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Bezpłatny Informator Samorządowy Miasta i Gminy Lądek-Zdrój

52. Samochodowy Rajd Dolnośląski

Po raz pierwszy od 1993 roku Rajd Dolnośląski powrócił na
jeden z kultowych odcinków Orłowiec - Złoty Stok. W sobotę
(19.05) mieszkańcy i turyści odwiedzający lądecki Rynek mogli
też podziwiać uczestników rajdu w ich rajdowych bolidach.
52. Rajd Dolnośląski jest 2. rundą Rajdowych Samochodowych
Mistrzostw Polski oraz 3. rundą Motul Historycznych Rajdowych
Samochodowych Mistrzostw Polski. Właśnie dlatego w Lądku-Zdroju pojawiły się najnowsze auta, takie jak Subaru Impreza,
Skoda Fabia czy Peugeot 208 oraz te historyczne m.in. bolid,
którym ścigał się sam Marian Bublewicz - Ford Sierra Cosworth
(mistrz zmarł w szpitalu w Lądku-Zdroju na skutek obrażeń po wypadku na trasie rajdu w 1993 r.).
W tym roku Polski Związek Motorowy wprowadził kolejne zmiany regulaminowe. Jedną z nich jest całkowita długość odcinków

specjalnych w większości rund Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski - obecnie nie może ona przekraczać 120 kilometrów. To efekt najnowszego trendu, w którym trasy rajdów stają
się krótsze, na szczęście niemniej atrakcyjne. Doskonałym przykładem przemyślanych działań tego typu jest tegoroczny, na którym
emocji nam nie brakowało. Przypomnijmy, że długość jedenastu
odcinków specjalnych to w tym roku 119,19 km. Pierwszego dnia
rajdu zawodnicy pokonali sześć prób sportowych, a drugiego pięć
odcinków specjalnych. Aby uatrakcyjnić tegoroczny rajd powrócono do jednego z kultowych, a zarazem niezwykle trudnych odcinków Orłowiec - Złoty Stok. Ten wybór w pełni zrekompensował
zmiany regulaminowe, choć dla samych kierowców stanowił niemałe wyzwanie.
Ewa Chalecka
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europejskiej, dotyczącej wykorzystania surowców mineralnych.
Wspólnie z przedstawicielami Komisji Europejskiej organizatorzy omawiali finansowanie badań, edukacji i nowych technologii
w europejskim sektorze wykorzystania surowców mineralnych
ze szczególnym uwzględnieniem geotermii. Podczas konferencji
nasza gmina została zaproszona do zaangażowania w badanie rozwojowe tej dziedziny współczesnej energetyki.

Z biurka
BURMISTRZA KACZMARCZYKA
1 maja. Wyruszając spod Zdroju „Wojciech” dotarłem z grupą ok.
80 mieszkańców, turystów i kuracjuszy na górę Borówkową, gdzie
wraz z burmistrzem Złotego Stoku i starostą czeskiego Javornika
dokonaliśmy uroczystego otwarcia Letniego Sezonu Turystycznego 2018. Było przesympatycznie, kulinarnie i artystycznie, wystąpiły m.in. „Skrzynczanki” i Moises Bethencourt.
2 maja. Spacer z Burmistrzem. Tego dnia 3 grupy - 2 piesze i 1 rowerowa - wyruszyły spod Zdroju „Wojciech” i dotarły do lądeckiego Arboretum. 1 grupę pieszą poprowadził przez Karpień i Trojak
Mirosław Zbrzeźniak, 2 pieszą - przez Dzielec i Iglicę - Małgorzata
Bednarek, natomiast grupie rowerowej przewodził Konrad Zamojski. Przy wiosennie rozkwieconym Arboretum w miłej atmosferze
odbyło się wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek.
4 maja. Uczestniczyłem w Mszy Świętej w intencji druhów strażaków z Lądka-Zdroju. Później spotkaliśmy się w remizie lądeckiej
OSP. Gośćmi naszych druhów byli również zaprzyjaźnieni strażacy
z czeskiej miejscowości Bystrec.
5 maja. Wziąłem udział w uroczystych gminnych obchodach św.
Floriana - patrona strażaków. Obchody odbyły się w Radochowie i
były połączone z oficjalnym otwarciem nowej remizy strażackiej w
tej wsi. Gratuluję druhom w Radochowie nowego obiektu i dziękuję za ich trud i wysiłek.

9 maja. Uczestniczyłem w posiedzeniu Komitetu Sterującego Deklaracji „Sudety 2030”. Podczas sesji opracowywaliśmy strategię
regionu Sudetów na lata 2020 – 2030. Dużym wsparciem służyli
nam eksperci z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
16 maja. Na zaproszenie prezesa KGHM Polska Miedź S.A. wziąłem udział w seminarium na temat programów w nowej strategii

19 maja. Towarzyszyłem paniom z Lądka-Zdroju w konferencji
„Siła kobiet”, zorganizowanej w przez Fundusz Lokalny Masywu
Śnieżnika w Siennej. Było ciekawie i pięknie, ponieważ w przedsięwzięciu wzięło udział ponad 100 pań, a panów było zaledwie kilku.
O roli kobiety w dzisiejszych czasach wypowiadali się zarówno
przedstawiciele biznesu, organizacji pozarządowych świata nauki,
władz lokalnych, krajowych a nawet europejskich.
23 maja. Uczestniczyłem w spotkaniu z premierem Mateuszem
Morawieckim. Spotkanie odbyło się w Kłodzku w Klasztorze
Franciszkanów, tematem rozmów były m.in. zmiany w ordynacji
wyborczej samorządowej, tj. dwukadencyjność, obniżka wynagrodzeń wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz brak możliwości
odliczenia podatku VAT przez gminy.
j Burmistrz Lądka-Zdroju, Roman Kaczmarczyk

LIST OTWARTY DO STAROSTY KŁODZKIEGO
Szanowny Pan
Maciej Awiżeń, Starosta Kłodzki
Szanowny Panie Starosto,
Z początkiem kwietnia 2018 r. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kłodzku S.A. zlikwidowało kolejne kursy autobusów na trasie Kłodzko – Stronie Śląskie; trafiło na ważne kursy
Stronie Śląskie – Wrocław o 16.00 i Wrocław - Stronie Śląskie
o 19.40. W efekcie tej kasaty otrzymuję kilka razy w tygodniu telefony ze skargami, które po ostatnim weekendzie majowym zdecydowanie się nasiliły.
W chwili obecnej PKS realizuje 14 kursów na trasie Stronie Śląskie
– Kłodzko, z których w okresie wakacji pozostanie 7, przy czym w
dni wolne od pracy (weekendy i święta), z Lądka-Zdroju będzie
można wyjechać 2 kursami. Słowem, z Doliny Białej Lądeckiej nieomal zniknie PKS, przewoźnik solidny, oferujący przyzwoite warunki transportu.
Panie Starosto, z pewnością obaj jesteśmy przekonani o służebnym, misyjnym charakterze funkcjonowania reprezentowanych
przez nas samorządów i podległych im instytucji, do których w
przypadku Starostwa Kłodzkiego należy PKS w Kłodzku S.A. Gdybyśmy jednak mieli różne przekonania, to w Statucie PKS czytamy:
„Celem działalności Spółki jest w szczególności wykonywania zadania własnego Powiatu Kłodzkiego poprzez zaspokajanie potrzeb
mieszkańców w zakresie transportu zbiorowego”.
Z dostępnych mi informacji wiem, że kursy na trasie Stronie Śląskie – Kłodzko – Wrocław nie należą do opłacalnych, a ich niską
rentowność zwiększyła konkurencja z firmą „Beskid Przewozy”.
Jednak z kilku co najmniej względów powinien Pan, jako nadzorca firmy, zwrócić uwagę na ważkość jej funkcjonowania dla wielu
mieszkańców Doliny Białej Lądeckiej.
Z usług transportu publicznego na naszym terenie korzystają:
uczniowie i studenci, osoby zatrudnione na terenie powiatu, ale
poza miejscem zamieszkania, turyści i kuracjusze, osoby dokonujące w miastach zakupów i korzystające z innych usług, przede
wszystkim wizyt w poradniach zdrowia.
Firma „Beskid Przewozy” nie jest w stanie wypełnić luki powstającej po „likwidowanym” PKS. Ich pojazdy to przede wszystkim
busy, które mają ograniczoną ilość miejsc. Według pasażerów są
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to ciasne, często wyeksploatowane do granic możliwości pojazdy.
Ich obsługa również pozostawia wiele do życzenia. Przede wszystkim busy jeżdżą niepunktualnie (odjeżdżają nierzadko za wcześnie
i nagminnie się spóźniają, co dla turystów, którzy przesiadają się w
Kłodzku lub Wrocławiu stwarza to olbrzymie problemy), wyjątkowo często busy w ogóle nie pojawiają się na trasie, kierowcy często jeżdżą bardzo szybko, bywają antypatyczni, puszczają głośno
radio, niejednokrotnie stojący pasażerowie – co samo w sobie jest
chyba niezgodne z przepisami - są „ubijani kolanem”, żeby weszło
jeszcze więcej osób. Lista skarg, które do mnie docierają jest zdecydowanie dłuższa, ale istotne jest co innego: sukcesywna likwidacja PKS na tej trasie prowadzi do tego, że nasi niezmotoryzowani
mieszkańcy i odwiedzający nas turyści stają się zakładnikami niesolidnego, oferującego bardzo niski standard usług przewoźnika.
Panie Starosto, zwracam się do Pana z prośbą o reaktywację wymienionego kursu PKS relacji Stronie Śląskie – Wrocław 16.00
– Wrocław Stronie Śląskie 19.40 w okresie weekendów (od piątku
do niedzieli) i w okresie wakacji. Jesteśmy w przededniu kolejnego
długiego weekendu w tym roku (Boże Ciało) i wydaje się niemal
pewnym, że powtórzy się sytuacja z ostatniej majówki, kiedy na
przystanku w Lądku-Zdroju „Beskid” w ogóle nie zabrał oczekujących na niego 14 osób, bo był zapełniony. Proszę Pana o prześledzenie innych możliwości powrotu większej ilości kursów w Dolinę
Białej Lądeckiej, być może potrzebna jest większa elastyczność w
myśleniu władz PKS w walce z niesolidną konkurencją.
Regionalny transport autobusowy, stanowiący własność samorządu lokalnego, nie może być traktowany wyłącznie jako czysto
komercyjne przedsięwzięcie. Przejazdy autobusowe pełnią ważną rolę gospodarczą i społeczną w życiu naszego zakątka Ziemi
Kłodzkiej. Od lat nie dociera do nas kolej żelazna i mamy nadzieję,
że PKS nie podzieli jej losu.
List niniejszy przedkładam do publikacji na łamach lokalnych „Debat Lądeckich” oraz przesyłam do redakcji najważniejszych czasopism naszego powiatu.
Z poważaniem
Burmistrz Lądka-Zdroju, Roman Kaczmarczyk

Doświadczenie procentuje
W środę, 16 maja, burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk
uczestniczył w Dniu Informacyjnym, dotyczącym zasobu surowców mineralnych. Spotkanie odbyło się w siedzibie KGHM
Cuprum Sp. z o.o. we Wrocławiu. Gośćmi honorowymi byli
przedstawiciele Komisji Europejskiej.
Celem majowego seminarium była prezentacja informacji dotyczących polityk horyzontalnych i inicjatyw, aktualnych programów
badawczych oraz strukturalnych dedykowanych dla surowców
mineralnych. Oczywiście była to również doskonała okazja do wymiany doświadczeń i dyskusji na temat potencjalnej współpracy
polskich partnerów w programach Unii Europejskiej.
Oprócz Romana Kaczmarczyka na spotkaniu we Wrocławiu byli
także obecni Beata Staszków (Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź), Justyna Lasek (Kierownik Działu Innowacyjności i Konkurencyjności w Wydziale Gospodarki Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego), dr inż. Jarosław Piekarski (koordynator – Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE), Krzysztof Kubacki (General Manager EIT
RawMaterials Innovation Hub CLC East), Malwina Nowakowska
(Komisja Europejska), prof. dr hab. inż. Radosław Zimroz (Wydział Geoinżynierii, Górnictwa Geologii Politechniki Wrocławskiej),
dr inż. Piotr Olczak (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi
i Energią PAN).
Ewa Chalecka
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Wysoka nota dla gminy
Gmina Lądek-Zdrój znalazła się w pierwszej dziesiątce Ogólnopolskiego Rankingu za 2017 r., prowadzonego przez Związek Powiatów Polskich. W kategorii gminy miejskie i miejsko-wiejskie Lądek
Zdrój otrzymał prestiżowe 10 miejsce.
Związek Powiatów Polskich od kilku lat prowadzi ranking internetowy w kilku kategoriach. Ranking trwa przez cały rok - samorządy
na bieżąco zgłaszają działania, a eksperci je analizują i oceniają.
Wszystko odbywa się online, a udział w całym przedsięwzięciu jest
bezpłatny. Oczywiście pod uwagę branych jest mnóstwo zmiennych, ujętych w dziesięciu grupach tematycznych. Są to m.in. działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające
jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój
społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa
obywatelskiego; umacnianie
systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji;
promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie
działań na rzecz gospodarki
rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i
proekologicznych. Dziesiąte
miejsce w tym rankingu to
powód do dumy i dowód na
to, że nasze działania zostały
zauważone i wysoko ocenione również na zewnątrz.
Ewa Chalecka
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Dofinansowanie
dla nowego żłobka
Z przyjemnością informujemy, że w marcu 2018 r. Burmistrz
Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk otrzymał certyfikat beneficjenta projektu „Dolnośląskie Żłobki” w ramach Poddziałania
8.4.1 - „Godzenie życia zawodowego i prywatnego”.
Celem projektu jest pomoc rodzicom w powrocie do czynnego
życia zawodowego po przerwie związanej z urodzeniem dziecka
lub wychowaniem dziecka do lat 3. Projekt będzie realizowany
w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego - Wydziałem Zdrowia i Promocji Województwa.
Gmina Lądek-Zdrój w ramach realizacji w/w programu otrzyma
kwotę 2 930 546,40 zł. na otwierany we wrześniu Żłobek Gminny w Lądku-Zdroju. Projekt realizowany jest przez Dolnośląski
Ośrodek Pomocy Społecznej, a pieniądze pochodzą z funduszy
unijnych, które są w dyspozycji Dolnośląskiego Wojewódzkiego
Urzędu Pracy. Projekt województwa dolnośląskiego, realizowany
przez DOPS, to największe przedsięwzięcie konkursowe dla siedmiu gmin województwa dolnośląskiego.
Olimpia Iwańska - Kruszyńska

Z prac Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju

W dn. 24 kwietnia - podczas kolejnej sesji Rady Miejskiej - radni
m.in. podjęli decyzje:
- Podjęto uchwałę mówiącą, że z dniem 1 czerwca 2018 r. tworzy się gminną jednostkę budżetową o nazwie Żłobek Gminny w
Lądku-Zdroju. Przyjęto statut nowej jednostki. Z opieki w żłobku
będzie mogło korzystać maksymalnie 20 dzieci. Aktualnie w Gminie Lądek-Zdrój nie funkcjonują ani żłobek, ani klub dziecięcy.
W związku z tym uruchomienie żłobka zabezpieczy potrzeby
mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój.
- Rada wyraziła zgodę na nabycie prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz usytuowanego na niej
budynku Domu Zdrojowego i wykonanie tej uchwały powierzyła
Burmistrzowi Lądka-Zdroju. Trzeba zauważyć, że to niezwykle
ważna decyzja, ponieważ Dom Zdrojowy stanowi centralny punkt
uzdrowiska Lądek- Zdrój i winien stanowić wizytówkę kurortu. Po
nabyciu przedmiotowej nieruchomości Gmina Lądek- Zdrój dołoży
wszelkich starań, aby pozyskać fundusze na rewitalizację obiektu
zgodnie z posiadanym już projektem.
- Konieczna była zmiana uchwały z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Lądek-Zdrój wkładu niepieniężnego (aportu) do Lądeckich Usług Komunalnych Sp. z o.o. RM wyraziła na to zgodę.
- Przyjęliśmy „Plan Rozwoju Trzebieszowic na lata 2018-2023”.
Uchwalenie Planu związane jest z zamiarem złożenia wniosku
o dofinansowanie zadania „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi
Trzebieszowice” do Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Z pewnością jednak strategiczny dla rozwoju wsi dokument będzie przydatny i w innych zagadnieniach.

Z INNYCH DZIAŁAŃ

Podziękowania
Pragnę serdecznie podziękować pani wiceburmistrz Alicji Piwowar, panu burmistrzowi Romanowi Kaczmarczykowi oraz pani Małgorzacie Bryja i panu Krzysztofowi Szecelowi ze Straży Miejskiej
w Lądku-Zdroju.
Kilka tygodni temu zgłosiłam w lądeckim magistracie prośbę o interwencję w sprawie wałęsających się w Orłowcu bezdomnych psów.
Reakcja władz i służb porządkowych była niemal natychmiastowa
i bardzo udana - pieski trafiły do schroniska i są przygotowywane do
adopcji. Miło mi jest zauważyć, że moja sprawa świadczy o nieustannej potrzebie funkcjonowania w Lądku-Zdroju służb porządkowych.
Raz jeszcze bardzo dziękuję.
Anna Szarapo, Gliwice, Orłowiec

W dniu 2 maja poprowadziłam - jako przedstawiciel Informacji
Turystycznej przy CKIR w Lądku-Zdroju – jedną z tras w ramach
Turystycznej Majówki, która wiodła przez część zdrojową miasta,
poprzez zbocza Dzielca, obok Skalnej Iglicy do Źródła św. Jadwigi
i arboretum.
W dniu 5 maja 2018 r. uczestniczyłam w pięknej uroczystości
70-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Radochowie i otwarciu nowej remizy strażackiej w tej miejscowości. Raz jeszcze gratulacje
dla Dh Prezesa Tomasza Stuły i wszystkich, którzy przyczynili się
do powstania tego obiektu!
Dzięki wsparciu Gminy Lądek-Zdrój, Burmistrza Romana Kaczmarczyka i CKIR zorganizowałam wyjazd dla grupy lądeckich seniorów, których większość stanowili członkowie Lądeckiego Oddziału
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Celem była
czeska miejscowość Svitavy, która jest naszym miastem partnerskim. Dzięki pomocy pani Marty Bauerovej, dyrektorki tamtejszej
biblioteki zwiedziliśmy nieodpłatnie muzeum miejskie i spotkaliśmy się z przedstawicielami svitavskich seniorów. Dziękuję panu
Przewodniczącemu Bolesławowi Bombie i pani Wiceprzewodniczącej Marii Kapitanowicz za współpracę podczas organizacji tego
wyjazdu.
Po raz kolejny, tym razem 11 maja 2018 r., spotkaliśmy się jako
mieszkańcy lądeckiej ulicy Zwycięstwa z okazji Święta Ulicy. Dziękuję Członkiniom i Członkom nowego stowarzyszenia ArteWegan
za współorganizację tego wydarzenia oraz wszystkim Sąsiadom,
którzy mieli czas i ochotę, by spotkać wspólnie przy spokojnym
pobiesiadowaniu „na ulicy”. Cieszy, że tym razem biegało, rysowało kredą i organizowało wyścigi ślimaków ponad dziesięcioro
dzieci.
Składam też gratulacje dla Mieszkańców i Sympatyków wsi Lutynia za kolejny festyn na rzecz miejscowego kościoła. Mam też
satysfakcję, że ponownie miałam okazję, chociaż w nieco ograniczonym zakresie wesprzeć Organizatorów.
Małgorzata Bednarek
Przewodnicząca Rady Miejskiej
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Zaproszenie dla zdrowia
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Nowinki z Przedszkola
l

„WSPÓLNE CZYTANIE”
W kwietniu w realizację kształtowania nawyków czytelniczych
wśród dzieci, przedszkole zaangażowało przedstawicieli różnych
środowisk: Burmistrza Romana Kaczmarczyka, Przewodniczącą
RM - Małgorzatę Bednarek, Dyrektor SP w Trzebieszowicach Bogusławę Bogusławską i Dyrektor Przedszkola - Danutę Wójtowicz-Robak. Goście odczytali fragmenty książki pt. ,,Plastusiowo”.
Przygody Plastelinka przybliżyły dzieciom Plastusia i jego przyjaciół. Wspólny czas z książką wzbogacony był również rozmową
z gośćmi na temat wykonywanej profesji. Zabawnego ludzika i
mieszkańców piórnika, dzieci mogły zobaczyć na żywo, uczestnicząc w spektaklu ,,Plastusiowy pamiętnik”, który odbył się 11
maja w Bystrzycy Kł. Bogactwo akcji, piękna scenografia, barwne
kostiumy i profesjonalizm aktorów na długo pozostaną dzieciom w
pamięci. Realizując program ,,Czytające Przedszkole’’, grupa Pajace wraz z wychowawczynią Panią Iwoną Rudzińską i Małgorzatą
Wojnarowicz przygotowały bajkową inscenizację, którą zaprezentowały dla zaproszonych gości w CKiR. Tym akcentem pragniemy
podziękować serdecznie Pani Gabrieli Naporowskiej-Rodak i Pani
Paulinie Bera za rozwijanie pasji czytelniczej w naszych najmłodszych oraz współpracę w roku szkolnym 2017/2018.

l „MAMO, TATO WOLĘ WODĘ”

Fundacja Ronalda McDonalda zaprasza dzieci w wieku od 9
miesięcy do 6 lat w dniach 25-26 czerwca na kompleksowe badania ultrasonograficzne, które odbędą się na lądeckim Rynku.
Z badań pod hasłem NIE nowotworom u dzieci skorzystało już
ponad 40 tysięcy małych Polaków. Teraz czas na młodych lądczan.
Celem badań USG jest dokładna ocena stanu narządów wewnętrznych oraz wykrycie ewentualnych odstępstw od normy. Badania
są bezpieczne - realizowane według standardów medycznych
określonych dla tej grupy wiekowej przez Polskie Towarzystwo
Ultrasonograficzne i wykonywane przez doświadczonych lekarzy
– radiologów. Warto podkreślić, że ambulans Fundacji Ronalda
McDonalda to unikalna, mobilna stacja medyczna, składająca się
z poczekalni będącej równocześnie rejestracją oraz dwóch gabinetów lekarskich, wyposażonych w nowoczesny sprzęt ultrasonograficzny. Warto dodać, że w czasie badań USG będzie prowadzona także rejestracja potencjalnych dawców szpiku przez Fundację
DKMS.
Badanie trwa zaledwie kilkanaście minut i jest całkowicie bezbolesne, a może uchronić wielu młodych pacjentów przed negatywnymi skutkami choroby. Dla usprawnienia i komfortu, każde dziecko
przychodzi na wyznaczoną godzinę. Po zakończeniu badania rodzice otrzymują wyniki oraz porady lekarskie. Aby wziąć udział w
badaniu USG należy zapisać dziecko w dniach 14-15 czerwca (w
godzinach od 7:30 do 15:30) w miejskim biurze obsługi klienta w
ratuszu (lub pod nr tel. 748117850). Warto zaznaczyć, że liczba
miejsc jest ograniczona – informacja o wcześniejszym zakończeniu zapisów pojawi się na stronie fundacji oraz na FB, a udział w
badaniu bez rejestracji nie będzie możliwy.

To ogólnopolski projekt prowadzony przez Żywiec Zdrój S.A., mający na celu zachęcanie dzieci w wieku przedszkolnym do picia
wody i dbania o środowisko. W ramach projektu w przedszkolu
odbył się cykl zajęć zachęcających dzieci do picia niegazowanej
wody mineralnej, pokazanie wpływu picia wody na nasz organizm,
ekologii i dbania o środowisko. Podsumowaniem projektu było
zorganizowanie w grupie sześciolatków Święta Wody, w którym
uczestniczyli również rodzice. Dzieci dowiedziały się ile wody znajduje się w organizmie człowieka, w jakich produktach spożywczych jest jej najwięcej a w jakich najmniej i wskazywały zdrowe
i niezdrowe produkty spożywcze. Zajęcia zostały zgłoszone do
konkursu zorganizowanego przez organizatora projektu. Z niecierpliwością czekamy na wyniki.

l Z WIZYTĄ W REMIZIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
W LĄDKU-ZDROJU
Tegoroczny Dzień Strażaka przedszkolaki spędziły w remizie strażackiej. Najstarsze grupy wyruszyły w poszukiwaniu wozów strażackich. To było duże przeżycie dla dzieci. Zachwycone oglądały
wozy, poznały sprzęt, jakim udzielana jest pomoc, utrwaliły numery telefonów alarmowych, zasady udzielania pierwszej pomocy
i obejrzały remizę strażacką „od kuchni”. Nie mogło oczywiście
zabraknąć przejażdżki wozem strażackim. Jak zwykle nasi Strażacy spisali się na medal. Dziękujemy, że mogliśmy wziąć udział
w tak fascynującej wyprawie. Dziękujemy Pani Gracjanie Pazdyk
za pomoc w zorganizowaniu spotkania oraz prelekcję z zakresu
udzielania pierwszej pomocy.
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Wieści z „Lądeckiej Jedynki”
l

Międzypowiatowy Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny „Jeden z wielu” 2018-za nami - HONOROWY PATRONAT KONKURSU NADLEŚNICTWO LĄDEK-ZDRÓJ
W tegorocznym Konkursie „Jeden z wielu” gościliśmy uczniów
szkół podstawowych z powiatu kłodzkiego i ząbkowickiego. Do
finału przystąpiło 12 rywali. Konkurs przebiegał w dwóch etapach,
pierwsza część - pisemna - składała się z testu ze znajomości roślin
i zwierząt chronionych w Polsce. Uczestnicy rozpoznawali liście
i owoce danego drzewa, i wykazywali się wiedzą ekologiczną. W
jury konkursu znaleźli się: przewodniczący Jan Chilarski - zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Lądek-Zdrój, Agata Tomaszewicz
- Nadleśnictwo Lądek-Zdrój, Irena Foremnik, Łukasz Głowacki pracownicy Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego oraz Sylwester
Dembny, miłośnik przyrody, strażnik leśny i myśliwy. W przerwie
konkursu wszyscy obecni wzięli udział w interaktywnych quizach
przyrodniczych, które dotyczyły znajomości polskich ptaków,
zwierząt i roślin. Do drugiego ustnego etapu zakwalifikowali się
3 uczniowie. Walka była bardzo wyrównana. Zwyciężyła Martyna
Tandereszczak z SP w Złotym Stoku, 2 miejsce zajął Borys Marciniak, uczeń „lądeckiej Jedynki”, a miejsce 3 wywalczył Dawid Jasiński z SP z Ołdrzychowic Kł. Wręczono uroczyście dyplomy oraz
nagrody ufundowane przez Nadleśnictwo Lądek-Zdrój wszystkim
uczestnikom.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy!!! Czekamy na Was za rok!
Serdecznie dziękujemy Nadleśnictwu Lądek-Zdrój za ufundowanie
wspaniałych nagród i pomoc. Szczególne dziękujemy panu Janowi Chilarskiemu, paniom Ewelinie Suchodolskiej i Irenie Foremnik
oraz panom Łukaszowi Głowackiemu i Sylwestrowi Dembnemu.

było Nadleśnictwo Lądek-Zdrój. W kategorii wiekowej „Starsi –
Poezja” - II miejsce zajęła Tatiana Grzanka za „Leśne opowieści”,
miejsce III - Aleksandra Kochańska za „Spacer po lesie”. W kategorii „Młodsi – Proza” - III miejsce otrzymał Dawid Muszyński za
„Imperium mchów”. W kategoria „Młodsi – Poezja” wyróżniony
został Damian Brodzki za „Leśne opowieści”. Wręczono też nagrody w konkursie plastycznym pt. „Kwiaty i owoce leśne”, którego
organizatorem było również nasze Nadleśnictwo. I miejsce w kategorii „klas 4-7” zajęła Weronika Trojanowska. Wyróżnienie w tej
kategorii otrzymał Bartłomiej Legutko. Natomiast w kategorii „klas
młodszych” III miejsce zajęła Dobrosława Pobiarzyn.
Gratulujemy!!!

l

II Międzyszkolny Turniej Rzucanki Siatkarskiej 2018
To już trzeci Międzyszkolny Turniej Rzucanki Siatkarskiej i kolejne
nasze zwycięstwo.
Na sali gimnastycznej lądeckiej Jedynki rozegraliśmy zawody
rzucanki siatkarskiej pomiędzy szkołami podstawowymi z rejonu
bystrzyckiego. Spośród 4 drużyn (ze Stronia Śląskiego, Trzebieszowic, Bystrzycy Kłodzkiej, Międzylesia) nasza szkoła okazała
się najlepsza i zdobyła I miejsce. Nasz „złoty team” wystąpił w
składzie: Kacper Salamon, Filip Szulc, Kuba Żabiński, Dawid Idzikowski, Dawid Kempiński, Dominik Gargała, Szymon Szychalski,
Tymek Jarzembski, Kamila Galas, Natalia Franasowicz, Asia Pinkowska, Gabrysia Dopta, Julka Pilarska, Martyna Stawowczyk, Ola
Olborska, Maja Sasaga. Trzy mecze czwartoklasiści wygrali 2:0,
ostatni - finałowy z Bystrzycą Kłodzką (który dostarczył nam najwięcej emocji!!!) wygrali w secie decydującym 2:1. Trzecie miejsce wywalczyła szkoła ze Stronia Śląskiego. Wielkie gratulacje dla
wszystkich uczestników turnieju i podziękowania za godne reprezentowanie szkół, ambicję i wolę walki! Dziękujemy opiekunom
drużyn za przybycie i pomoc w sędziowaniu.

l

Mali giganci - siatkarze!!!
Kolejną niespodziankę sprawili nam chłopcy w siatkówce. W rozegranych 17 kwietnia 2018 r. w Bystrzycy Kłodzkiej Mistrzostwach
Powiatu Kłodzkiego w mini piłkę siatkową dwójek chłopców, nasza
reprezentacja: Damian Sokołowski, Filip Szulc, Kacper Salamon,
Szymon Szychalski, Dawid Kempiński, Dawid Idzikowski zdobyła
I miejsce. Nasi zawodnicy nie dali żadnych szans kolegom z Bystrzycy Kłodzkiej, Nowej Rudy, Kudowy-Zdroju, Szalejewa Górnego i Bożkowa. Rozegrali 5 meczów - każdy wygrany 2:0.
Gratulujemy Mistrzom Powiatu Kłodzkiego !

l

I Powiatowy Konkurs Matematyczny dla klas VI 2018
7 maja w Bystrzycy Kłodzkiej odbył się I Powiatowy Konkurs
Matematyczny dla uczniów klas VI. Z każdej szkoły zgłaszano do
konkursu maksymalnie 3 uczniów. Po eliminacjach szkolnych wytypowaliśmy do rozgrywek powiatowych Aleksandrę Banaszek,
Katarzynę Ożgę i Jakuba Jawornickiego. Cieszymy się z osiągniętego sukcesu Oli Banaszek, która zajęła II miejsce w powiecie,
jednocześnie gratulujemy pozostałym uczniom za podjęcie próby
rywalizacji.

l

Las potrzebuje przyjaciół
Rozstrzygnęliśmy XIII edycję Międzygminnego Konkursu Literackiego „Las potrzebuje przyjaciół”, w którym uczestniczyli uczniowie z 3 gmin Powiatu Kłodzkiego. 10 maja 2018 roku finaliści
spotkali się na uroczystej gali w Centrum Edukacji Turystyki i
Kultury w Stroniu Śląskim. Tradycyjnie organizatorem spotkania
laureatów, fundatorem nagród i współorganizatorem konkursu

l

„Kangur Matematyczny”
Wynik bardzo dobry uzyskał Norbert Krzonkalla, wyróżnienia
otrzymali: Helena Bartosńska, Krzysztof Andrzejczak, Zuzanna
Łyszczarz, Dawid Muszyński i Paweł Szuber.
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Międzygminny Konkurs Ortograficzny 2018
10 maja już po raz siódmy zorganizowaliśmy Międzygminny Konkurs Ortograficzny uczniów klas III i VI. W tym roku w zmaganiach wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych w Trzebieszowicach, Żelaznie, Stroniu Śląskim i Lądku-Zdroju. Uczestnicy
w dwóch grupach wiekowych pisali dyktando. Tekst nie był łatwy,
ale uczniowie pokazali, że ortografia jest dla nich łatwa, przyjemna
i nie sprawia im problemu, a oto wyniki:
Klasy III
I miejsce - Krzysztof Andrzejczak (Lądek-Zdrój), II miejsce - Cyprian Mazur (Żelazno), III miejsce - Piotr Radzewicz (Żelazno),
wyróżnienia otrzymali: Milena Mazur (Lądek-Zdrój) oraz Natalia
Ślifisz (Stronie Śląskie) i Antoni Szatan (Stronie Śląskie).
Klasy VI
I miejsce - Mateusz Królikowski (Lądek-Zdrój), II miejsce – Igor
Nuckowski, III miejsce - Igor Augun (Stronie Śląskie). Wyróżnienia otrzymali: Julia Buła (Trzebieszowice) i Karolina Podyma
(Trzebieszowice), Daria Figurska (Żelazno) i Maciej Ledzion (Żelazno) oraz Daria Nowik (Lądek-Zdrój).
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.
Szczególne podziękowania należą się opiekunom, nauczycielom
języka polskiego, za poświęcony czas i przygotowanie dzieci do
konkursu.
Więcej bieżących informacji, zdjęć znajdą państwo na naszej stronie internetowej. Jesteśmy także na Facebooku :-)		
Informacje zebrała: Marta Adamus

Więcej informacji na stronie loladek.pl
Znajdź nas na facebook’u facebook.com/loladekzdroj

Muzyczne kwiaty
w duecie dla
Ciebie, Mamo
Tylko Tobie oddać pragnę,
każdą chwilę, każdy szept
i wygrane z serca dźwięki,
gdy przytulasz mnie – Mamo
W dniu 26 maja o godz. 11.00 w Sali Widowiskowej CKIR w Lądku-Zdroju odbył się koncert na Dzień Matki. W rodzinnej atmosferze występowały dzieci i młodzież ucząca się w Społecznym Ognisku Muzycznym w Lądku-Zdroju i Bystrzycy Kłodzkiej.
Najpiękniejsze kwiaty przekazały dzieci w formie duetów muzycznych dla mam. Słuchaliśmy utworów klasyków, romantyków, muzyki rozrywkowej i śpiewu.
Uczniów przygotowali nauczyciele z Bystrzycy Kłodzkiej i Lądka-Zdroju - Elżbieta Kubicz, Stanisław Młot i Lesław Błażej.
Serdecznym podziękowaniem był uśmiech od mamy.
Lesław Błażej

ul. Polna 2, 57-540 Lądek-Zdrój, tel./fax 74 8146 319
sekret.loladek@wp.pl liceum@ladek.com.pl
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Rozmowa z Burmistrzem Lądka-Zdroju
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Romanem Kaczmarczykiem

Czerwiec to czas najintensywniejszych aktywności – początek sezonu letniego. Jak wygląda pański plan na ten
okres?
Jestem człowiekiem bardzo aktywnym i zwykle prowadzę
wiele działań jednocześnie. Cztery lata kadencji to niewiele,
ale nawet ten krótki okres czasu pozwala na wprowadzenie
widocznych dla oka zmian. Obecnie moim priorytetem jest
podpisanie umów z wykonawcami i rozpoczęcie odwiertu
geotermalnego, czyli najważniejszej dla kurortu inwestycji.
Dziś mogę zdradzić, że prace wiertnicze rozpoczną się już
za kilka miesięcy, a ich otwarcie będziemy hucznie świętować wspólnie z mieszkańcami i gośćmi naszej gminy. Odwiert to dla Lądka-Zdroju wielka i niepowtarzalna szansa
rozwoju i chciałbym, aby mieszkańcy byli tego w pełni świadomi. Za sprawą tej inwestycji nasz wielowiekowy kurort
zyska nowe, bardzo atrakcyjne oblicze. Przede wszystkim
badania pomiarowe pozwolą nam określić strategię dalszego rozwoju. Geotermalny odwiert badawczy wykorzystany
będzie głównie do zredukowania niskiej emisji oraz CO2.
Warto podkreślić, że to jedynie wstęp do dalszego rozwoju
miasta. Jednak bez tej inwestycji kolejne kluczowe działania
nie miałyby szansy na zaistnienie. Mam tu na myśli m.in.
pełne uczestnictwo w Programie „Dolny Śląsk - Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” czy przygotowanie wniosków do
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej o dofinansowanie instalacji cieplnych.
A czy mamy jeszcze szansę na dom zdrojowy z prawdziwego zdarzenia?
Nie wyobrażam sobie nowoczesnego kurortu bez pięknego domu zdrojowego, który byłby jedną z jego głównych
wizytówek. Dlatego mimo wielu dotychczasowych przeciwności nie zamierzam się poddawać i nie składam broni. Lądek-Zdrój musi mieć dom zdrojowy, który będą podziwiać
zarówno przyjezdni, jak i mieszkańcy. Pod koniec maja podpisaliśmy porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, które umożliwiło nam podjęcie
kolejnych działań dotyczących przekazania gminie tego tak
ważnego dla nas obiektu. Porozumienie pozwoli nam na
niezbędne prace zabezpieczające i na działania związane
z poprawieniem estetyki obiektu. Lądecki dom zdrojowy i
„Kinoteatr” znajduje się w samym centrum uzdrowiska i nie
może odstraszać swym wyglądem. Tym bardziej, że obiekt
zamierzamy udostępnić dla potrzeb szeregu wydarzeń kulturalnych, które będą miały miejsce w centrum kurortu, w
sezonie letnim i jesiennym. Warto zaznaczyć, że remont
muszli koncertowej planujemy już w sierpniu.
A na jakie wydarzenia warto zaprosić w tym roku?
Przede wszystkim chcę przypomnieć, że Lądek-Zdrój obchodzi w tym roku jubileusz 777-lecia. Wszystkie większe
wydarzenia będą miały związek z tym właśnie jubileuszem.
Serdecznie zapraszam na Międzynarodowy Festiwal Tańca im. Olgi Sawickiej, który w tym roku również będzie
miał swój jubileusz – tancerze z całego świata przyjadą
do Lądka-Zdroju już po raz dwudziesty. Równie ciekawym
wydarzeniem będzie Festiwal „Muzyka u Źródeł” - wydarzenie prezentujące największe przeboje muzyki operowej,
operetkowej i musicalowej. Wszystkim kochającym góry i
aktywność fizyczną polecam lipcowy Dolnośląski Festiwal
Biegów Górskich. Największymi jego atutami są rewelacyjne widoki, bezpośredni kontakt z przyrodą, świeże górskie
powietrze i spora dawka endorfin w połączeniu z adrenaliną. Jesienią zapraszam na wydarzenie wyjątkowe - 23.

edycję Festiwalu Górskiego. Tym razem, po raz pierwszy w Lądku-Zdroju
uświetni ją ceremonia rozdania Złotych Czekanów 2018, czyli najważniejszej nagrody wspinaczkowej na świecie. Tego nie można przegapić.
Warto zaznaczyć, że do tej pory spotkania zdobywców i miłośników gór
z całego świata odbywały się poza granicami Polski m.in. we francuskim
Chamonix u stóp Mont Blanc. Przygotowujemy również szereg innych
mniejszych wydarzeń jak np. Lądecki Wehikuł Czasu. W tym roku planujemy rekordową ilość - ponad 230 imprez i wydarzeń zarówno w zdroju,
jak i na lądeckim Rynku. Serdecznie zapraszam! Więcej informacji na
plakatach i stronie www.ladek.pl
Rozmawiała Ewa Chalecka

Startuje sezon imprez
plenerowych 2018
Wprawdzie mieliśmy już w tym roku kilka wydarzeń plenerowych,
choćby Orszak Trzech Króli lub Paradę Smoków, ale ten właściwy
sezon – w którym przedsięwzięcia się prześcigają – rozpoczyna się
wraz z początkiem czerwca, długim weekendem połączonym z Bożym
Ciałem.
W tym roku sezon letni rozpoczynamy niewinnie - 1 czerwca odbędzie się
Dzień Otwarty Nowego Przedszkola w Lądku-Zdroju. Tego dnia wszyscy
chętni będą mogli obejrzeć nowe Przedszkole Gminne, które od września
zasiedlone zostanie przez najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Organizatorzy – UMIG i CKIR – przygotowali też dodatkowe atrakcje: występy dzieci i dla dzieci (od 10.00 do 13.00), pokaz Dziecięcej Drużyny
Pożarniczej i koncert „Marzenia się spełniają” Azzji i Huberta.
Również w piątek, koncertem Zespołu Reprezentacyjnego Polskiego
Związku Łowieckiego Mieczysława Leśniczaka, rozpoczyna się - w Parku
Zdrojowym im. Jana Pawła II - 17. Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O
Kryształowy Róg” (1-3 czerwca). Sygnaliści w turniejowych szrankach
staną nazajutrz w godz. 10.00 – 13.00. Finał o godz. 14.00. W niedzielę
natomiast w lądeckim Kościele Parafialnym odbędzie się Msza Święta
Hubertowska, podczas której wystąpi Zespół Sygnalistów Myśliwskich
„Odgłosy Kniei” z Wałbrzycha.
W sobotę, 2 czerwca, spotykamy się w Alei Modrzewiowej podczas Dnia
Dziecka. Obchody tego wyjątkowego święta rozpoczęliśmy organizować
w Modrzewiowej 2 lata temu, miało być kameralnie jak w czasach, gdyśmy pod stołem okrytym kocami puszczali bajki z rzutnika Jacek. Zeszły
rok zmienił sytuację, to samo kameralne miejsce, ale ilość wydarzeń dużo
większa. Otoczką spotkania jest już tradycyjnie Pchli Targ dla Dzieci, który rozrasta się z roku na rok. Scena „na dywanie” ugości w tym roku gru-
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pę taneczną Dominik Olejnik (CKIR), „Bejbi Balet” Haleny Pavlenko
(CKIR) i spektakl lalkowy Teatru „Akademia Wyobraźni”. Wydarzeniem finałowym będzie występ Azzji i Huberta. Do tego: dmuchańce, warsztaty plastyczne, leżaczki na trawie i dużo uśmiechu.
Tydzień później atrakcje weekendowe ograniczą się do wydarzeń
artystycznych w Domu Klahra, ale najważniejszym – choć nie plenerowym - przedsięwzięciem miejskim będzie 2. Sudecki Kongres
Samorządowy, który 8 czerwca zgromadzi w hotelu „Trojan” samorządowców Dolnego Śląska.
W połowie czerwca, 16-17, odbędzie się najpoważniejsze przedsięwzięcie kulturalne miesiąca, czyli 4. Festiwal Zdrowia i Cooltury, promujący idee slowlife i świadomego stylu życia. W tym roku
motywem przewodnim jest woda. Wydarzenia? Jarmark produktów ekologicznych i rzemieślniczych, wykłady i prelekcje, warsztaty i akcje w plenerze i na scenie, ale też mnóstwo animacji dla
najmłodszych. Wystąpią „More Wine Please” (sobota) i „Koszau”
(niedziela). Wszystko to w Parku Zdrojowym im. Jana Pawła II.
W sobotę, 23 czerwca, zapraszamy na lądecki Rynek na „Noc
Świętojańską”. Będzie to kolejna odsłona wydarzenia dla nas
szczególnego, ponieważ impreza ta w dobrej atmosferze wspólnej zabawy skupia lokalną społeczność Lądka-Zdroju i okolicznych
wiosek. Konkurs kulinarny „Niezłe Ziółko”, tradycje świętojańskie,
sporo występów scenicznych (folk, etno, jazz) i integracyjnych
animacji – to nie wszystkie czekające nas atrakcje.
Ostatni weekend czerwca pozostaje do Państwa swobodnej dyspozycji – to czas wolny. Nie dlatego jednak, że nie mamy pomysłów na kolejne przedsięwzięcie, ale dlatego, że tydzień po nim,
w dn. 7-14 lipca, odbędzie się – obok wrześniowego Festiwalu
Górskiego – najpoważniejsze przedsięwzięcie sezonu 2018, jubileuszowy 20. Międzynarodowy Festiwal Tańca im. Olgi Sawickiej
w Lądku-Zdroju.
Serdecznie zapraszamy na wszystkie wydarzenia!
Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju

9

33. Przegląd Społecznych
Ognisk Muzycznych i
Artystycznych Dolnego Śląska
Muzyka jest radością świata, słońcem życia, melodią i przestrzenią ducha. Kurort Lądek-Zdrój obchodzi w tym roku jubileusz 777-lecia. Piękne uzdrowisko wybrane zostało jako
wspaniałe miejsce na prezentacje i przegląd dorobku Ognisk
Muzycznych i Artystycznych Dolnego Śląska. W poprzednich latach prezentacje uczniów uzdolnionych muzycznie odbywały się
w innych miejscowościach.
W dn. 19 maja prezentacje takie odbyły się w Sali Widowiskowej
Centrum Kultury i Rekreacji w uzdrowiskowym Lądku-Zdroju. Ogółem wystąpiły 72 osoby z całego Dolnego Śląska. Dzieci i młodzież
występowały w różnych grupach wiekowych: działu dziecięcego,
młodzieżowego i działu podyplomowego. Najliczniej reprezentowany był fortepian, następnie gitara, śpiew solowy, akordeon,
skrzypce i zespoły. W gościnnym budynku CKIR koncertujących
uczniów oceniało wybitne jury praktykujących artystów muzyków
i pedagogów z Akademii Muzycznej we Wrocławiu, średnich szkół
muzycznych we Wrocławiu, artysta śpiewak i nauczyciel gitary.
Występy uczniów były wielkich przeżyciem zarówno dla nich jak i
zgromadzonej publiczności. Podczas koncertu słyszeliśmy utwory J. S. Bacha, W. A. Mozarta, L. van Beethovena, F. Chopina, E.
Griega, ale też muzykę rozrywkową, jak choćby Summertime G.
Gershwina. Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że nasza uczennica kl.
VI z dziecięcego SOM z Lądka-Zdroju, pianistka Weronika Ożga,
zdobyła I miejsce! Brawo! Dodajmy, że Weronika jest uczennicą
niżej podpisanego.
Zawsze możemy liczyć na życzliwość sponsorów i wsparcie ludzi
dobrej woli. Mamy ich wśród nas. Wielkie podziękowania składamy głównym dobrodziejom: Gminie Lądek-Zdrój z burmistrzem
Romanem Kaczmarczykiem, prezesowi Uzdrowiska „Lądek – Długopole” S.A. Zbigniewowi Piotrowiczowi, Centrum Kultury i Rekreacji z Pawłem Pawlikiem na czele, nauczycielom lądeckiej Szkoły
Podstawowej i jej dyrektorowi Grzegorzowi Weberowi, Bibliotece
CKIR w Lądku-Zdroju, G.S. Bystrzyca Kłodzka, MGOK w Bystrzycy
Kłodzkiej, Dorocie Rzeszutek, Barbarze Śmiłowskiej, Jackowi Bułaczowi i wielu innym osobom.
Prezes DTM z Wrocławia, Maria Zawartko, dziękuje wszystkim,
którzy przyczynili się do organizacji tak ważnej dla Dolnego Śląska
imprezy muzycznej w Lądku-Zdroju.
Lesław Błażej
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Z życia lądeckich Seniorów
∙∙ Udział w niezwykle interesującej dwuczęściowej prezentacji pani
Małgorzaty Bednarek na temat jej podróżowania po Tajlandii i
Kambodży zakończył jesienno-zimowy sezon czwartkowych
spotkań w Klubie Seniora. Wraz z końcem kwietnia seniorzy
przenieśli miejsce spotkań na swoją działkę rekreacyjną, którą
już uporządkowali i przygotowali do sezonu letniego.
∙∙ Podczas obchodów Dni Patrona Lądka-Zdroju za szczególne zasługi dla miasta i gminy Medale Św. Jerzego otrzymali dwaj nasi
koledzy: Władysław Czerkas i Jerzy Hofman.
∙∙ 3 maja seniorzy uczcili Święto Konstytucji na pikniku integracyjnym.
∙∙ W maju zakończyły się zajęcia w ramach projektu „Szansa na
przyszłość”, wspartego przez Europejski Fundusz Społeczny.
Programem były objęte dwie dziesięcioosobowe grupy senio-

Tenis stołowy
Nadal trwa wspaniała seria sióstr, Anny i Katarzyny Węgrzyn (obie
AZS UE Wrocław), w rozgrywanych w dniach 27-29 kwietnia
w Krośnie, Indywidualnych Mistrzostwach Polski Juniorów. Do
złotego medalu w drużynie zawodniczki AZS UE Wrocław dorzuciły
jeszcze 5 indywidualnych medali. Tym razem w grze pojedynczej,
w siostrzanym finale, lepsza była Ania i jej przypadł tytuł Mistrzyni
Polski. Tym samym zrewanżowała się Kasi za porażkę w ubiegłorocznym finale. W deblu pewnie, bez straty seta, wywalczyły złoty
medal i obroniły tytuł mistrzowski. W grze mieszanej Katarzyna
sięgnęła, w parze z Janem Zandeckim (AZS AWIFiS Gdańsk), po
srebrny medal, a Anna, grając z Samuelem Kulczyckim (Olimpia
Grudziądz), zdobyła brązowy medal.
Obie siostry są multimedalistkami mistrzostw Polski. Począwszy
od roku 2012 do dzisiaj zdobyły łącznie 32 medale tylko w turniejach indywidualnych. Ania ma na koncie 9 złotych, 4 srebrne
i 4 brązowe medale, zaś Kasia ma 7 złotych, 7 srebrnych i 1 brązowy medal. Obie czterokrotnie były mistrzyniami Polski w deblu
oraz po 3 razy w singlu. Fantastyczne osiągnięcia!!!
*
Bez żadnego wysiłku, wszystkie mecze po 3:0 (w sumie tylko
5 przegranych setów) i zdecydowane zwycięstwo zespołu juniorek
AZS UE Wrocław (Anna i Katarzyna Węgrzyn) w drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów, które w dniach 16-17 kwietnia były
rozgrywane w Krośnie. Siostry Węgrzyn od 2013 roku są niepokonane w turniejach drużynowych mistrzostw Polski. W poprzednich
latach tytuły mistrzowskie, pod kierunkiem trenera Leszka Kawy,
zdobywały dla Śnieżnika Stronie Śląskie – Lądek-Zdrój. Zapewne
jest to ewenement na skalę światową, by nieprzerwanie przez tyle
lat i to w coraz wyższej kategorii utrzymywać prymat w kraju.
*
W rozegranych w miniony weekend zawodach Belgium Junior &
Cadet Open zawodniczka klubu KU AZS UE Wrocław Anna Węgrzyn wywalczyła brązowy medal w grze pojedynczej. Ania w turnieju głównym była rozstawiona z nr 7. W drugiej rundzie pokonała zawodniczkę z Francji Lutz Camille 4:3, w grze ćwierćfinałowej
wygrała 4:1 z turniejową „dwójką” Wang Chin Yau z Hongkongu
i dopiero w półfinale uległa 3:4, późniejszej triumfatorce całego
turnieju, Yukari Sugasawa z Japonii.
Kamil Skrzypczak
Źródło: www.dozts.pl

nr 6 (216/2018)

rów, które od października uczestniczyły w zajęciach z języka
angielskiego i informatyki.
∙∙ 10 maja, dzięki władzom naszej gminy, mieliśmy okazję brać
udział w wizycie w partnerskim mieście Svitavy. Głównym punktem pobytu było spotkanie z czeskimi seniorami, którzy przyjęli
nas bardzo gościnnie, zaprezentowali pokaz multimedialny o
swojej działalności, odpowiadali na nasze pytania dotyczące życia tamtejszych emerytów (był tłumacz). Czescy seniorzy obiecali przyjechać do nas z rewizytą. Spotkanie odbyło się w kompleksie kulturalnym „Fabrica”, gdzie oprócz sal przeznaczonych
do różnego rodzaju spotkań i warsztatów, odwiedziliśmy bogatą
w księgozbiór i inne nośniki informacji nowoczesną bibliotekę
i czytelnię. Tam też zjedliśmy obiad. Oprócz pobytu w ośrodku
kultury, adaptowanym po dawnej fabryce, zwiedziliśmy wystawy w muzeum miejskim oraz podziwialiśmy zabudowę centrum
miasta. Wyjazd był bardzo udany również dzięki przewodnikom
- pani Małgorzacie Bednarek i panu Grzegorzowi Szczygłowi, a
także kierowcy panu Zygmuntowi Soczyńskiemu.
∙∙ Odbyło się zebranie zarządu, na którym przyjęto program letniej działalności seniorów. Będą to aktywne i ciekawe miesiące.
Jak co roku na działce rekreacyjnej lądeckich emerytów przy ul.
Fabrycznej będą organizowane turnieje gry w bule w różnych kategoriach. Już dzisiaj zachęcamy do udziału w letnich turniejach
buli nie tylko seniorów. Przewidziane są nagrody i inne atrakcje.
Turnieje będą odbywać się w ramach realizacji zadania publicznego dofinansowanego przez Gminę Lądek-Zdrój.
∙∙ Do końca czerwca prowadzimy zapisy na październikowy turnus
rehabilitacyjny w Truskawcu (potrzebny paszport).
Danuta Kruk

Dyżury aptek w czerwcu 2018

w Lądku-Zdroju, Stroniu Śląskim, Bystrzycy Kłodzkiej
1.06.2018, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
2.06.2018, 21.00-7.00, „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
3.06.2018, 9.00-13.00, 21.00-7.00, „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
4.06.2018, 21.00-7.00, „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
5.06.2018, 21.00-7.00, „Pod Orłem” Pl. Mariański 3/4 Lądek-Zdrój
6.06.2018, 21.00-7.00, „Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
7.06.2018, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
8.06.2018, 21.00-7.00, „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
9.06.2018, 21.00-7.00, „Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
10.06.2018, 9.00-13.00, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
11.06.2018, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1b
12.06.2018, 21.00-7.00, „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
13.06.2018, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
14.06.2018, 21.00-7.00, „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
15.06.2018, 21.00-7.00, „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
16.06.2018, 21.00-7.00, „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
17.06.2018, 9.00-13.00, 21.00-7.00, „Pod Orłem” Pl. Mariański 3/4 Lądek-Zdrój
18.06.2018, 21.00-7.00, „Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
19.06.2018, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
20.06.2018, 21.00-7.00, „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
21.06.2018, 21.00-7.00, „Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
22.06.2018, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
23.06.2018, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
24.06.2018, 9.00-13.00, 21.00-7.00, „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
25.06.2018, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
26.06.2018, 21.00-7.00, „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
27.06.2018, 21.00-7.00, „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
28.06.2018, 21.00-7.00, „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
29.06.2018, 21.00-7.00, „Pod Orłem” Pl. Mariański 3/4 Lądek-Zdrój
30.06.2018, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1b
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Z notatnika sudeckiego przewodnika
228 lat temu piękno naszego
kurortu urzekło najwybitniejszego poetę okresu romantyzmu,
myśliciela niemieckiego i przyrodnika – Johanna Wolfganga
Goethego, który obchodził tutaj
swoje 41 urodziny. Ten najwybitniejszy poeta niemiecki, zwany „księciem poetów”, uczony i
polityk, gościł w Lądku-Zdroju w
dniach 27-28 sierpnia 1790 r.
Autor tak znanych utworów jak
„Cierpienia młodego Wertera”,
„Powinowactwa z wyboru”, a
przede wszystkim twórca „Fausta”, w młodości niesforny i lekkomyślny, unikał wszelkich przymusów. Mimo to zdobył tytuł doktora prawa, a w życiu dorosłym
często piastował doniosłe funkcje polityczne i społeczne. Był m.
in. ministrem w rządzie księstwa Sachsen-Weimar-Eisenach, kierował weimarskim Teatrem Dworskim (Hoftheater Weimar), był
też niezwykle ważną postacią wprowadzającą reformy podnoszące
renomę Uniwersytetu w Jenie. Oprócz żywego i genialnego intelektu znany był z hulaszczego trybu życia i posiadania licznych
„przyjaciółek”.
Jego krótki pobyt w Lądku-Zdroju zawdzięczamy tzw. „Śląskiej podróży – 1790 r.”. Otóż w sierpniu 1790 r. wybrał się Goethe, jako
asystent księcia weimarskiego Karola Augusta, w podróż do Polski i na Dolny Śląsk. Odwiedził wówczas Kraków, Wieliczkę i Częstochowę. Na Dolnym Śląsku widział Wrocław, który nie przypadł
mu do gustu i o którym pisał niepochlebnie w listach do przyjaciół. Z podróży tej pojawiło się powiedzenie „wszędzie dobrze, ale
w domu najlepiej”, przypisywane Goethemu. Ta literacka pamiątka po nim pochodzi ze złoconego, ozdobnego napisu niemiecką
gwarą, umieszczonego na jednej z nieistniejących już kamienic
wrocławskich przy ul. Szewskiej. 26 sierpnia, w czwartek o 10
rano wyruszył Goethe z Wrocławia w kierunku Kłodzka, po drodze
niedaleko Niemczy obejrzał ciekawe złoża bazaltowe, na nocleg
zatrzymał się w Ząbkowicach Śląskich. Już o 5 rano, w piątek 27
sierpnia ruszył w dalszą drogę, zauroczył go wschód słońca nad
Górami Złotymi. W Złotym Stoku do kolekcji dostał kilka pięknych
brył arsenolitu i kawałek rudy z wąską żyłką złota.
W dalszą podróż wyjechał o 13.00, po drodze na krótko zatrzymał
się na Przełęczy Różaniec, zbierał tu minerały do swojej kolekcji
i odwiedził słynącą z dobrego jadła i doskonałego wina gospodę.
Do Lądka-Zdroju przybył o godz. 5.30 po południu. Po trudach podróży wypoczął i skorzystał z wzmacniających kąpieli w „Marienbadzie” (obecnie Zdrój „Wojciech”). Za namową hrabiego Hoyma
zwiedził kopalnię ołowiu i srebra w Lutyni, w której wybrał do swojej kolekcji kilka okazów galeny, blendy cynkowej i piękne szczotki
kwarcu górskiego. Wieczorem, w wigilię swoich 41 urodzin wydał przyjęcie. Według zachowanych zapisów ta wystawna kolacja
kosztowała Goethego 2 talary i 4 groszy. Była to dość pokaźna
suma pieniędzy, co może świadczyć o rozmachu przygotowanego przyjęcia. Około godz. 4 nad ranem 28 sierpnia, po kilku łykach siarczanej cieplicy, Goethe opuszcza lądecki zdrój i udaje się
w dalszą trasę, której celem był Radków (Wunschelburg) a zwłaszcza interesujący go duży kamieniołom (Heuscheuer). Zapiski
pochodzą z opublikowanego w 1884 r. notatnika kamerdynera
Goethego Paula Gotze. Mimo swych lat poeta był w pełni sił żywotnych i twórczych, o czym świadczy choćby dynamika podróży
powozem konnym. Podczas zwiedzania okolic Lądka żywo interesował się przyrodą, co znalazło odbicie w jego dalszej twórczości.
I prawdopodobnie wtedy, w Lądku-Zdroju, pod wpływem uczuć
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powstałych w czasie oglądania szczytów górskich, któregoś wieczoru napisał Goethe ów sławny wiersz, który potem stał się popularniejszy od wielu innych arcydzieł autora Fausta:
„Szczyty zasnuły się w ciszę,
Powiew, co listki kołysze
Ledwie że drży;
Czekaj – po chwili
Zaśniesz i ty…”
W Lądku-Zdroju Goethe kwaterował w
zajeździe-gospodzie Freiheit (Wolny Pokój) przy obecnej ul. Wolności 3. Obiekt
ten został gruntownie przebudowany
w 1850 r. Jeszcze w końcu lat 50-tych
XX w. spod winobluszczu pokrywającego ściany budynku można było dojrzeć
marmurową tablicę z napisem „Johann
Wolfgang von Goethe 28. Augst. 1790”.
Współcześnie o pobycie poety przypomina dość pokaźnych rozmiarów plansza z portretem umieszczona w
Alei Modrzewiowej. Oryginał portretu wykonany w latach 1808-09
przez Gerharda von Kugelgen w technice „olej na płótnie” o wymiarach 72,2 x 63,6 cm obecnie znajduje się w Bibliotece Uniwersyteckiej Tartu w Estonii. W 2009 r., ku pamięci, imieniem Jana
Wolfganga Goethego nazwana została niebieska trasa kuracyjna nr
8 prowadząca z Lądka-Zdroju na Wądroże Gierałtowskie (skałki)
zakończona planszą o poecie.
Lechosław Siarkiewicz
Z okazji 40. rocznicy działalności Zespołowi Pieśni Ludowej
SKRZYNCZANKI składam serdeczne gratulacje i życzenia dalszych sukcesów, kolejnych udanych lat pomyślnej twórczości
artystycznej oraz powodzenia w życiu osobistym i zawodowym
Członkom Zespołu.
Burmistrz Lądka-Zdroju, Roman Kaczmarczyk
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CZERWIEC 2018
1 czerwca, godz.10.00 - 18.00 - Dzień Otwarty Nowego Przedszkola.
W programie: zwiedzanie, występy wokalne i taneczne przedszkolaków, animacje artystyczne, dmuchańce oraz koncert „Azzja i Hubert”.
1 czerwca, godz. 19.30 - Koncert zespołu Danny Boy Exeprience blues amerykański, „Dom Klahra”, ul. Rynek 1, wstęp 15 zł.
1-3 czerwca - XVII Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Kryształowy Róg”, Park Zdrojowy im. Jana Pawła II.
W programie: 1.06, godz. 19.00 - Koncert Zespołu Reprezentacyjnego Polskiego Związku Łowieckiego pod dyrekcją Mieczysława Leśniczaka. 2.06, godz. 9.00 - Zawody Strzeleckie o Puchar Burmistrza
Lądka-Zdroju. 2.06, godz. 10.00 - 13.00 - Przesłuchania uczestników
Konkursu Sygnalistów Myśliwskich. godz. 14.00 - Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. 3.06, godz. 10.00 - Msza Św. Hubertowska,
Kościół Parafialny.
2 czerwca, godz.13.00 - 18.00 - Dzień Dziecka w Alei Modrzewiowej. W programie: Pchli Targ dla Dzieci, dmuchańce, animacje plastyczne, spektakl kukiełkowy, występy, koncert „Azzja i Hubert”.
2 czerwca, godz. 15.00 - 40-lecie Zespołu Ludowego „Skrzynczanki” w Skrzynce.
2 czerwca, godz. 19.30 - Koncert muzyki gitarowej Ludwik Konopko
Solo, Kawiarnia Dom Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 15 zł.
3 czerwca, godz.10.00 - Dzień Dziecka - stawy- ul. Mickiewicza, org.
Stowarzyszenie Inicjatywy Lądeckiej.
6 czerwca, godz.14.45 - Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej, Kawiarnia Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 8 zł.
6 czerwca, godz.19.00 - Spotkanie z muzyką hiszpańską - Kawiarnia
Dom Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 15 zł.
9 czerwca, godz. 17.00 - Spektakl pacynkowy „O Czerwonym Kapturku”, Teatr Akademia Wyobraźni, Rynek 7, wstęp płatny.
13 czerwca, godz. 14.45 - Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej, Kawiarnia Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 8 zł.
13 czerwca, godz.19.00 - Spotkanie z muzyką hiszpańską - Kawiarnia Dom Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 15 zł.
15 czerwca, godz. 19.30 - Koncert piosenki włoskiej i francuskiej,
Kawiarnia Dom Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 20 zł.
15-17 czerwca, Lądecki Jarmark Staroci, Rynek.
16-17 czerwca, godz. 11.00 - 3. FESTIWAL ZDROWIA I COOLTURY,
Park Zdrojowy im. Jana Pawła II.
16 czerwca, godz. 17.00 - Spektakl marionetkowy „Wędrówki Stasia”, Teatr Akademia Wyobraźni, Rynek 7, wstęp płatny.
16 czerwca, godz.19.30 - Koncert „Univibe Trio” - blues/rock, Kawiarnia Dom Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 15 zł.
20 czerwca, godz. 14.45 - Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej, Kawiarnia Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 8 zł.
20 czerwca, godz.19.00 - Spotkanie z muzyką hiszpańską - Kawiarnia Dom Klahra , ul. Rynek 1, wstęp 15 zł.
23 czerwca - NOC ŚWIĘTOJAŃSKA, Rynek. W programie: konkurs
kulinarny, jarmark świętojański, koncerty, warsztaty artystyczne, zabawy animacyjne, teatr uliczny, tradycyjne rytuały świętojańskie.
23 czerwca, godz. 17.00 - Spektakl „O Ignasiu, który nie lubił szkoły”- PREMIERA Teatr Akademia Wyobraźni, Rynek 7, wstęp płatny.
27 czerwca, godz. 14.45 - Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej, Kawiarnia Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 8 zł.
27 czerwca, godz.19.00 - Spotkanie z muzyką hiszpańską – Kawiarnia Dom Klahra , ul. Rynek 1, wstęp 15 zł.
30 czerwca godz. 10.00 - Międzygminne zawody sportowo-pożarnicze, Skrzynka
30 czerwca, godz. 19.30 - Jazz koncert „Abi&Roho Konar Duo”,
Kawiarnia Dom Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 15 zł.
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