczniów klasy pierwszej do grona braci 
uczniowskiej, czyli OTRZĘSINY. Mimo typowo jesiennej pogody 
dopisywały letnie, luźne nastroje więc młodzież klasy drugiej przy-
stąpiła do testowania pierwszaków. Okolice szkoły stały się areną 
nietypowych konkurencji: były zawody pływackie - na folii w oleju 
i mące, była degustacja piekielnych smaków, popisy wokalne i 
mini quiz o naszej szkole. Wszystko oczywiście bezpieczne, prze-
myślane i służące dobrej zabawie.Rodzice,nauczyciele i ucznio-
wie starszych klas przygladali się świetnej zabawie, kibicowali... 
Pierwszaki pomyślnie przeszły tor przeszkód więc ozdobieni w 
wyjątkowe szarfy złożyli uroczyste przyrzeczenie o byciu dzielnym   
i przykładnym uczniem naszego LO. Potem był już tylko słodki 
poczęstunek i integracji ciąg dalszy. Od tej pory w pełni należycie 
do naszej społeczności :) Życzymy Wam wielu sukcesów,powo-
dzenia!

l WITAJCIE W NASZEJ BAJCE.

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci i ich rodziców na spo-
tkanie z Martinem Sodomka  w dn. 13-14 października 2017 r.  
w Lądku-Zdroju w Pijalni Zdrój „Wojciech”.
W programie wystawa grafik, spotkanie z autorem, interesujące 
warsztaty dla dzieci oraz sprzedaż książeczek „Jak zbudować 
samochód?” i „Jak zbudować motocykl?”.
Martin Sodomka (3 lutego 1968 r. Svitavy) - czeski artysta, grafik, 
wydawca i autor literatury dziecięcej. Artysta od 1993 r. prowadzi studio 
designu. W 2012 r. wydał własnym nakładem serię techniczną, czyli histo-
ryjki dla ciekawskich dzieci: „Jak zbudować samochód?”, „Jak zbudować 
samolot?” i „Jak zbudować motocykl?”. Wszystkie książeczki trafiły na 
listy bestsellerów.

Program wydarzenia:
13 października 2017

godz. 15.30 - otwarcie wystawy, 
spotkanie z autorem, warsztaty dla dzieci.

14 października 2017
godz. 15.00 - 17.00- spotkanie z autorem, warsztaty dla dzieci.
Możliwość nabycia książki „Jak zbudować samochód?” i „Jak zbudować moto-

cykl?” w języku polskim w trakcie spotkań z Martinem Sodomka.

Wystawę prac będzie można oglądać 
od 13 do 27 października br.

AKCJE W BIBLIOTECE
l SPOTKANIE Z MARTINEM SODOMKA W LĄDKU-
-ZDROJU

l NOWE KSIĄŻKI W BIBLIOTECE!
Biblioteka Centrum Kultury i Rekreacji otrzymała dofinansowa-
nie w wysokości 10000 zł. na realizację zadania „Zakup nowości 
wydawniczych do bibliotek publicznych” w ramach wieloletniego 
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, zarządzanego przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zadanie realizowane 
jest za pośrednictwem Biblioteki Narodowej, a jego celem jest 
wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów bibliotek. Dzięki pozy-
skanym środkom księgozbiór lądeckiej biblioteki wzbogaci się o 
wiele nowych, ciekawych i pięknych książek dla dorosłych i dla 
dzieci. Zapraszamy wobec tego do wypożyczania nowości!

Grupa ,,Aktywni” działająca przy Centrum Kultury i Rekreacji w 
Lądku-Zdroju rozpoczęła realizację projektu ,,Ręka czyni dzieło, 
czyli międzypokoleniowe warsztaty artystyczne i rękodzielnicze”. 
Bibliotekarki, nauczycielki i emerytki należące do grupy, zapra-
szają dzieci oraz osoby 50+ na różnorodne warsztaty robótkowe. 
Pierwszym artystycznym zderzeniem był maraton szydełkowania, 
na którym udało nam się udziergać sporej długości łańcuszek. 
Za nami również warsztaty ,,Sfilcowane piątki”. Uczestnicy pod 
bacznym okiem Aleksandry Mendychowskiej mogli zrobić filcowe 
kolczyki czy naszyjnik. Jest to jednak dopiero początek rękodziel-
niczej przygody. Przed nami m.in. wiklina papierowa, robienie na 
drutach czy ,,Pierniczenie”. Zapraszamy wszystkich chętnych do 
udziału w warsztatach oraz do śledzenia strony internetowej www.
biblioteka.ckirladek.pl, na której na bieżąco zamieszczamy infor-
macje o nadchodzących wydarzeniach. Projekt dofinansowano ze 
środków ,,Działaj lokalnie X” Polsko Amerykańskiej Fundacji Wol-
ności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce 
oraz Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika. 

Paulina Bera

l RĘCE CZYNIĄ CUDA!
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Gwiazda Festiwalu „Muzyka U Źródeł”

KATARZYNA OLEŚ-BLACHA
Sopran koloraturowy, primadonna Opery Krakowskiej, wykła-
dowca śpiewu solowego przy Katedrze Wokalistki AM (Kraków). 
Pochodzi z Górnego Śląska, jednak obecnie związana jest  
z Małopolską. Artystka ukończyła Wydział Wokalno-Aktorski 
Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie prof. Wojciecha Jana 
Śmietany. Swój kunszt wokalny doskonaliła m.in. u P. Esswo-
oda, A. Raynolds, L. Braun, Ch. Elssnera,  R. Karczykowskiego. 
Jest laureatką wielu krajowych i międzynarodowych konkursów 
i festiwali, m.in. w 2010 roku otrzymała III nagrodę w kategorii 
głosów żeńskich na VII Międzynarodowym Konkursie Wokalnym 
im. Stanisława Moniuszki w Warszawie, a w 2012 roku została 
uhonorowana Teatralną Nagrodą Muzyczną im. Jana Kiepury w 
kategorii „Najlepsza śpiewaczka”. W lipcu 2014 roku została 
laureatką nagrody „Ars Quaerendi” za wybitne działania na 
rzecz promocji kultury.
Katarzyna Oleś-Blacha ma w dorobku blisko 30 pierwszoplano-
wych ról operowych i operetkowych, które prezentowała w 50 
różnych realizacjach teatrów operowych w Polsce i zagranicą. 
Odbyła kilka tournée po Europie, występowała też w Azji (Szang-
haj, Kuwejt) i Ameryce Północnej (Kanada). Artystka chętnie 
wykonuje utwory muzyki dawnej (m.in. współpraca z Capella 
Cracoviensis), oratoryjno-kantatowej, kameralnej, a także pie-
śni, gospel i negro spirituals. W kręgu jej zainteresowań są też 
utwory kompozytorów współczesnych.
Od trzech lat Katarzyna Oleś-Blacha związana jest z Lądkiem - 
rokrocznie występuje tu na Festiwalu Muzyka u Źródeł.

Z Katarzyną Oleś-Blachą rozmawia Ewa Chalecka.

Jak zaczęła się Pani przygoda z muzyką?
Pochodzę z niezwykle muzykalnej rodziny i muzyka towarzyszyła 
mi od wczesnego dzieciństwa. Moja mama i babcia grały na pia-
ninie, a w rodzinie taty wszyscy byli obdarzeni pięknymi głosami. 
Ja marzyłam o karierze pianistki, jednak okazało się, że nie zostanę 
w tej dziedzinie wybitną artystką. Oczywiście nie poddałam się - 
chciałam występować na scenie. Na szczęście trafiłam na prof. 
Wojciecha Jana Śmietanę. Mimo, że nie miałam pojęcia czym jest 
śpiew klasyczny postanowiłam przystąpić do egzaminów wstęp-
nych na krakowską akademię. Nigdy wcześniej nie pobierałam 
lekcji śpiewu, ale udało mi się uzyskać pierwszą lokatę. 

Ciąg dalszy na str. 14



nr 10 (208/2017)14

Pamiętam jak podczas rozmowy z profe-
sorem stwierdziłam, że opera kompletnie 
mnie nie interesuje. Chciałam się uczyć 
wyłącznie wykonawstwa pieśni i muzyki 
barokowej, ponieważ opera wydawała mi 
się nudna. Prawda była jednak taka, że tak 
naprawdę wcale nie znałam tego gatunku 
muzycznego. Profesor wysłuchał mnie ze 
stoickim spokojem i powoli dzień po dniu 
przekonywał do swoich racji. Udało mu się 
- pokochałam operę.
Jak wyglądała Pani droga artystyczna i co 
jest najważniejsze w tym zawodzie?
Kiedy miałam 23 lata, zadebiutowałam w 
Operze Krakowskiej partią Królowej Nocy 
w Czarodziejskim Flecie Mozarta. Następ-
nie przyszedł czas na udział w kolejnych 
projektach, by w konsekwencji związać 
się na stałe z krakowską sceną operową i 
móc realizować tam swoje marzenia arty-
styczne. Oczywiście przez te wszystkie lata 
ciężko pracowałam - próby do premiery to 
8 godz. ciężkiej pracy każdego dnia - jed-
nak muszę przyznać, że jest to wysiłek, 
który rekompensuje reakcja publiczności 
podczas spektakli. Uważam, że kolejną 
niezbędną rzeczą aby odnieść sukces w 
moim zawodzie jest szeroko rozumiane 
„szczęście”, pomyślne zrządzenie losu oraz 
tzw. iskra boża, czyli po prostu talent – bez 
niego nic się w dziedzinie artystycznej nie 
zdoła osiągnąć. W moim zawodzie istnieje 
olbrzymia konkurencja, dlatego artysta nie 
może okazywać słabości. Forma śpiewaka 
nieustannie musi utrzymywać się na bardzo 
wysokim poziomie. Stąd istotna jest także 
siła charakteru i odporność psychiczna. 
Poznałam wiele śpiewaczek o pięknych 
głosach, jednak nie wszystkie poradziły 
sobie z wyzwaniami z jakimi przyszło im się 
zmierzyć na scenie i w życiu artystki. Warto 
dodać, że ludzki głos to instrument jedyny 
w swoim rodzaju. Można powiedzieć, że 
jesteśmy jednocześnie instrumentem oraz 
jego wirtuozem. Ta sytuacja wymaga od 
artysty ogromnej dbałości o sferę psy-
chiczną i fizyczną organizmu. Bez opano-
wania tej umiejętności nigdy nie będziemy 
w pełni panować nad swoim warsztatem 
wokalnym ani nad jakością występu.
Dziś, m.in. dzięki internetowi znacznie 
łatwiej dowiedzieć się o różnych projektach 
muzycznych, dlatego na przesłuchaniach 
pojawia się nawet dziesięć razy większa 
liczba artystów niż dawniej. Przyjeżdżają 
dobre głosy nie tylko z pobliskiej Ukrainy, 
ale także z Korei czy Chin, a na dodatek czę-
sto mają mniejsze wymagania finansowe. 
Zmianie uległy też oczekiwania publiczno-
ści. Ludzie przyzwyczaili się do sterylnych 
warunków nagrań i oczekują perfekcyjnego 
wykonania również na scenie. Wyczuwal-
nie przyspieszyło też tempo muzyczne 

Gwiazda Festiwalu „Muzyka U Źródeł”
KATARZYNA OLEŚ-BLACHA

utworów. Oczekiwania rosną i poprzeczka 
wciąż się podnosi. 
Spektakle wzbogacane są o efeky spe-
cjalne, a od śpiewaków wymaga się perfek-
cyjnej gry aktorskiej, dobrych umiejętności 
tanecznych i wielu nietypowych umiejętno-
ści, a co za tym idzie wyrzeczeń. Pracujemy 
z reżyserami, którzy domagają się, abyśmy 
zakładali ciężkie, niewygodne, ale muszę 
przyznać, że efektowne kostiumy, w któ-
rych śpiewa się oczywiście trudniej. Jed-
nym z takich przykładów jest kostium jaki 
przygotowano dla mnie do roli Królowej 
Nocy w Operze na Zamku w Szczecinie, a 
ostatnio do opery J.Offenbacha „Opowie-
ści Hoffmanna”. Jako lalka Olimpia mam 
na sobie pewnego rodzaju pancerz; bardzo 
ciężką konstrukcję, w której na dodatek 
jest potwornie gorąco. Śpiewanie tak kar-
kołomnej partii koloraturowej jest w takich 
warunkach ogromnie utrudnione, w moim 
odczuciu na granicy wykonalności. Oczy-
wiście z widowni wszystko wygląda spek-
takularnie i publiczność jest zachwycona 
efektem, ale dla artysty to prawdziwy kierat. 
Jednak mimo zmęczenia każdy z nas musi 
bezbłędnie grać swoją rolę. Scena to nasze 
życie, kochamy wymieniać z publicznością 
dobrą energię. To daje nam siłę. Oczywi-
ście bywa i tak, że sama publiczność jest 
zmęczona. Wystarczy ciężki, burzowy 
dzień i od razu wyczuwamy zmianę -rodzaj 
napięcia. Wtedy nasze zadanie jest jeszcze 
trudniejsze, ponieważ to my musimy „uak-
tywnić” publiczność, wywołać na jej twarzy 
uśmiech lub wzruszyć do łez - sprawić by 
się na nas otworzyła. Sprostać takiemu 
wyzwaniu to podwójna radość. Kolejnym 
stałym elementem naszego zawodu są cią-

głe wyjazdy i życie na walizkach. To cecha, 
którą równocześnie kocham i nienawidzę. 
Bardzo lubię podróże, jednak są takie 
momenty, kiedy moja walizka nie opusz-
cza przedpokoju - to bywa niezmiernie 
męczące.
Czym urzekł Panią młody, lądecki festi-
wal?
Na festiwal zaprosiła mnie moja przyja-
ciółka - Ewa Warta-Śmietana - dyrektor 
artystyczna wydarzenia. Szybko się zgodzi-
łam, a dziś wiem, że to była trafna decyzja. 
Kameralna atmosfera festiwalu pozwala na 
bezpośredni kontakt z publicznością i to 
nie tylko podczas występów. Kiedy spa-
ceruję po Lądku ludzie mnie rozpoznają, 
pozdrawiają i rozmawiają ze mną. Bardzo 
lubię taki kontakt. W dzisiejszych czasach 
muzyka klasyczna rzadko jest obecna w 
mediach publicznych. Ludzie jej nie znają 
i dlatego obawiają się, że jest dla nich za 
trudna. Muzyka u Źródeł to festiwal bardzo 
różnorodny, dzięki czemu daje szerszy 
obraz tego nurtu. Proponuje publiczności 
otwarte koncerty plenerowe oraz dużo 
dobrej zabawy, dzięki czemu zachęca 
do uczestnictwa nawet tych niezdecydo-
wanych. Oczywiście promuje Lądek, ale 
przede wszystkim spełnia ważną misję 
ekukacyjną, dlatego chętnie poświęcam 
mu swój czas. Również organizacyjnie 
wydarzenie jest doskonale przygotowane, 
za co wszystkim bardzo dziękuję. W Lądku 
zachwyciła mnie szczególna atmosfera 
miejscowości, jej bogata historia oraz 
piękno tutejszej okolicy. Przyjeżdżam tu 
z synem - odpoczywamy i cieszymy się 
wspólnie spędzonym czasem.

Rozmawiała Ewa Chalecka

Dokończenie ze str. 13
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Ludzie, których znamy

Ja po prostu jestem stąd
Gracjana Pazdyk
Bohaterką dzisiejszego odcinka naszego 
cyklu jest lądecka Kobieta-Dynamit, 
kobieta odważna, dziarska i z pewnością 
nie do okiełzania. Pamiętacie Mister 
Wolfe’a z „Pulp Fiction”, speca od likwi-
dacji kłopotów? Gracjana Pazdyk - bo z 
nią się właśnie spotykamy - mogłaby 
być określana jako Madame Wolfe, a 
ma jeszcze ten atut, że jest od Harveya 
Keitela tysiąckroć ładniejsza. Nie ma 
zadania, którego nasza heroska nie 
wykona. Ponoć ludzie z Kłodzkiej - gdzie 
mieszkała - widzieli nawet jak przelewa z 
pustego w próżne... Dość jednak żartom 
- Gracjana Pazdyk jest osobą niezwykle 
aktywną, która zdaje się swoje różne 
zaangażowania przekuwać na swoisty 
styl życia.

Gracjano, na co dzień pracujesz w miej-
skiej Informacji Turystycznej i głównie z 
tej pracy jesteś znana na naszym terenie. 
Na tym jednak nie kończy się twoja, rzekł-
bym, publiczna działalność. Że zaś wiem 
jak skromną jesteś osobą, to sam jesz-
cze dodam, iż jesteś druhną w lądeckiej 
jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej, w 
której - prócz udziału w akcjach i działal-
ności bieżącej - zajmujesz się Dziecięcą 
Drużyną Strażacką. Powiedz coś więcej o 
tej inicjatywie.

Drużyna dziecięca istnieje od czerwca  
2016 r., ale tak naprawdę nie ja jestem ini-
cjatorką tego pomysłu, lecz mój pięcioletni 
wówczas syn Maciuś. To on chciał zostać 
strażakiem, chciał chodzić na zbiórki, mieć 
mundur, działać w straży. Z jego namową 
prześledziłam informacje na temat takich 
inicjatyw w internecie, skontaktowałam 
się z ludźmi, którzy prowadzą podobne 
drużyny. Pomogli mi udzielając różnych 
informacji i wzięłam się za działania. Nasza 
drużyna gromadzi dzieci w wieku 5-9 lat  
i liczy sobie obecnie 12-cioro dzieci. Wiem, 
że zainteresowanie dzieci i rodziców jest 
znacznie większe, ale wierz mi, ogarnięcie 
większej ilości dzieci nie byłoby sprawą 
łatwą, a jestem w tej działalności niejako 
sama. W tej chwili dzieci spotykają się 
co dwa tygodnie i podczas zajęć uczą się 
najważniejszych informacji związanych z 
sytuacjami groźnymi, oczywiście też ćwi-
czą pierwszą pomoc, a w mieście znane są 
najbardziej z budowania linii gaśniczej.

Bardzo często pojawiasz się jako pracow-
nik IT i Centrum Kultury przy wydarze-
niach kulturalnych, a z naszej współpracy 
wiem, że pracujesz też sporo we wcze-

śniejszych przygotowaniach do imprez. 
Dodajmy do tego fakt, że jesteś mamą 
kilkulatka, a wychodzi: pracownik IT, ani-
mator kultury, druhna OSP, wychowawca 
DDS i wreszcie - co oczywiście najważ-
niejsze, mama. Czy coś ominąłem?

Nie. To chyba wszystko.

To w takim razie zapytam szczerze: Gra-
cjano, robiłaś już jakieś testy pod kątem 
posiadania ADHD?

Jeszcze nie, ale może to dobry pomysł! 
Bo to prawda, że nie potrafię usiedzieć na 
miejscu, że nie lubię się nudzić, po prostu 
muszę coś robić.

Jesteś przysłowiowym typem kobiety, 
którą do akcji posyła diabeł tam, gdzie 
sam już nie może. Sama stwierdzasz, że 
po prostu musisz coś robić. Powiedz, czy 
twoja niezwykła aktywność przynosi ci 
też, obok realizacji wewnętrznych naka-
zów, satysfakcję?

Prawdą jest, że czasami jestem bardzo 
zmęczona i złoszczę się wówczas, że tyle 
na siebie biorę. Z drugiej jednak strony 
cieszę się, że właśnie w ten sposób żyję. 
Wiesz, ja chyba normalnie lubię pomagać. 
Co ciekawe, kiedyś byłam nieśmiałą, wyco-
faną trochę osobą...

Raczej trudno w to uwierzyć.

A jednak! Byłam nieśmiała do czasu, gdy 
dla żartu zaczęłam coś robić w samorzą-

dzie mojej szkoły średniej. Ta młodzieńcza 
działalność i jej akceptacja przez otoczenie 
otworzyły mnie bardzo. Dzisiaj to już płynie 
samo z siebie.

Jak widać rozmowa poszła nam w kie-
runku opowieści o życiu, o sposobie na 
życie. Wszystko o czym mówiliśmy do tej 
pory jest pasją społecznika, ale ciekawi 
mnie, czy masz też jakąś pasję bardziej 
prywatną, takie coś bardziej a może tylko 
dla siebie?

Nie.

Odpowiedziałaś krótko i rzetelnie. Na 
myśl mi zaraz przychodzi aktor Zbyszek 
Cybulski, po którego tragicznej śmierci 
Wajda nakręcił film pt. „Wszystko na 
sprzedaż”. Ale wróćmy do rozmowy. 
Przed naszym spotkaniem pomyślałem, 
że powinienem w cyklu tych wywiadów - a 
przeprowadzam je od ponad roku - zada-
wać każdemu rozmówcy jedno takie samo 
pytanie, nawet jeśli będzie ono poza 
tematem głównym dialogu. Gracjano, 
dlaczego mieszkasz w Lądku-Zdroju?

Cóż, nie ma w tym nic wyjątkowego. Uro-
dziłam się w Lądku-Zdroju, tutaj mam 
rodzinę i przyjaciół. Nigdy, choć studio-
wałam we Wrocławiu, nie ciągnęło mnie 
do wielkiego miasta, ani tym bardziej za 
granicę. Być może poczucie bezpieczeń-
stwa, które daje mi Lądek-Zdrój jest tutaj 
kluczem? Z drugiej strony sam wiesz, że 
różnie w takich miasteczkach bywa: potknę 
się na chodniku w zdroju, a pięć minut 
później w rynku wszyscy już to wiedzą. 
Jak wszystko ma to swoje dobre i słabsze 
strony, ale tych dobrych jest w Lądku-
-Zdroju zdecydowanie więcej. No i ja...  
Ja po prostu jestem stąd.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Tomasz Pawlęga
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4 października, godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdro-
jowej, Kawiarnia Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 5 zł
4 października, godz. 19.00, Spotkanie z muzyką hiszpańską, 
Kawiarnia Dom Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 15 zł 
4 października, godz. 19.15, Koncert zespołu Presto - „Nie 
ma jak Lwów”, Kinoteatr, ul. Orla 7, wstęp 15 zł
5 października, godz. 17.00, Spektakl - Księżniczka na 
ziarnku grochu (lalki stolikowe), Teatr Akademia Wyobraźni,  
Rynek 7, wstęp 15 zł, bilet rodzinny 3 os. 30 zł
7 października, godz.20.00, Koncert zespołu BAiKA - wystą-
pią: Piotr Banach, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, Rynek 1, 
bilety w przedsprzedaży 20 zł, w dniu koncertu 25 zł
11 października, godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry 
Zdrojowej, Kawiarnia Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 5 zł
11 października, godz. 19.00, Spotkanie z muzyką hiszpań-
ską, Kawiarnia Dom Klahra , ul. Rynek 1, wstęp 15 zł 
12 października, godz. 17.00, Spektakl - O Czerwonym 
Kapturku (spektakl pacynkowy), Teatr Akademia Wyobraźni,  
Rynek 7, wstęp 15 zł, bilet rodzinny 3 os. 30 zł
13-14 października, g. 15.00, Spotkanie z Martinem So-
domka, Wystawa grafik, spotkanie z autorem, warsztaty dla 
dzieci oraz sprzedaż książeczek „Jak zbudować samochód?” 
i „Jak zbudować motocykl?”, Pijalnia w Zdroju Wojciech,  
Pl. Mariański 13, wstęp wolny
14 października, godz. 15.00, Festyn charytatywny na rzecz 
pogorzelców, Rynek
18 października, godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry 
Zdrojowej, Kawiarnia  Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 5 zł
18 października, godz. 19.00, Spotkanie z muzyką hiszpań-
ską, Kawiarnia Dom Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 15 zł 
18 października, godz. 19.15, Koncert zespołu Presto -  
„Zaczarowane melodie” Kinoteatr, ul. Orla 7, wstęp 15 zł
19 października, godz. 17.00,  Spektakl - Wędrówki Stasia 
(spektakl marionetkowy), Teatr Akademia Wyobraźni, Rynek 7, 
wstęp 15 zł, bilet rodzinny 3 os. 30 zł
20 października, godz. 19.00, Lądeckie Kino bez biletu,  
pl. Staromłyński 5,  Sprawdź repertuar w CKiR, wstęp wolny
20-22 października, Lądecki Jarmark Staroci, Rynek
21 października, godz. 11.00, Poranek z Bajką - Lądeckie 
Kino bez biletu, pl. Staromłyński 5, wstęp wolny
21 października, godz.19.30, Koncert The Pau - rockowy 
projekt jednoosobowy, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna,  
Rynek 1, wstęp 15 zł
23 października, godz. 19.15, Koncert zespołu Presto -  
„Czardasza Czar” Kinoteatr, ul. Orla 7, wstęp 15 zł
25 października,  godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry 
Zdrojowej, Kawiarnia Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 5 zł

25 października, godz. 19.00, Spotkanie z muzyką hiszpań-
ską, Kawiarnia Dom Klahra , ul. Rynek 1, wstęp 15 zł 
26 października, godz. 17.00, Spektakl - O Stachu i strachu 
(spektakl pacynkowy), Teatr Akademia Wyobraźni, Rynek 7, 
wstęp 15 zł, bilet rodzinny 3 os. 30 zł
27 października, godz. 19.00, Lądeckie Kino bez biletu,  
pl. Staromłyński 5,  Sprawdź repertuar w CKiR, wstęp wolny
27 października, godz. 19.15, Koncert zespołu Presto -  
„Nie ma jak Lwów” Kinoteatr, ul. Orla 7, wstęp 15 zł
27 października, godz. 19.30, Koncert duetu Abi & Roho Ko-
nar - projekt „JAZZ MOVIE” inspirowany klasyką kinemato-
grafii, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna Rynek 1, wstęp 20 zł
28 października, godz. 11.00, Poranek z Bajką - Lądeckie 
Kino bez biletu, pl. Staromłyński 5, wstęp wolny
28 października, godz. 19.00, Koncert na Halloween - po-
łączone siły grupy ZAKAZ i Shakin Pork - rock’n’roll, funcky, 
Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, Rynek 1, wstęp 20 zł

Kalendarz kulturalny również na www.ckirladek.pl

Na terenie miasta Lądek-Zdrój
15 listopada 2017 r. od godz. 6.00

Na terenie wiekskiej gminy Lądek-Zdrój
Konradów, Radochów, Kąty Bystrzyckie, Skrzynka, 
Trzebieszowice, Stójków, Lutynia, Ułęże, Wojtówka, Orłowiec
22 listopada 2017 r. od godz. 6.00

ZBIÓRKA ODPADÓW 
WIELKOGABARYTOWYCH,
ZUŻYTEGO SPRZĘTU RTV,AGD I OPON

Odpady należy wystawić
od godziny 6.00 w dniu odbioru
przed posesję, przy pojemnikach na odpady, w miejscu
widocznym, ułatwiającym dojazd pojazdu specjalistycz-
nego.

Odbierane będą:
stare meble, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 
(lodówki, pralki, telewizory, radia, etc.)
opony samochodowe wyłącznie z aut osobowych,
duże kartony, opakowania z tektury.


