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Lądecka Noc Świętojańska
Czerwcowa Noc Świętojańska dostarczyła jej organizatorom ol-
brzymiej satysfakcji. Z pozoru to niewielkie organizacyjnie przed-
sięwzięcie, w rzeczywistości złożone jest z tak wielu elementów, że 
jest w realizacji nie lada wyzwaniem. W tym roku zagrało wszystko.

Spotkanie rozpoczęło się konkursem kulinarnym „Niezłe Ziółko”, 
który rozstrzygnęli Ewa Ubas („Uzdrowisko Lądek-Długopole), 
Jarosław Staciwa (szef kuchni Willi „Marianna”), Sebastian Wi-
tkowski (szef kuchni Restauracji „Puchaczówka” w Siennej).W 
różnych kategoriach zwyciężyli: Grażyna Manecka, Adam Bednarz, 
Koło Gospodyń Wiejskich w Trzebieszowicach, Środowiskowy 
Dom Samopomocy, Genowefa Bagińska, Martyna Sikorska  
i Patryk Staciwa. Po „Niezłym Ziółku” odbył się konkurs „Zapleć 
Wianek”, a wreszcie zabawa „Poszukiwanie Kwiatu Paproci”, który 
znalazły Jasmina Birówka i Tosia Obajtek.

Po tej bardziej aktywnej dla uczestników części imprezy na scenie 
pojawili się artyści. Najpierw wystąpiły nasze „Skrzynczanki”, po 
nich świetny koncert dały „Tarnawiczanki” ze Starego Waliszowa. 
Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy pokazali nam 
wspaniałe „Tańce w kole”, a po nich na scenę wyszedł niezastą-

piony duet: Moises Bethencourt & Bartek Hudziec. Po ich kon-
cercie niejako wróciliśmy do muzyki folkowej, słuchając „Balkan 
Quartet” w składzie polsko-bułgarsko-greckim. Mieliśmy tego dnia 
także debiut w postaci występu grupy „Papa Wilk Band” z lide-
rem w osobie dyrektora lądeckiego CKIR Pawła Pawlika. Gwiazdą 
wieczoru, godną tego miana, był czesko-słowacko-polsko-ser-
bski zespół „Korjen”. Sztuki dopełnił spektakl uliczny „Powitanie 
Słońca” naszego „Teatru, Którego Być Nie Powinno”, którego ak-
torzy poprowadzili do mostu św. Jana orszak uczestników – tam  
puszczano na wody Białej Lądeckiej świętojańskie wianki.

Lądecka Noc Świętojańska wpisała się już na stałe w kalendarz 
wydarzeń w naszej gminie. Tegoroczna edycja niejako przypie-
czętowała wartość tego przedsięwzięcia: dopisała nam nie tylko 
pogoda, ale ilość uczestników, której lądecki rynek nie pamiętał 
od dawna. Trzeba przy tym zauważyć, że najważniejsza cecha tej 
imprezy polega na jej lokalności, na tym, że przy jej organizacji 
zwołuje się kilka miejscowych instytucji, które wspólnymi siłami 
tworzą atrakcyjny program, a zarazem potrafią stworzyć sympaty-
czną, przyjazną atmosferę.

j Red.

fot. Marzena Zawal
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Z biurka 
BURMISTRZA KACZMARCZYKA

j Burmistrz Lądka-Zdroju, Roman Kaczmarczyk

W czerwcu rozpoczęliśmy odwierty dla pomp ciepła w budowanym Przed-
szkolu Gminnym. Pierwszy odwiert wykonano do głębokości 20 m. 

3 czerwca. Udzieliłem wyjątkowego ślubu, odbył się bowiem na skalnym 
tarasie widokowym Trojaka. Wydarzenie miało niezwykły charakter również 
dlatego, że parą młodą byli zawodowi żołnierze, przez co ślub opatrzony zo-
stał typowym pięknym ceremoniałem.

Zmiana godzin przyjmowania interesan-
tów przez Burmistrza Lądka-Zdroju
Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.07.2017r., Burmistrz Lą-
dka-Zdroju będzie przyjmował interesantów w sprawach skarg i 
wniosków w każdy wtorek w godz. od 14.00 do 16.00.

Wartość środków zewnętrznych pozyskanych w I półroczu 2017 r.
NAZWA ZADANIA WARTOŚĆ ZADANIA KWOTA DOTACJI ŹRÓDŁO DOTACJI

„Budowa przedszkola Integracyjnego z oddziałem żłobko-
wym w Lądku- Zdroju” - zwiększenie kwoty dotacji

8097467,86 3 653 865,63 RPO WD 2014-2020

„Budowa przedszkola Integracyjnego z oddziałem żłobko-
wym w Lądku- Zdroju”- etap II- budowa oddziału żłobkowego

1 021 361,28 RPO WD 2014-2020

„Przebudowa i częściowa zmiania sposobu użytkowania bu-
dynku dworca kolejowego w Lądku-Zdroju w celu utworzenia 
inkubatora przedsiębiorczości”

5610435,09 4 603 766,23 RPO WD 2014-2020

Poprawa bezpieczeństwa i dostepności punktu widowkowe-
go na Trojaku poprzez przebudowę i rozbudowę platformy 
widokowej

357729,85 185 058,00 PROW 2014-2020

Przebudowa drogi Stójków - II etap - droga dojazdowa do 
gruntów rolnych

337026,54 138 600,00 UMWD

Ususwanie azbestu i wyrobów zawierającyc azbest z terenu 
gminy Ladek Zdrój w roku 2017

43520,00 36 992,00 WFOSIGW

RAZEM I półrocze 2017 14446179,34 9 639 643,14

OGŁOSZENIE O NABORZE 
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 

DO URZĘDU MIASTA I GMINY LĄDEK-ZDRÓJ

Burmistrz Lądka-Zdroju ogłasza nabór na wolne stanowisko urzę-
dnicze ds. drogownictwa i inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy 
Lądek-Zdrój. 

Oferty należy składać do Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój w 
terminie do dnia 19 lipca 2017 r.  

Pełne informacje w sprawie naboru znajdują się na BIP Urzędu 
Miasta i Gminy Lądek-Zdrój w dziale: Praca w Urzędzie Miasta  
i Gminy, zakładka: Ogłoszenia o naborze pracowników samorzą-
dowych oraz na tablicy ogłoszeń w UMiG.

4 czerwca. Na zaproszenie p. Kazimierza Gryglewicza wziąłem udział w Mszy 
Świętej w intencji Orląt Lwowskich oraz Dzieci Powstania Warszawskiego. 
Bardzo się cieszę, że wciąż wśród nas są osoby, które pamiętają i pielęgnują 
pamięć o wydarzeniach niezwykle ważnych dla Polaków. Dziękuję Panu Gry-
glewiczowi za zaproszenie.

7 czerwca. Uczestniczyłem w Święcie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Gra-
nicznej, które odbyło się w Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku.

13 czerwca miałem okazję wziąć udział w konferencji dotyczącej geotermii. 
Spotkanie odbyło się w Poddębicach koło Łodzi, a wzięli w nim udział przed-
stawiciele firm z Islandii, Norwegii oraz Polskiej Akademii Nauk i Akademii 
Górniczo-Hutniczej. Raz jeszcze mówiliśmy o szansach rozwoju geotermii w 
Polsce.

16 czerwca. Zostałem zaproszony do Stronia Śląskiego na uroczyste obchody 
50-Lecia Otrzymania Praw Miejskich przez Stronie Śląskie. Jeszcze raz ser-
decznie gratuluję wszystkim Mieszkańcom naszej sąsiedniej Gminy i życzę Im 
samej pomyślności. Liczymy na wzrost dobrosąsiedzkiej współpracy między 
Lądkiem-Zdrojem a Stroniem Śląskim.

PRAGNIEMY SERDECZNIE PODZIĘKOWAĆ ZA PRZEPIĘKNĄ 
UROCZYSTOŚĆ  ZAŚLUBIN NA GÓRZE TROJAK,KTÓRA OD-
BYŁA SIĘ 03,06,2017  P.BURMISTRZOWI ROMANOWI KACZ-
MARCZYKOWI JAK RÓWNIEŻ  GOŚCIOM  ZAPROSZONYM.  
A NA SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIE ZA  POMOC W ORGA-
NIZACJI ZASŁUGUJE P.RAFAŁ SZATAN 
 Z LASÓW   KOMUNALNYCH!!!
JESZCZE RAZ SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!!
WSPOMNIENIA POZOSTANĄ NA ZAWSZE!!!
               POZDRAWIAMY... MARZENA I ZENON MIKOŁAJCZAK
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I Sudecki Kongres Samorządowy
W dniach 8-9 czerwca w Lądku-Zdroju odbył się pierwszy Sude-
cki Kongres Samorządowy. Celem wydarzenia było rozpoczęcie 
szerokiej dyskusji o sytuacji społeczno-gospodarczej południowej 
części Dolnego Śląska. Cztery tematy przewodnie definiowały 
zakres merytoryczny kongresu:
- Diagnoza obszaru Sudetów
- Szanse i wyzwania rozwojowe dla Sudetów jako obszarów gór-
skich i podgórskich
- Bezpieczeństwo na obszarach górskich
- Infrastruktura Transportowa w kontekście specyficznych uwa-
runkowań terenów górskich.
W każdym z paneli brali udział wybitni eksperci w danych  
dziedzinach.
W panelu diagnostycznym brali udział: Wicewojewoda Dolnośląski 
Kamil Zieliński, JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wro-
cławiu Tadeusz Trziszka, Prezydent Miasta Wałbrzych dr Roman 
Szełemej, Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk, Zbig-
niew Dynak - Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego w 
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, Andrzej 
Raj - Dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego, Bartosz Małek 
- Dyrektor Parku Narodowego Gór Stołowych, Michał Jęcz – Re-
gionalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz dr Jerzy Oleszek.
Uczestnikami dyskusji w panelu poświęconym rozwojowi obszaru 
Sudetów brali udział: prof. Zbigniew Dobrzański – Uniwersytet 
Przyrodniczy we Wrocławiu, Ireneusz Ratuszniak- ekspert w dzie-
dzinie rozwoju regionalnego, Agata Zemska – Dyrektor Wydziału 
Gospodarki UMWD, Paweł Karpiński - Zastępca Dyrektora Wyd-
ziału Środowiska. 
W drugim dniu kongresu odbyły się dwie kolejne sesje dyskusyjne. 
Pierwsza poświęcona była kwestiom bezpieczeństwa w górach. 
W roli ekspertów w tym zakresie wystąpili: Marek Hajduk – Wo-
jewódzka Komenda Straży Pożarnej, Zbigniew Szczygieł – Radny 
Sejmiku Dolnośląskiego, były komendant wojewódzki PSP, Jerzy 
Ignaszak – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej, Mirosław Orzechowski – Stowarzyszenie Komba-
tantów Misji Pokojowych ONZ, prof. dr hab. Franciszek Gołembski 
- Uniwersytet Warszawski.
Ostatni panel dyskusyjny poświęcony był kwestiom dostępności 
transportowej Sudetów. Udział w Dyskusji wzięli: starosta kłodzki 

Maciej Awiżeń oraz Witold Warczewski- kierownik zespołu wdraża-
nia polityki przestrzennej w Instytucie Rozwoju Terytorialnego.
Swoje stanowiska w postaci prezentacji wygłosili Cezary Przybyl-
ski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego, dr Roman Szełemej 
- Prezydent Miasta Wałbrzych, oraz Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka 
- Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego oraz pomysłodawca stra-
tegii „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”. Starosta 
Kłodzki Maciej Awiżeń krótko scharakteryzował specyfikę powia-
tu kłodzkiego, zaś Burmistrz Lądka-Zdroju przybliżył zebranym 
sytuację sudeckich gmin uzdrowiskowych. Uzdrowiska są dol-
nośląskim skarbem. Jesteśmy województwem o największej licz-
bie uzdrowisk (11), a wszystkie one położone są w Sudetach.
W czasie kongresu wybrzmiały co najmniej trzy koncepcje diag-
nostyczno-rozwojowe, trzy różne podejścia do postrzegania 
sytuacji społeczno-gospodarczej  oraz  rozwoju ekonomicznego 
obszaru Sudetów. O tym, że rozwój obszarów górskich wymaga 
specjalnych działań mowa jest w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.
Sudety, będąc najstarszym w Europie pasmem górskim, a jed-
nocześnie jedynymi na Starym Kontynencie górami płytowymi, 
zasługują na szczególną ekspozycję. Oprócz niezaprzeczalnych 
walorów przyrodniczo-krajobrazowych i niezwykle interesują-
cej historii, są zagłębiem naturalnej odnowy biologicznej, dzięki 
dużej liczbie miejscowości uzdrowiskowych. Stanowią dolnośląski 
niewykorzystany potencjał, a dyskusja rozpoczęta Kongresem 
ma doprowadzić do wypracowania koncepcji jak najlepszego  
wykorzystania tego potencjału. Organizatorami Kongresu są: 
Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk (pomysłodawca 
wydarzenia) oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary  
Przybylski, Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak, Starosta Kłodzki 
Maciej Awiżeń. Kongres odbywał się pod patronatem honorowym 
Wojewody Dolnośląskiego. 

j  O. Iwańska- Kruszyńska

Budżet Obywatelski daje mieszkańcom realną możliwość współ-
decydowania, jakie inwestycje będą realizowane w Gminie Lądek-
-Zdrój w roku 2018. Serdecznie zapraszamy wszystkich miesz-
kańców oraz organizacje pozarządowe z terenu naszej gminy do 
składania propozycji projektów - zadań do Budżetu Obywatelskie-
go na 2018 r.
Projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być zgłaszane 
przez mieszkańców, grupy mieszkańców lub organizacje społecz-
ne na odpowiednim formularzu zgłoszeniowym, z poparciem co 
najmniej 15 uprawnionych osób. Projekty zadań do Budżetu Oby-
watelskiego należy składać w formie pisemne w Urzędzie Miasta 
i Gminy Lądek-Zdrój w Biurze Obsługi Klienta w godzinach pracy 
urzędu, na formularzu ustalonym przez Radę Miejską dostępnym 
w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 1), na stronie internetowej www.
ladek.pl., zakładka Urząd, zakładka Budżet Obywatelski Gminy Lą-
dek-Zdrój oraz na stronie internetowej BIP Lądek-Zdrój, zakładka 
Wnioski, formularze, druki.
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Świadczenia Rodzinne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ląd-
ku-Zdroju  
Od 1 sierpnia 2017 roku będą przyjmowane wnioski o ustalenie 
prawa do:
- świadczenia rodzinnego
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego
- świadczenia wychowawczego (500+)

Wnioski dotyczące wyżej wymienionych świadczeń można składać 
osobiście w OPS Lądek-Zdrój i za pośrednictwem Poczty Polskiej. 
Wnioski dotyczące 500+ można również składać przez internet, 
za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz 
bankowości elektronicznej.

Przypominamy, że piątek jest dniem pracy biurowej

W sprawie uzyskania Stypendium Szkolnego
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 
15 września, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, 

Lądecki OPS informuje
nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników 
służb społecznych – do dnia 15 października.
Do stypendium będzie brany pod uwagę dochód z miesiąca po-
przedzającego miesiąc złożenia wniosku.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Lądku-Zdroju ul. Lipowa 1b, w pokoju nr 5, w dniach od 
poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:30
oraz pod nr telefonu 74-81-47-160

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju zatrudni na umowę 
na zastępstwo -pracownika  socjalnego.
Wszelkich informacji dotyczących wymaganych kwalifikacji oraz 
okresu zatrudnienia udziela Kierownik  Grażyna Mańczak tel 
74.8147105 od poniedziałku  do piątku w godz 8-15.
Informacje o kwalifikacjach dostępne są również na stronie Mini-
sterstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej-Kwalifikacje pracow-
nika socjalnego -Kwalifikacje pracowników socjalnych - art. 116, 
art. 156 ustawy o pomocy społecznej.

W dniach 23-24 czerwca w Lądku–Zdroju dyskutowano nad po-
prawą jakości powietrza w aspekcie wykorzystania transportu 
zeroemisyjnego. Istotą rozwoju elektromobilności jest wspieranie 
samorządów, współpraca instytucji i mediów w kierunku zmiany 
świadomości w społeczeństwie. Wydarzenia prowadził Adam Kor-
nacki, dziennikarz TVN Turbo.

Kurort LądekZdrój został wybrany jako miejsce pilotażowe w ra-
mach realizacji projektu e-Kotlina Kłodzka. W konferencji oraz pa-
nelu dyskusyjnym w dn. 23 czerwca wzięli udział przedstawiciele 
ministerstw, władz samorządowych, instytucji odpowiedzialnych 
za poszanowanie środowiska naturalnego oraz przedstawiciele 
mediów i partnerów, zaangażowanych w projekt.
Uczestnicy dyskutowali nad możliwościami inwestowania w eko-
logiczny transport, zmniejszający poziom emisji spalin w kierunku 
poprawy powietrza oraz redukujący poziom hałasu, m.in. w gmi-
nach uzdrowiskowych. 
W trakcie imprezy burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk 
zapowiedział postawienie punktów ładowania pojazdów elektrycz-
nych, będzie także szukał wsparcia w zakupie pojazdów elektrycz-
nych na potrzeby Gminy. Tymczasem Aleksandra Sędziak, Kon-
sultant Wojewódzki, wskazała na wpływ redukcji zanieczyszczeń 
powietrza na stan zdrowia człowieka, zaś plany w zakresie ułatwień 
dla transportu zeroemisyjnego przedstawiła Aleksandra Gancarz 

Projekt e-Kotlina Kłodzka w kurorcie Lądek - Zdrój!
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. W 
konferencji wziął także udział dr Andrzej Węgrzyn, Koordynator 
Ekspertów Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii.
Podczas panelu dyskusyjnego wystąpili przedstawiciele Partnerów 
Głównych projektu: Nissan, Bank BGŻ BNP Paribas, Ursus Bus 
oraz Partnera Technologicznego Mentz Electric. Wszyscy podkre-
ślali istotę elektromobilności oraz jej rozwój, którego nie można 
już powstrzymać, a który jest szansą na nowe ekologiczne techno-
logie, już powszechne w innych krajach. W panelu wzięła też udział 
prof. Izabela Sówka z Politechniki Wrocławskiej, która wskazała na 
ścieżki współpracy pomiędzy światem nauki a samorządami. Zbi-
gniew Piotrowicz, Prezes Uzdrowiska Lądek – Długopole, podkre-
ślał istotę dbałości o stan powietrza w uzdrowiskach i konieczność 
stosowania ekologicznych rozwiązań zmierzających do osiągnięcia 
jak najlepszych jego parametrów.

Podczas sobotniej imprezy w Parku Zdrojowym w Lądku-Zdroju 
uczestnicy mieli możliwość testowania samochodów elektrycz-
nych Nissan LEAF i Nissan e-NV 200. Pokazowy rajd samochodów 
elektrycznych, w którym wzięli udział m.in. władze samorządowe, 
uzdrowiskowe, przedstawiciele straży miejskiej i straży pożarnej, 
miał wykazać najniższe średnie zużycie energii w przeliczeniu na 
kWh/100 km. Uczestnicy mieli okazję przekonać się, że koszt prze-
jazdu samochodem elektrycznym może wynieść ok. 8 zł na 100 
km, dodatkowo bez hałasu i emisji spalin. Gościem specjalnym był 
Jerzy Mazur, uczestnik Rajdu Paryż Dakar.

Podczas wydarzenia po Lądku-Zdroju kursował też autobus elek-
tryczny Ursus City Smile 12 m. Inną atrakcją były rowery elek-
tryczne Geobike, które bardzo chętnie testowali uczestnicy. Sol-
tech – Service Telecom zaprezentował stacje ładowania rowerów 
elektrycznych wraz z urządzeniami z zakresu odnawialnych źródeł 
energii. W Parku Zdrojowym odbyły się też  liczne konkursy, po-
kazy Zumby Agi Malik TEAM, występ wokalistki Kamili Witek, a 
także koncert wieczorny w wykonaniu Tomasza Dolskiego i Ewy 
Dolskiej.

Skrót z raportu prasowgo
Link PR
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Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju po raz drugi zorgani-
zowało Dzień Dziecka w zdrojowej Alei Modrzewiowej. Konsekwen-
cja się opłaciła. Nieśmiała jeszcze zeszłoroczna impreza przeradza 
się bowiem w klimatyczny festyn dziecięcego święta. Jeśli w ze-
szłym roku mieliśmy Pchli Targ z 6 wystawcami, to w tym było ich 
już kilkunastu. W zeszłym roku mieliśmy tradycyjny już spektakl 
kukiełkowy „O Czerwonym Kapturku”, w tym program artystyczny 
wzbogacił koncert lądeckich uczniów Ogniska Muzycznego, który 
wspaniale poprowadził ich pedagog Lesław Błażej. Rok temu ar-
tysta Zbigniew Kresowaty miał frekwencją „jak na lekarstwo”, 3 
czerwca tego roku jego podopieczni tworząc w glinie - rzeźbiąc i 
malując - zabrali do domu 25 kg rzeźb. Do tego przez całe święto 
oblegany był przez nasze dzieci dmuchaniec, sprytnie pomieszczo-
ny między drzewami Alei. Dopisała też frekwencja, oprócz dzieci, 
ich rodziców i dziadków, pod modrzewiami pojawiali się chętnie 
kuracjusze i turyści.
Pozostaje pytanie: co wymyślisz w przyszły roku, CKIRZ-e?

Dzień Dziecka 2017

Piknik „Smaki Regionu” odbył się 9 czerwca 2017 na Stawach 
Biskupich w Lądku- Zdroju. Organizując tego typu eventy Klaster 
Wołowina Sudecka dba o  promocję wołowiny sudeckiej, pocho-
dzącej z lokalnych hodowli oraz o upowszechnianie innych produk-
tów regionalnych (miód, sery, przetwory owocowe, a także lokalne 
napoje alkoholowe). Dotychczas pikniki organizowane przez Kla-
ster odbywały się we wsi Marianówka w gminie Bystrzyca Kłodzka.  
W Lądku- Zdroju Piknik odbywał się po raz pierwszy i prawdopodob-
nie nie ostatni.  Głównym tematem pikniku był konkurs na gulasz 
wołowy, którym- po ocenie przez jury- częstowano publiczność. 
Do konkursu przystąpiło osiem drużyn: Skrzynczanki, KGW Trze-
bieszowice, Drużyna z Lutyni, Pensjonat Puchaczówka, Pensjonat 
Medical Sensus z Polanicy Zdrój, Drużyna „Polsko Czeskie Piekło” 
pod wodzą Huberta Krechta, Zespół Placówek Socjoterapeutycz-
nych w Kłodzku oraz Restauracja Historyczna Uzdrowiska Lądek- 
Długopole SA.  Każda drużyna otrzymała do dyspozycji 14-litrowy 
kociołek, 5 kg wołowiny, 2 kg cebuli, przyprawy oraz drewno na 
opał. Każda z drużyn przyprawiała gulasz według własnej recep-
tury. Dodatki były najrozmaitsze: wina, nalewki, grzyby, ogórki 
konserwowe, papryka, kluseczki, zioła, ciecierzyca, seler naciowy, 
czy boczek. Komisja oceniała nie tylko smak potrawy, ale również 
porządek na stanowisku pracy, co miało świadczyć o dobrej orga-
nizacji pracy na stanowisku. Poziom okazał się bardzo wyrównany, 
więc jury miało spory kłopot z ustaleniem werdyktu. Ostatecznie, 
liczbą głosów 4/8  wygrało Uzdrowisko Lądek-Długopole, a ściśle 
ujmując – nowo otwarta „Restauracja Historyczna” Drugie miejsce 
zajęła Drużyna ze wsi Lutynia, a trzecie KGW Skrzynka. Publiczność 
także mogła głosować – nagrodę od publiczności zdobyła drużyna 
Lutyńska. Zwycięzcy otrzymali puchary, zaś wszyscy uczestnicy 
dyplomy oraz nagrody rzeczowe od sponsorów. W czasie pikniku 
odbył się również kiermasz produktu regionalnego i rękodzieła. Na 
stoiskach oferowano m.in. miody, soki, nalewki, oscypki, domo-
we ciasta, obrazy. Sporo atrakcji przygotowano także dla dzieci.  
O oprawę muzyczną imprezy zadbała Centrala57. Zdaniem organi-
zatorów I Lądecki piknik z Wołowiną Sudecką odniósł sukces, więc 
z dużą dozą prawdopodobieństwa będzie miał swój ciąg dalszy  
w przyszłym roku.

j  O. Iwańska- Kruszyńska
Foto: M. Gałowski; źródło: agro.klodzko.pl

Smaki Regionu - Piknik z Wołowiną Sudecką

j Red.
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NOWINKI Z PRZEDSZKOLA
l    Motylki w bibliotece
W maju dzieci z grupy „Motylki” z okazji Dnia Bibliotekarza odwie-
dziły naszą Bibliotekę.
Wcieliły się w rolę aktorów i w pięknych strojach przedstawiły 
opowiadanie pt. „Bajkowa biblioteka”. Zgromadzeni goście wyra-
zili ogromny podziw dla małych aktorów, obdarzając ich gromkimi 
brawami. Przedszkolaki przedstawieniem podziękowały paniom 
Gabrieli Naporowskiej - Rodak i Paulinie Bera za tegoroczną       
współpracę i zajęcia czytelnicze. Realizowany przez cały rok szkol-
ny program „Czytające przedszkole” w ramach ogólnopolskiej ak-
cji „Cała Polska czyta dzieciom”, przyniósł przedszkolakom wiele 
korzyści i wesołej zabawy.

l    Przedszkolak zna swoje miasto
W ramach projektu „Jestem przewodnikiem po swoim mieście” 
kolejny raz przedszkolaki zwiedzały swoje miasto, odkrywając jego 
uroki. Tym razem wybrały się z 
przewodnikiem, panem Grze-
gorzem Szczygłem, na spacer 
Szlakiem św. Jerzego. Ostatni 
etapem zwiedzania był lądecki 
Rynek – tu dzieci zapoznały się 
z historią kamieniczek i pom-
nikiem Trójcy Świętej. Dużym 
zainteresowaniem cieszyła się 
wizyta dzieci u Pana Burmistrza 
Romana Kaczmarczyka. Dzięki 
uprzejmości pana Burmistrza 
dzieci zobaczyły salę Rady Mie-
jskiej i Urząd Stanu Cywilnego. 
W dniu 09 czerwca starszaki 
wybrały się z przewodnikiem 
panią Beatą Kaczmarczyk na 
Trojan, podziwiać nasze gór-
skie walory.
Dziękujemy pani Beacie Kacz-
marczyk, panu Grzegorzowi Sz-
czygłowi i panu Radosławowi 
Pasionkowi za pomoc w reali-
zacji naszego projektu.

l    Dzień Dziecka
Tradycyjnie 1 czerwca w ramach realizacji projektu edukacyjnego 
„Kolorowe Dni w przedszkolu” w naszym przedszkolu odbywa-
ją się obchody Dnia Dziecka i Dnia Sportu. Jest to impreza  
bardzo oczekiwana przez dzieci, ponieważ dostarcza im wielu 
atrakcyjnych i radosnych przeżyć. Impreza została zorganizowana 
na Orliku przy współudziale trenerów, panów Wojciecha Ziobro i 
Zbigniewa Rakoczego, którym bardzo serdecznie dziękujemy za 
zaangażowanie i pomoc. Pięć grup przedszkolaków zmierzyło się 
ze sobą w różnorodnych konkurencjach: rzuty, bieg, skoki. Dzień 
Sportu upłynął we wspaniałej atmosferze i  znakomitych humo- 
rach. Po powrocie do przedszkola na dzieci czekała niespodzianka 
na upalny dzień, czyli „lody dla ochłody”.
Bardzo serdecznie gratulujemy naszym starszakom, które zdobyły 
puchar za zajęcie I miejsca w IV Międzygminnej Spartakiadzie 
Sportowej w Stroniu Śląskim – tutaj także gorąco pragniemy po-
dziękować panu Wojciechowi Ziobro za użyczenie strojów spor-
towych i opiekę.

l    Bezpieczny przedszkolak
Podejmując zadania edukacyjne ku bezpieczeństwu dziecka, waż-
ne jest zapoznanie dzieci ze sposobem radzenia sobie w sytua-
cjach trudnych, zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu, wzbu 
dzenie czujności w celu zapobiegania ewentualnym zagrożeniom, 
wyposażenie dzieci w wiedzę, umiejętności i nawyki bezpieczne-
go postępowania w życiu codziennym. Realizując treści projektu 
„Bezpieczny Przedszkolak” dzieci brały udział w warsztatach ud-

zielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz poznały i utrwaliły 
numery alarmowe. Za organizację i przeprowadzenie zajęć  bardzo 
serdecznie pragniemy podziękować pani Gracjanie Tur i wsparcie 
OSP Lądek-Zdrój oraz CKiR w Lądku – Zdroju.

l    Jestem ekologiem
Realizując treści podstawy programowej nie zapominamy o eko-
logii. Przez cały rok szkolny dzieci zbierały makulaturę i baterie. 
Dzięki pomocy i wsparciu rodziców i instytucji, szczególnie gorące 
podziękowania paniom z Biblioteki Miejskiej, panu Ireneuszowi 
Łopatyńskiemu i panu  Remigiuszowi Bednarczykowi, zebraliśmy 
najwięcej. Przyznaną kwotę 800,00 zł przeznaczymy na zakup ką-
cików zainteresowań.
Pożegnania nadszedł czas
Koniec roku szkolnego - zanim się pożegnamy na wycieczki 
wyruszamy. 

Dzieci 3 i 4 letnie wyruszyły na harce do Bajkolandii w Nowej 
Rudzie, 5 i 6 latki zwiedziły wrocławskie lotnisko, wzięły udział w 
warsztatach pt. „Puchnące farby” w Humanitarium 
a następnie odbyły podróż do czasów prehistorycznych w Parku 
Jurajskim w Krasiejowie.
Dziękujemy firmie „Blicharski Travel” za bezpieczną i miłą opiekę 
turystyczną.

Wszystkie przedszkolaki sześcioletnie, które po wakacjach rozpo 
czną naukę w szkole, żegnały przedszkole. A że pragnęły uczynić to 
uroczyście, zaprosiły na te pamiętne chwile swoich rodziców dnia 
22.06.2017 r. Tego dnia, w Sali Widowiskowej Centrum Kultury 
i Rekreacji, zaprezentowały program artystyczny, składający się 
z okolicznościowych wierszy, piosenek i inscenizacji. Na zakoń-
czenie pani Dyrektor wręczyła wszystkim absolwentom dyplomy i 
upominki. Dyplomy podziękowania za współpracę z przedszkolem 
otrzymali również rodzice. Przyszłym pierwszoklasistom życzymy 
powodzenia w szkole, a ich rodzicom życzymy wytrwałości i ra-
dości.

Dyrektor i grono Pedagogiczne Gminnego Przedszkola Pu-
blicznego w Lądku-Zdroju składa serdeczne podziękowania 
wszystkim sponsorom i ludziom dobrego serca, a szczególnie 
Rodzicom za zaangażowanie w życie Przedszkola, życzliwość 
i współpracę. Życzymy samych słonecznych i radosnych dni 
wypełnionych śmiechem dzieci.
Przed nami wakacje, czas na regenerację sił przed nowym  
rokiem szkolnym.
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KARTKI Z KALENDARZA
SP Trzebieszowice

data nazwa imprezy/uroczystości organizator zasięg

8 maja 2017 Dzień Strażaka Koordynator szkolny – M.Bartkiewicz Klasy 0-III

12.05.2017 
 

Wycieczka do Bystrzycy Kłodz-
kiej przedstawienie teatralne – 
„Jaś i Małgosia”

Koordynator szkolny – M.Bartkiewicz Klasy 0-III

23.05.2017 Konkurs ortograficzny z języka 
niemieckiego

Organizator - K.Sienkiewicz Klasa V-VI

23.05.2017 Wycieczka – Kopalnia złota w 
Złotym Stoku

Koordynator szkolny – B.Myrlak Klasa III

26.05.2017 Dzień Mamy Organizator - M.Michorczyk Oddział przedszkolny

30.05.2017 
 

Wycieczka do Wrocławia – Rejs 
po Odrze, Park trampolin. 

Koordynator szkolny – A.Danik Klasy IV-VI

30.05.2017 
 

Wycieczka do Bystrzycy Kłodz-
kiej – Straż Pożarna – zajęcia 
warsztatowe w sali edukacyj-
nej. 

Koordynator szkolny – B.Noworól-Groń Klasy I-III

30.06.2017 Światowy Dzień Soku Wychowawca oddziału przedszkolnego, klasy I i 
klasy III

Oddział przedszkolny, 
klasa I
Klasa III

01.06.2017r. Gminny Dzień Dziecka- otwar-
cie i poświęcenie nowego placu 
zabaw, loteria fantowa, festyn 
rodzinny.

Dyrektor, rada pedagogiczna, rada sołecka Trze-
bieszowice, Radne Pani Magdalena Podyma, Ewe-
lina Rycaj

Klasy Oddział przed-
szkolny, klasy I - VI

09.06.2017r. Prezes Zarządu Ogólnopolskiego 
Związku Żołnierzy Batalionów 
Chłopskich major Jan Paluch-
niak odznaczył ( kolejny już raz) 
sztandar Szkoły Podstawowej 
im.W.Witosa w Trzebieszowi-
cach Medalem Opiekuna Miejsc 
Pamięci Narodowej z okazji 
75 lecia powstania Batalionów 
Chłopskich.

Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Związku Żołnie-
rzy Batalionów Chłopskich major Jan Paluchniak.
Dyrektor Bogusława Bogusławska
Program artystyczny: Agata Danik, Małgorzata 
Krzysztan-Łakucewicz, Marta Jurak, rodzice klas 
I-III (dekoracja Sali)

Cała szkoła
Mieszkańcy wsi

14.06.2017r. I Turniej Ringo dla klas IV-VI Marek Klimczak
Państwo Izabela i Paweł Buła  sponsoring - napoje, 
owoce

Klasy IV – VI

21.06.2016r. 
 

Wycieczka do Kletna – zwiedza-
nie Jaskini Niedźwiedziej. 

Rodzice klasy IV( opiekunowie Katarzyna Ciołek, 
Katarzyna Gawrońska), wych. Agata Danik

Klasa IV

LICEANARIUM
l RAJD SZKOLNY
Coroczną tradycją LO w Lądku-Zdroju jest Rajd Szkolny, or-
ganizowany na początku czerwca. Dokładnie w Dzień Dziecka  
uczniowie i nauczyciele wyruszyli spod budynku szkoły w stronę 
Radochowa. Cel: Góra Cierniak i Jaskinia Radochowska. Pogoda 
zacna, humory i morale wysokie, więc wędrowało się wspaniale. 
Na Cierniaku padło kilka słów o historii tego przepięknego miejsca, 
a potem już prosto pod Jaskinię. Tam ognisko i potrawy godne 
samej pani Gessler :) A po odpoczynku konkurs krajoznawczy 
dot. historii, geografii najbliższych okolic.  Niestraszne nam żmije, 
kleszcze i palące słońce, bo... 
Takie tu lasy i takie drzewa
bezdroża, że śniło się nikomu
Coś we mnie tańczy, coś we mnie śpiewa
i jeszcze nie chce nam się wracać do domu.

l WYCIECZKA DO OPOLA
Nasze liceum miłym akcentem zakończyło rok szkolny w temacie 
wycieczek. Klasa I i niektórzy uczniowie z klasy II a i b uczestniczy-
li w wycieczce szkolnej do Opola. Pierwszym punktem programu 
było Muzeum Wsi Opolskiej. Przenieśliśmy się w czasie o 100-200 
lat do wiejskich chałup, młyna, szkoły, sklepu, gospody. Uroczo, 
klimatycznie, bezpretensjonalnie - przepiękne miejsce! Potem 
powrót do rzeczywistości i współczesnych wynalazków. Kręgle… 
dla relaksu, zabawy i rywalizacji. Było więc wszystko: trochę 
odpoczynku po „wiejskich” wędrówkach, brawa przy „strike’ch” 
(czyt. 10 kręgli strąconych jednocześnie) i rywalizacja. Najlepszym 
okazał się Wojtek Frodyma, a tuż za nim Klaudia Szatan i Karoli-
na Socha. Gratulacje, że hej! Na deser zostawiliśmy sobie kino. 
„Piraci z Karaibów - Zemsta Salazara” w wersji 3D robi wrażenie. 
Piękne Opole pożegnało nas równie pięknym zachodem słońca. 
Już  wiemy, że to dobre miejsce na kolejną wycieczkę. Może amfi-
teatr, może teatr… Coś wybierzemy.
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l CIK- CZyśCIK
7 czerwca uczniowie LO uczestniczyli w zakończeniu konkursu 
ekologicznego CIK-CzyśCIK w Sali Widowiskowej CKiR w Lądku- 
Zdroju. Uroczystość uświetniły występy dzieci z przedszkola, które 
śpiewały piosenki o tematyce ekologicznej. Podczas posumowania 
konkursu dowiedzieliśmy się, że w przeliczeniu na jednego ucznia 
zebraliśmy 4,85 kg makulatury i tym pięknym wynikiem zajęliśmy 
III miejsce. Nagrodę w postaci czeku na 400 zł odebrała Monika 
Siniawska, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego.

j Opracowanie: Adrianna Szymańska

l SPORT W LO
14 czerwca odbył się na lądeckim Orliku Turniej Piłki Nożnej i Sia-
tkówki z okazji Światowego Dnia Zdrowia. W Turnieju brała grała 
młodzież z Zespołu Szkół Samorządowych ze Stronia Śląskiego, 
Gimnazjum Publicznego i Liceum Ogólnokształcącego z Lądka 
-Zdroju. W piłkę nożną najlepsi byli uczniowie z ZSS Stronie Śl.,  
a w siatkówce uczennice z LO Lądek-Zdr. Wszystkie drużyny  
otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy.

jJarosław Rzeźnik

l League of Legends
13 czerwca w naszej szkole odbył się międzyszkolny turniej 
gry komputerowej League of Legends. Mieliśmy okazję gościć  
uczniów lądeckiego i strońskiego gimnazjum, w turnieju wzięły 

też udział drużyny z naszego LO. Atmosfera była świetna, wszyscy 
bardzo dobrze się bawili, a widowisko dostarczyło wiele emoc-
ji. Turniej wygrała drużyna „Gorion Team” w składzie Bartosz 
Beżyk, Jakub Molęcki, Artur Urzędowski, Mateusz Dobrzyński i 
Maciek Serafin. Cieszymy się bardzo, że przy współpracy uczniów 
z gronem nauczycielskim i pomocy finansowej Ratusza można  
tworzyć takie inicjatywy. Wszystkich kandydatów do naszego li-
ceum zapewniamy, że będzie ciąg dalszy tej imprezy (a była to już 
druga jej edycja), jak również, że nie braknie Wam wiele innych 
uciech (nie pomijając pewnej dawki dobrej nauki)

jJakub Łakucewicz klasa I LO

LICEANARIUM ciąg dalszy

W czwartek 29-tego czerwca 2017 r. w Rezydencji „Proharmonia” 
miała miejsce uroczystość zakończenia kursu samoobrony dla 
kobiet, w której uczestniczyłam jako Przewodnicząca Komisji ds. 
Społecznych Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju.
Zajęcia edukacyjne pn. „Bezpieczna Kobieta” odbywały się w ra-
mach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzi-
nie a zorganizowała je Komenda Powiatowa Policji  w Kłodzku. 
Zaangażowali się we współorganizację Burmistrz Lądka-Zdroju 
oraz lądecki Ośrodek Pomocy Społecznej, a z programu mogły 
skorzystać zainteresowane panie z naszej gminy.

Szkolenie rozpoczęło się w maju br. a koordynowała je komisarz 
Dorota Jaworska. Natomiast treningiem technicznym pań zajęli 
się: asp. sztab. Zbigniew Klepacki oraz st. sierż. Filip Paszczyk. W 
sumie odbyło się sześć sesji treningowych.
W „Proharmonii” spotkali się organizatorzy i uczestniczki oraz 
zaproszeni goście. Inspektor Andrzej Sidorowicz-Radzikowski, 
Komendant Powiatowy Policji w Kłodzku przypomniał założenia 
akcji - poprawa bezpieczeństwa kobiet, wyuczenie obronnych za-
chowań przed wszelkimi formami przemocy a tym samym wzrost 
poczucia bezpieczeństwa wśród kobiet, minimalizowanie skutków 
ewentualnych następstw czynów przestępczych a także promowa-
nie aktywnego trybu życia u kobiet.

Każda z 9 pań, które ukończyły kurs, otrzymała pamiątkowy dy-
plom a Grzegorz Szczygieł, Wiceburmistrz Lądka-Zdroju pogratu-
lował wszystkim wytrwałości, do czego się przyłączam.

W imieniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju zapra-
szam do kontaktu panie, które są zainteresowane uczestnictwem 
w kolejnej edycji szkolenia, tel. do kontaktu: 74 8147 105.

Małgorzata Bednarek

Lądeckie kobiety
bezpieczniejsze! Wakacje, wakacje...

Nadeszły wakacje, a wraz z nimi zasłużony odpoczynek dla dzieci, 
rodziców i dla nas. Dlatego w ostatnim tygodniu roku szkolnego 
po raz ostatni spotkałyśmy się z naszymi kochanymi dzieciakami i 
ich rodzicami na pieczeniu kiełbasek, któremu towarzyszyła świet-
na zabawa. Dziękujemy wszystkim za obecność, zaangażowanie 
i ciepłe słowa. Dziękujemy również Pani Iwonie Senderowskiej 
– Dyrektor FWP w Lądku-Zdroju za użyczenie placu, stołów oraz 
ławek na ognisko. Życzymy wszystkim udanych wakacji i do zoba-
czenia na zajęciach we wrześniu. Będzie się działo.

Nie lada gratka dla miłośników dramatów miłosnych
W ostatnim czasie w naszej bibliotece miało miejsce bardzo miłe 
spotkanie autorskie z Panią Agnieszką Walczak - Chojecką. Wszy-
scy z wielką przyjemnością słuchali o podróżach, o pomysłach 
pisarki oraz o tym jak powstały wszystkie wydane do tego czasu 
powieści, które bez dwóch zdań są prawdziwymi bestsellerami. 
Pani Agnieszka zapowiedziała już 3 tom ,,Sagi bałkańskiej”, który 
ukaże się we wrześniu. Wszystkich, którzy nie mieli okazji poznać 
twórczości autorki zapraszamy do biblioteki, posiadamy wszystkie 
tytuły. Ciekawostką jest to, że niektóre z akcji dzieją się w naszych 
regionach.

A w lądeckiej Bibliotece...
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DYŻURY APTEK W PORZE NOCNEJ
w Lądku-Zdroju,  Stroniu Śląskim, Bystrzycy Kłodzkiej
1.07.2017, 21.00-7.00,  „Rumianek” , Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 14 
2.07.2017, 9.00-13.00   21.00-7.00,  „Centralna”,  Bystrzyca Kłodzka,  ul. A. Mickiewicza 15
3.07.2017,  21.00-7.00, „Pod Orłem”,  Lądek-Zdrój,  Pl. Mariański 7/8
4.07.2017, 21.00-7.00, „Słoneczna”, Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności 28-29
5.07.2017, 21.00-7.00, „Daglezja”, Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 22
6.07.2017, 21.00-7.00, „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
7.07.2017, 21.00-7.00, „Herbena”, Bystrzyca Kłodzka, Oś. Szkolne 10A/13
8.07.2017, 9.00-13.00  21.00-7.00, „Zdrojowa”, Lądek-Zdrój, ul. T. Kościuszki 15b
9.07.2017, 9.00-13.00  21.00-7.00, „Słoneczna”, Stronie Śląskie, ul. Morawka 31/1b
10.07.2017, 21.00-7.00, „Bystrzycka”, Bystrzyca Kłodzka, ul. St. Okrzei 12/6
11.07.2017, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością”, Lądek-Zdrój, ul. Powst. Wielkop. 4
12.07.2017, 21.00-7.00, „Apteka przy Netto”, Bystrzyca Kłodzka, ul. A. Mickiewicza 3
13.07.2017, 21.00-7.00, „Rumianek”, Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 14
14.07.2017, 21.00-7.00, „Centralna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. A. Mickiewicza 15
15.07.2017, 9.00-13.00  21.00-7.00, „Pod Orłem”, Lądek-Zdrój, Pl. Mariański 7/8
16.07.2017, 9.00-13.00  21.00-7.00, „Słoneczna”, Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności 28-29
17.07.2017, 21.00-7.00, „Daglezja”, Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 22
18.07.2017, 21.00-7.00, „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
19.07.2017, 21.00-7.00, „Herbena”, Bystrzyca Kłodzka, Oś. Szkolne 10A/13
20.07.2017, 21.00-7.00, „Zdrojowa”, Lądek-Zdrój, ul. T. Kościuszki 15b
21.07.2017, 21.00-7.00, „Słoneczna”, Stronie Śląskie, ul. Morawka 31/1b
22.07.2017, 21.00-7.00, „Bystrzycka”, Bystrzyca Kłodzka, ul. St. Okrzei 12/6
23.07.2017, 9.00-13.00  21.00-7.00, „Pod Opatrznością”, Lądek-Zdrój, ul. Powst. Wielkop. 4
24.07.2017, 21.00-7.00, „Apteka przy Netto”, Bystrzyca Kłodzka, ul. A. Mickiewicza 3
25.07.2017, 21.00-7.00,  „Rumianek”, Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 14 
26.07.2017, 21.00-7.00,  „Centralna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. A. Mickiewicza 15
27.07.2017,  21.00-7.00, „Pod Orłem”, Lądek-Zdrój, Pl. Mariański 7/8
28.07.2017, 21.00-7.00, „Słoneczna”, Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności 28-29
29.07.2017, 21.00-7.00, „Daglezja”, Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 22
30.07.2017, 9.00-13.00   21.00-7.00, „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
31.07.2017, 21.00-7.00, „Herbena”, Bystrzyca Kłodzka, Oś. Szkolne 10A/13

Laury dla zawodników Karate KyokushinTENIS STOŁOWY

Karolina Podyma i Paula Krysińska reprezentujące Szkołę Pod 
stawową w Trzebieszowicach wywalczyły srebrny medal Druży-
nowych Mistrzostw Polski Szkół Podstawowych, które w dniach 
25-27 maja odbyły się w Rawie Mazowieckiej. W mistrzostwach 
brało udział 20 drużyn dziewcząt i 25 drużyn chłopców. Karolina 
i Paula rozpoczęły swoje zmagania w grupie B, w której wygrały 
każde ze spotkań. To dało im pierwsze miejsce i tym samym 
bezpośredni awans do pierwszej ósemki najlepszych drużyn w 
Polsce. W kolejne rundzie trzebieszowiczanki  gładko w trzech 
grach rozprawiły się z zawodniczkami Szkoły Podstawowej z Mię-
dzyzdroji. W półfinale poprzeczka była już dużo wyżej zawieszona. 
Rywalem była drużyna Szkoły Podstwowej z Mikołowa. Po pierws-
zej grze Krysińka-Gąsior (0:3) trzebieszowicanki przegrywały 0:1 i 
finał się oddalał. Na szczęście Karolina Podyma pokonując młod-
szą z sióstr Gąsior (3:1) doprowadziła do remisu. Po rozegraniu 
debla i kolejnego singla było 2-2 w meczu i sprawa awansu wciąż 
była otwarta. W decydującym meczu Paula Krysińska nie dała 
szans swojej rywalce i dziewczyny mogły cieszyć się z awansu 
do finału. Swoje pogromczynie znalazły dopiero w finale, a były 
nimi zawodniczki z SP Waksmund (Małysiak i Cyrwus), a sama gra 
stała na wysokim poziomie.

Dziewczyny z Trzebieszowic sprawiły ogromną sensację bo do 
turnieju przystąpiły rozstawione dopiero z nr 10 (obowiązywał 
ranking ogólnopolski). Ten sukces to jednak nie przypadek, to 
wynik ciężkiej pracy (2 lub 3 razy dziennie) w klubie UKS MLKS 
Śnieżnik Lądek Zdr.-Stronie Śl. pod okiem znakomitego fachowca 
- trenera Leszka Kawy. Jak duży postęp dziewczyny zrobiły wys-
tarczy dodać fakt, że rok temu w tych samych zawodach odpadły 
już w eliminacjach dolnośląskich zajmując dopiero 6 miejsce.

Gimnazjum Publiczne im. Stanisława Maczka z Lądka-Zdroju 
Mistrzem Polski Szkół Gimnazjalnych w tenisie stołowym, tym 
samym Gimnazjum z Lądku-Zdroju wywalczyło prawo startu w 
Mistrzostwach Świata które odbędą się w kwietniu 2018 r. na 
Malcie. Zawody Mistrzostw Polski  odbyły się w dniach 16.06 - 
17.06 w Działdowie Drużyna w składzie: Anna Węgrzyn, Katarzyna 
Węgrzyn i Pan dyrektor szkoły Dariusz Wędziński.

j Bogdan Węgrzyn

500 zawodników, 56 ekip z Polski i zagranicy. Te liczby mówią 
same za siebie. Największy turniej karate dzieci i młodzieży „One 
World One Kyokushin” w Limanowej - nim to 17 czerwca młodzi 
lądeccy karatecy zakończyli sezon startowy 2016/2017.
Lądecki Klub Kyokushinkai Karate reprezentowała sędzia Monika 
Dylewska i 7 zawodników: Szymon Sobolewski, Szymon Milke, 
Iza Targosz, Oliwia Żurak, Kinga Nycek, Przemek Szmidt i Emilka 
Romanowska. Opiekunem grupy był pan Andrzej Milke (wielkie 
OSU!). Reprezentanci LKKK spisali się wspaniale:
 ∙ I miejsce - Milke Szymon w kata chłopców 10-11 lat
 ∙ II miejsce - Targosz Izabela w kumite semi kontakt dziew-

cząt 10-11 lat +40kg
 ∙ III miejsce - Żurak Oliwia w kumite semi kontakt dziewcząt 

12-13 lat -60kg

Więcej informacji na: http://lkkk.cba.pl/limanowa-2017
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Dnia 7 czerwca 2017r. w imieniu Pana Burmistrza Lądka-Zdroju 
Romana Kaczmarczyka nagrody za zbiórkę surowców w ramach 
corocznego konkursu CIK-CzyśCIK 2016/2017, gminnym jednost-
kom oświatowym wręczyła Sekretarz Gminy Pani Alicja Piwowar. 
W ramach konkursu udało się zebrać  4 370 kg makulatury.
W zbiórce surowców tj. baterii i makulatury najlepsze wyniki uzy-
skały:
Gminne Przedszkole w Lądku Zdroju – 14,35 kg/przedszkolaka 
Szkoła Podstawowa w Trzebieszowicach –   8,9 kg/ucznia
Liceum Ogólnokształcące w Lądku -Zdroju – 4,85 kg/ucznia 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Lądku -Zdroju  - 4,2 kg/ucznia
Gimnazjum Publiczne w Lądku Zdroju –     3,64 kg/ucznia
Przyznano następująco nagrody:
I miejsce - w wysokości 800,00 zł brutto  - Gminne Przedszkole w 
Lądku-Zdroju,
II miejsce  - 600,00 zł brutto  - Szkoła Podstawowa w Trzebieszo-
wicach,
III miejsce – 400,00 zł brutto – Liceum Ogólnokształcące w Ląd-
ku-Zdroju
2 równorzędne wyróżnienia po 250,00 zł brutto otrzymali: Gimna-
zjum Publiczne w Lądku-Zdroju oraz Szkoła Podstawowa nr 1 w 
Lądku-Zdroju
Powyższe kwoty placówki oświatowe przekażą na działania pro-
ekologiczne tj. zakup środków audiowizualnych, materiałów dy-
daktycznych, programy komputerowe, pomoce naukowe do pro-
wadzenia lekcji przedmiotów przyrodniczych, itp. 

Rozstrzygnięcie ekokonkursu CIK-CzyśCIK 2016/2017

XVI Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Kryształowy Róg” roz-
począł się znakomitym koncertem Zespołu Reprezentacyjnego 
Polskiego Związku Łowieckiego pod kierunkiem Mieczysława Le-
śniczaka. Koncert został zrealizowany w zabytkowym Parku im. 
Jana Pawła II.  Właściwa część realizowanego przedsięwzięcia 
odbyła się w sobotnie przedpołudnie. O godz. 9.00  Przewodni-
czący Komitetu Organizacyjnego-Burmistrz Lądka-Zdroju Roman 
Kaczmarczyk otworzył zawody strzeleckie na lądeckiej Strzelnicy 
,a po godz.10.00 rozpoczęła się XVI edycja konkursu sygnalistów 
myśliwskich. Spotkanie z muzyką myśliwską zakończyła uroczysta 
Msza Św. Hubertowska w Kościele Parafialnym w Lądku-Zdroju.
Wyniki zawodów dostępne są na stronie internetowej Polskiego 
Związku Łowieckiego w Wałbrzychu www.walbrzych.pzlow.pl
Organizatorami wydarzenia byli: Okręgowa Rada Łowiecka w Wał-
brzychu, Zarząd PZŁ w Wałbrzychu, Gmina Lądek-Zdrój, Nadle-
śnictwo Lądek-Zdrój, Koło Łowieckie „Darz Bór”, Koło Łowieckie 
„Śnieżnik” Stronie Śląskie, Koło Łowieckie „Jeleń” Strzegom, Koło 
Łowieckie „St. Hubertus” Kłodzko oraz Centrum Kultury i Rekre-
acji.
Konkurs swym patronatem objął Dyrektor Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych we Wrocławiu.

Uroczystość wręczenia nagród uświetniły występy najmłodszych 
uczestników konkursów. Dzieci z Przedszkola Publicznego za-
prezentowały piosenki o tematyce przyrodniczej i ekologicznej. 
Na scenie zaprezentowali się: duet: Emma Strączyńska i Tomek 
Hetak, solo: Maciek Tur i Natalia Głowacka, trio: Tomek Bera, Ola 
Styczyrz i Zuzia Urzędowska oraz duety: Patryk Bukowski i Witalij 
Jania oraz Milena Sawicka i Zuzia Kellar.

DZIĘKUJEMY NAUCZYCIELOM I UCZNIOM ZA COROCZNE  
ZAANGAŻOWANIE W ZBIÓRKĘ SUROWCÓW. ZAPRASZAMY 
DO UDZIAŁU W KOLEJNEJ EDYCJI KONKURSU CIK-CzyśCIK 
2017/2018.  

Patrycja Chilarska, UMiG w Lądku-Zdroju

Konkurs Sygnalistów Myśliwskich
Dnia 17 czerwca w godzinach popołudniowych mimo niesprzyjają-
cej pogody zebraliśmy się pod remizą strażacką gdzie Ochotnicza 
Straż Pożarna przy pomocy Centrum Kultury i Rekreacji zorgani-
zowała festyn strażacki. Były występy najmłodszych mieszkańców 
naszej gminy, a także tych trochę starszych  (Low Drive, Środowi-
skowy Dom Samopomocy). Gościnnie wystąpiła grupa Team Aga 
Malik z energetyczną zumbą oraz Ania Kopeć  z gorącym tańcem 
orientalnym. Nasi mali strażacy zrobili pokaz bojówki, a starsi dru-
howie oferowali grillowe przysmaki i pyszne ciasta. Po występach 
przyszedł czas na wspólną zabawę do godzin nocnych i nawet 
deszcz nie popsuł nam wspaniałej atmosfery. Podziękowania dla 
osób i firm bez których nie dalibyśmy rady: Ośrodek „Złoty Łan”, 
Sołectwo Lutynia, Kłodzka Wstęga Sudetów, Ośrodek L.I.D.O., 
Willa Marianna, Beata Poświstajło, Klub Sportowy „Trojan” oraz 
niezastąpione Centrum Kultury i Rekreacji. 
Ze strażackim pozdrowieniem

OSP Lądek-Zdrój

PO STRAŻACKU NA MOKRO….

j Red.
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Producent rolny zainteresowany zwrotem 
podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej zobowiązany jest w ter-
minie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 
2017 r. złożyć odpowiedni wniosek. For-
mularze dostępne są w Urzędzie Miasta i 
Gminy Lądek-Zdrój oraz na stronie inter-
netowej www.minrol.gov.pl. Wniosek po-
winien zostać starannie wypełniony przez 
osobę uprawnioną do otrzymania zwrotu 
podatku akcyzowego tj. przez producenta 
rolnego (osoba fizyczna, osoba prawna lub 
jednostka organizacyjna nie posiadająca 
osobowości prawnej, będąca posiadaczem 
gospodarstwa rolnego w rozumieniu prze-
pisów ustawy o podatku rolnym). Za go-
spodarstwo rolne uważa się obszar grun-
tów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów 
i budynków jako użytki rolne lub jako grun-
ty zadrzewione i zakrzewione na użytkach 
rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha 
lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem grun-
tów zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
W przypadku gdy grunty gospodarstwa 
rolnego stanowią przedmiot  współposia-
dania, zwrot podatku akcyzowego przy-

sługuje temu współposiadaczowi, co do 
którego pozostali współposiadacze wyra-
zili pisemną zgodę (zasada ta nie dotyczy 
współmałżonków).
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT 
dokumentujące zakup oleju napędowego 
do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 
2017 r. do 31 lipca 2017 r. Faktura powin-
na spełniać wymogi określone w ustawie z 
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towa-
rów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 
z późn. zm.)
Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala 
się jako iloczyn ilości oleju napędowego 
zakupionego do produkcji rolnej, wynika-
jącej z faktury VAT oraz stawki zwrotu do 
1 litra określonej w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 21 listopada 2016 r. w 
sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowe-
go zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej na 
1 litr oleju w 2017 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1934) z tym, że kwota zwrotu podatku nie 
może być wyższa niż kwota stanowiąca 
iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju na-
pędowego (1,00 zł/l), liczby 86 oraz po-
wierzchni użytków będących w posiadaniu 
lub współposiadaniu producenta rolnego, 

wykazanej w ewidencji gruntów i budyn-
ków jako użytki rolne według stanu na 
dzień 1 lutego danego roku. Przy ustalaniu 
ww. limitu nie uwzględnia się gruntów go-
spodarstw rolnych, na których zaprzestano 
produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej in-
nej niż działalność rolnicza w rozumieniu 
przepisów o podatku rolnym.
W celu usprawniania postępowania w 
sprawie wydania decyzji uprawniającej do 
otrzymania zwrotu podatku, w sytuacji gdy 
producent rolny jest dzierżawcą użytków 
rolnych do wniosku należy załączyć sto-
sowną umowę dzierżawy.
     
Szczegółowych informacji dotyczących 
zwrotu podatku akcyzowego zawartego w 
cenie oleju napędowego wykorzystywane-
go do produkcji rolnej można uzyskać w 
Wydziale  Finansowo Budżetowym Urzędu 
Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju – pok. Nr 
8 lub telefonicznie pod numerem 74 81 17 
865 (Aneta Celnik)

Aneta Celnik
Inspektor ds. wymiaru podatków 

i opłat lokalnych oraz kontroli podatkowej

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
Informacja dla producentów rolnych
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Z teki Zbyszka Kresowatego

Rys. Zbyszek Krezbi Kresowaty

1 lipca, godz. 10.00, Powiatowy Turniej Kół Krwiodaw-
ców, Bulodrom na działce PZERiI, ul. Fabryczna.
1 lipca, godz.19.30, Koncert duetu Paraluzja - piosenka 
aktorska i teatralna, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna,  
ul. Rynek 1, wstęp 15 zł
2 lipca, godz. 20.30, Przetańczyć całą noc - Gościniec 
Lutyński, wieś Lutynia gm. Lądek-Zdrój, wstęp wolny
3 lipca, godz. 20.00, Wieczór autorski Sławomira Pie-
trasa - spotkanie z Pawłem Chynowskim „Wszystko o 
Jeziorze Łabędzim”, Zdrój „Wojciech”, Pl. Mariański 13, 
Lądek-Zdrój, wstęp wolny
3 lipca, godz. 21.30, Balet Praga Junior – Taneční 
Centrum Praha (Czechy) Spektakl „Nulová gravitace”, 
Scena Główna - Amfiteatr, ul. Orla 7, Lądek-Zdrój, wstęp 
wolny
4 lipca godz. 21.30, Teatr Muzyczny w Łodzi  - Spektakl 
„Kobieta z wydm”, Scena Główna - Amfiteatr, ul. Orla 7, 
Lądek-Zdrój, wstęp wolny
5 lipca, godz. 20.00, Spotkanie z Wiesławem Dudkiem 
– poprowadzi Sławomir Pietras, Kinoteatr, ul. Orla 7, Lą-
dek-Zdrój, wstęp wolny
5 lipca, godz. 21.30, Kean Sense Of Rhythm Tap Com-
pany (USA) Program Etiud Tanecznych, Eisenhower 
Dance Company (USA) Program Etiud Tanecznych, 
Scena Główna - Amfiteatr, ul. Orla 7, Lądek-Zdrój, wstęp 
wolny
6 lipca godz. 21.30, „Scena Debiutów”, Scena Główna - 
Amfiteatr, ul. Orla 7, Lądek-Zdrój, wstęp wolny
7 lipca, godz. 21.30, Prague Chamber Ballet (Czechy) 
Spektakl „3 czeskie kwartety”, Scena Główna - Amfite-
atr, ul. Orla 7, Lądek-Zdrój, wstęp wolny
8 lipca, godz. 16.00, Koncert „Dzieci dzieciom”, Scena 
Główna - Amfiteatr, ul. Orla 7, Lądek-Zdrój, wstęp wolny, 
godz. 20.00, Koncert finałowy, Scena Główna - Amfite-
atr, ul. Orla 7, Lądek-Zdrój, wstęp wolny
5 lipca, godz. 19.00, Spotkanie z muzyką hiszpańską- 
gitara i śpiew Moises Bethencourt, Bartłomiej Hudziec 
- instrumenty perkusyjne i harmonijka ustna, Kawiarnia 
Artystyczna Dom Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 15 zł
12 lipca, godz. 19.00, Spotkanie z muzyką hiszpańską- 
gitara i śpiew Moises Bethencourt, Bartłomiej Hudziec 
- instrumenty perkusyjne i harmonijka ustna, Kawiarnia 
Artystyczna Dom Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 15 zł
14 lipca, godz. 19.30,  Koncert grupy Gig Hunters - gro-
ove jazz - Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna,  ul. Rynek 
1, wstęp 20 zł
19 lipca, godz. 19.00, Spotkanie z muzyką hiszpańską- 
gitara i śpiew Moises Bethencourt, Bartłomiej Hudziec 

- instrumenty perkusyjne i harmonijka ustna, Kawiarnia 
Artystyczna Dom Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 15 zł
20-23 lipca, Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich -  
program i info: www.dfbg.pl
21-23 lipca, Lądecki Jarmark Staroci, Rynek

26 lipca, godz. 19.00, Spotkanie z muzyką hiszpańską- 
gitara i śpiew Moises Bethencourt, Bartłomiej Hudziec 
- instrumenty perkusyjne i harmonijka ustna, Kawiarnia 
Artystyczna Dom Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 15 zł
27 lipca, godz. 19.00, Koncert duetu Guitars Street - 
smooth jazz, Kawiarnia Artystyczna Dom Klahra, ul. Ry-
nek 1 wstęp 15 zł
29 lipca - 5 sierpień, Muzyka u Źródeł  - III Festiwal 
Muzyki Uzdrowiskowej, szczegóły na stronie: muzykau-
zrodel.pl
29 lipca, godz. 19.30, Koncert Arek Zawiliński, solo - 
blues autorski, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, ul. 
Rynek 1, wstęp 15 zł


