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Tegoroczna lądecka Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy była z 
różnych powodów szczególna. Po pierwsze, po długiej przerwie 
pieczę nad organizacją wydarzenia przejęło lądeckie Centrum Kul-
tury i Rekreacji; rzecz jasna przez wszystkie lata CKIR brała czynny 
udział w organizacji WOŚP, udostępniając lokale w swojej siedzi-
bie, technikę sceniczną, a wreszcie pracę załogi, tym razem jednak 
ośrodek kultury przejął całość organizacji, od spraw formalnych 
po wizytę w banku z zebranymi pieniędzmi. Po wtóre mieliśmy w 
tym roku bardzo dużą ilość młodych wolontariuszy – 30 osób – 
którzy zbierali datki do puszek. Nie pamiętam też roku, w którym 
na scenie WOŚP w Lądku-Zdroju pojawiło się aż tylu artystów, 
nasze spotkanie na Rynku trwało ponad 6 godzin. Warto zaznaczyć 
kto wystąpił na naszej niewielkiej estradzie. 
Jako pierwsze na scenie pojawiły się nasze przedszkolaki, które 
pod okiem Agnieszki Piaskowskiej wykonały dwa wspaniałe tańce. 

Lądecka WOŚP zagrała głośno!
Po nich na scenie pojawiły się Julia Palasik, Wiktoria Hankus i 
Dobromiła Martynowska z naszej Szkoły Podstawowej, po których 
zobaczyliśmy gimnazjalistki: Zuzannę Chyłę, Sarę Banaszek, Karo-
linę Jurak i wreszcie Wiktorię Krawczyk - uczennicę SP 1. 
Po młodszej młodzieży na sceniczne deski wskoczyli młodzieńcy 
starsi, czyli rockandrollowy skarb Lądka-Zdroju – „Zakaz”, który 
tego dnia wystąpił w duecie: Darek Chyła i Staszek Twaróg. Nie-
wątpliwie miłym, braterskim akcentem koncertu była obecność na-
szych sąsiadów z Jesenika, Javornika i Travnej, bandu „Pětičlenné 
trio”, a biorąc pod uwagę fakt, że WOŚP to na swój sposób „walne 
ruszenie” Polaków, to chęć pomocy ze strony Czechów jest aktem 
prawdziwej przyjaźni – bardzo dziękujemy!
W kolejnej odsłonie niedzielnego wydarzenia zobaczyliśmy ko-
lektyw raperów: Ef & Eazy Dyonizy, po nich zaś dynamiczny trio 
„Skład Nietradycyjny”, a później poetów punk rocka, czyli duet 

Fot. Marzena Zawal

ciąg dalszy na str. 6
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Z biurka 
BURMISTRZA KACZMARCZYKA

j Burmistrz Lądka-Zdroju, Roman Kaczmarczyk

31 grudnia 2018/1 stycznia 2019. O północy powitaliśmy na Ryn-
ku z mieszkańcami Lądka-Zdroju i naszymi gośćmi Nowy Rok. Raz 
jeszcze życzę wszystkim mieszkańcom pomyślności i szczęśliwe-
go 2019 roku.

6 stycznia. Wziąłem, już tradycyjnie, udział w Orszaku Trzech Kró-
li. Bardzo dziękuję wszystkim przybyłym na święto lądczanom, tu-
rystom i kuracjuszom. Dziękuję również organizatorom – Centrum 
Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju – oraz Chórowi Parafialnemu 
„Ave Maris Stella”, Górniczej Orkiestrze Dętej ze Złotego Stoku i 
ks. proboszczowi Aleksandrowi Trojanowi.

10 stycznia. Spotkałem się z dyrektorem Dolnośląskiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich. Rozmawiałem na temat remontu ostatniego 
odcinka trasy Lądek-Zdrój – Złoty Stok, który zaplanowany został 
na 2021 r. i remontu drogi Lądek-Zdrój – Żelazno z planem na 
2020 r. Otrzymałem również ze strony DZDW propozycję współ-
finansowania budowy chodnika w Trzebieszowicach. Czekamy na 
kosztorys przedsięwzięcia, by ocenić naszą zdolność do przystą-
pienia do inwestycji.

12 stycznia. Uczestniczyłem w Spotkaniu Opłatkowym w Skrzyn-
ce. Dziękuję za to wspaniałe wydarzenie pani sołtys, Radzie So-
łeckiej i „Skrzynczankom”, a dzieciom ze Szkoły Podstawowej w 
Trzebieszowicach za piękne jasełka.

13 stycznia. Uczestniczyłem w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej 
Pomocy, podczas której udało nam się zlicytować jedno z moich 
zdjęć, z czego bardzo się cieszę. 

14 stycznia. Odbyło się spotkanie konsultacyjne do projektu 
Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. W konferencji 
– której przewodniczył minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwie-
ciński - wzięło udział kilkudziesięciu samorządowców z Dolnego 
Śląska, burmistrzów, wójtów, starostów oraz radnych dolnoślą-
skiego sejmiku samorządowego z jego wicemarszałkiem Marci-
nem Gwóździem i wojewodą dolnośląskim Pawłem Hreniakiem. 
Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 kładzie szczególny nacisk 
na zrównoważony rozwój całego kraju, którego stan skrytyko-
waliśmy wspólnie z liderem Strategii Sudety 2030, prezydentem 
Wałbrzycha, Romanem Szełemejem. Na Dolnym Śląsku problem 
ten dotyczy braku równowagi między bogatą północą wojewódz-
twa – z Wrocławiem i zagłębiem miedziowym – a dużo uboższym 
południem z przedgórzem sudeckim i terenami górskimi.

16 stycznia. Spotkałem się z uczniami lądeckiego Liceum Ogól-
nokształcącego. Jego przedmiotem była sprawa zabójstwa prezy-

denta Gdańska Pawła Adamowicza oraz jego kontekst tzw. „mowy 
nienawiści”. Spotkanie obyło się pod hasłem „Słowo też zabija”. 
Bardzo dziękuję za zaproszenie.

17 stycznia. Na Jamrozowej Polanie w Dusznikach-Zdroju odbyło 
się spotkanie członków Klastra Energii „Ares” i przedstawicieli sa-
morządów Ziemi Kłodzkiej. Celem spotkania była deklaracja wstą-
pienia do klastra wszystkich gmin powiatu.

18 stycznia. Spotkaliśmy się na lądeckim Rynku, by uczcić pamięć 
po brutalnie zamordowanym Pawle Adamowiczu. Wraz z naszą 
młodzieżą zapaliliśmy znicze w kształcie serduszka.

19 stycznia. Odbyło się Zebranie Sprawozdawcze jednostki Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Lądku-Zdroju. Bardzo dziękuję naszym 
dzielnym druhom za ciężką pracę i gotowość niesienia pomocy w 
2018 r. Trudno jest mi wyobrazić sobie poziom naszego bezpie-
czeństwa bez naszej Straży Pożarnej.

19 stycznia. Odwiedziłem nową prezes Uzdrowiska „Lądek-Dłu-
gopole” S.A., panią Joannę Walaszczyk. Gratulowałem jej objęcia 
stanowiska i wyraziłem nadzieję na bliską współpracę między na-
szym samorządem a zarządzanym przez nią przedsiębiorstwem.

Wiercenie otworu LZT-1 w Lądku-Zdroju rozpoczęło się 26 wrze-
śnia 2018 roku.
Na głębokości ok. 400 m (8 listopad 2018 r.) możliwe było dopiero 
wykonanie pierwszych badań w otworze, po napotkaniu dużych 
pustek i wykonaniu pompowania wody. Próbki wody są jeszcze 
badane. Temperatura wody wynosiła ok. 23 st. C. 
Dopiero po dotarciu do głębokości ok. 1300 m (19 grudzień  
2018 r.) i w związku z obowiązkiem zarurowania otworu wykonane 
zostały pierwsze badania geofizyczne, w trakcie których stwierdzo-
no temperaturę 37 st. C. Wcześniejsze pomiary temperatury nie 
mogły być wykonywane gdyż wykorzystywana w wierceniu chłod-
na płuczka zaburzała rzeczywisty obraz termiki otworu. 
Poniżej głębokości 1300 m w trakcie wiercenia stwierdzano obec-
ność typowych dla Lądka-Zdroju gnejsów, a odcinkami napotyka-
no niezwykle twarde jego odmiany, które stwarzały bardzo wie-
le problemów. Pomimo tych trudności dnia 24 stycznia 2019 r. 
otwór osiągnął głębokość 1795 m. 

Kroniki odwiertu

j
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Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji ce-
lowej z budżetu Gminy Lądek - Zdrój na wymianę źródeł 
ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na korzyst-
niejsze z punktu widzenia sprawności energetycznej i 
kryterium ekologicznego.
1. Beneficjentami mogą być osoby fizyczne nie prowadzące działal-
ności gospodarczej, zamieszkałe na terenie Gminy Lądek-Zdrój oraz 
posiadające tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie realizo-
wana inwestycja, w tym wspólnoty mieszkaniowe, których członko-
wie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni.

2. Dotacja udzielana jest na wymianę dotychczasowego źródła ciepła 
na następujące nowe źródła ciepła, tj. wymianę nisko sprawnych i nie 
ekologicznych kotłów i pieców węglowych zlokalizowanych na terenie 
Gminy Lądek- Zdrój na:

1) pompy ciepła do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej 
- gruntowe i powietrzne;

2) kotły gazowe kondensacyjne do centralnego ogrzewania i ciepłej 
wody użytkowej;

3) kotły na węgiel i drewno wg normy PN-EN 303–5:2012, w klasie 5 
(dotyczy nieruchomości zlokalizowanych poza obszarem strefy A i B 
ochrony uzdrowiskowej. W przypadku strefy C ochrony uzdrowisko-
wej należy dołączyć zaświadczenie operatora sieci, o braku możliwo-
ści technicznych przyłączenia do sieci gazowej)  

4) kotły elektryczne do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użyt-
kowej

3. Inwestycje powinny być przygotowane do realizacji pod względem 
formalnym, tj. posiadać wszystkie wymagane prawem pozwolenia i 
zgłoszenia m. in.: zgodnie z wymogami prawa budowlanego, geolo-
gicznego, energetycznego, lokalnego itp.

4. Warunkiem niezbędnym do objęcia zadania dofinansowaniem 
jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła w nie-
ruchomości objętej zgłoszeniem, zasilanych  paliwami stałymi lub 
biomasą, za wyjątkiem: pieców przedstawiających wysokie walory 
estetyczne, pieców objętych ochroną konserwatorską, występowania 
kominka bez płaszcza wodnego, stanowiącego wyłącznie element de-

Dotacje 
na EKO ciepło

koracyjny pomieszczenia mieszkalnego (kominek nie służy do  ogrze-
wania  lokalu/budynku  mieszkalnego). W powyższych przypadkach 
konieczne jest odłączenie pieca od przewodu kominowego.

5. Beneficjent dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowie-
dzialność doboru nowego źródła ogrzewania oraz wyboru dostawcy 
i instalatora, jak również zapewnia realizację zadania zgodnie niniej-
szymi zasadami, przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca  
1994 r. – Prawo budowlane.

6. Wnioskodawca  może  uzyskać  dotację  w  formie  refundacji  po-
niesionych  kosztów po zrealizowaniu inwestycji w wysokości do 50% 
poniesionych wydatków całego przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 
3.000,00 zł brutto.

7. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

8. Umowy dotacyjne podpisywane będą po rozpatrzeniu wniosków, 
nie wcześniej niż od dnia 11.03.2019 r. 

9. Dotacją nie będą objęte przedsięwzięcia, które zostały wykonane 
przed podpisaniem umowy dotacyjnej.

10. Dotacja na przedsięwzięcie realizowane na danej nieruchomości 
może być udzielona tylko jeden raz.

11. Wszystkie urządzenia montowane w ramach dotacji muszą być 
fabrycznie nowe oraz spełniające wszystkie wymagane normy i do-
puszczone do użytkowania w Polsce.

Miejsce i termin składania wniosku:

1. Wiosek o dofinansowanie należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta 
(pok. Nr 1) Urzędu Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju w terminie od 
dnia 04.02.2019 r. do dnia 01.03.2019 r.

2. Do wniosku należy dołączyć:

- oświadczenie potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomo-
ścią na cele budowlane

3. Wnioski, które wpłyną do siedziby urzędu przed lub po wyznaczo-
nym terminie składania wniosków nie będą rozpatrywane. Nie do-
puszcza się składania wniosków w  formie faksu lub maili.

4. Wniosek  o  dofinansowanie  wraz  z  załącznikami powinien być 
podpisany przez osobę posiadającą prawo do dysponowania nieru-
chomością.

5. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski dotyczące 
przedsięwzięcia instalacji kotła elektrycznego do centralnego ogrze-
wania i ciepłej wody użytkowej. W pozostałych przypadkach wnioski 
rozpatrywane będą według kolejności wpływu, pod warunkiem ich 
kompletności.

Wszystkie szczegółowe zasady dotyczące udzielania dofinanso-
wania zostały określone w Regulaminie określającym zasady i tryb 
udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych nie prowadzących 
działalności gospodarczej na dofinansowanie z budżetu Gminy Lą-
dek- Zdrój, przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej, obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach 
mieszkalnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium spraw-
ności energetycznej oraz kryterium ekologicznego  

Dostępna pula środków finansowych w 2019 r. wynosi:

20 000,00 zł. 

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

1. Wiosek o udzielenie dotacji

2. Regulamin określający zasady i tryb udzielania dotacji.

- dostępne są do pobrania na stronie internetowej ladek.pl oraz  
w Biurze Obsługi Klienta UMiG, Rynek 31, 57-540 Lądek-Zdrój,  
tel. 748117850.

Już 2 dni wcześniej widoczne były objawy dopływów wody. Po 
stwierdzeniu znacznej ucieczki płuczki w dniu 24 stycznia br. 
wstrzymano wiercenie i wieczorem rozpoczęto pompowanie do-
pływającej wody do otworu. Rano 25 stycznia br. wypływająca na 
powierzchnię woda posiadała temperaturę 41 st. C (w rzeczywi-
stości w otworze jest ona kilka stopni wyższa). Woda posiada wy-
raźny zapach siarkowodoru. 
Po zakończeniu pompowania i badań będzie kontynuowane wier-
cenie do osiągnięcia ostatecznej głębokości 2500 m.
Od początku inwestycji w piątki odbywają się narady w UMiG w 
Lądku-Zdroju , Inwestora, Wykonawców, Uzdrowiska Lądek-Dłu-
gopole S.A. i Projektantów podczas których na bieżąco omawiane 
są wszystkie informacje z odwiertu. 

Roman Kaczmarczyk  
Burmistrz Lądka-Zdroju
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Gospodarka Odpadami
Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Lądek-Zdrój Urząd Miasta i 
Gminy informuje, że ceny za odpady w roku 2019 pozostają bez 
zmian tj. 17,50 zł/osobę w przypadku niesegregowania odpadów 
i 13,00 zł/osobę w przypadku segregacji odpadów. Gmina ma 
obowiązek zawiadomienia właścicieli nieruchomości o zmianie 
stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Harmonogra-
my odbioru odpadów na rok 2019 dostępne są w Biurze Obsługi 
Klienta oraz na stronie www.ladek.pl ( zakładce gospodarka od-
padami).
Ponadto informujemy, że  do 30 czerwca 2020 r. usługę odbioru 
i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Lą-
dek-Zdrój będzie świadczyła nadal firma: ENERIS SUROWCE S. A. 
Oddział we Wrocławiu ul. Jerzmanowska 8, 54-519 Wrocław. 
W/W firma prowadzi również PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA 
ODPADÓW ul. Kłodzka 63, 57-540 Lądek-Zdrój (teren dawnej kom-
postowni).
Odpady komunalne zmieszane oraz odpady zielone zagospodaro-
wywane są w Regionalnym Centrum Gospodarowania Odpadami w 
Domaszkowicach, ul. Piłsudskiego 32, Nysa.
Przypominamy o sposobie segregacji obowiązującym na terenie 
Naszej Gminy:
Opakowania z tworzyw sztucznych i metalu:
Zbieramy następujące odpady:
 ∙ puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach; 

puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości; 
plastikowe opakowania po żywności; plastikowe zakrętki , folia i 
torebki z tworzyw sztucznych; puszki po napojach, konserwach, 
kartony po mleku, sokach i napojach; drobny złom żelazny oraz 
drobny złom z metali kolorowych ( w tym zabawki i narzędzia); 
styropian.

Zabrania się wrzucać następujące odpady:
 ∙ tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, zabrudzoną i mo-

krą folie; opakowania i butelki po olejach i smarach, puszki i po-
jemniki po farbach i lakierach; opakowania po środkach chwasto- 
i owadobójczych; opakowań po wyrobach garmażeryjnych. 

Odpady opakowaniowe z papieru i tektury: 
Zbieramy następujące odpady:
 ∙ gazety, książki, katalogi, zeszyty, papierowe torby i worki, papier 

szkolny, biurowy; kartony i tektura oraz zrobione z nich opako-
wania.

Zabrania się wrzucać następujące odpady:
 ∙ opakowania z zawartością m.in. żywności, wapna, cementu; kalkę 

techniczną; prospekty, foliowane i lakierowane katalogi.
Szkło i opakowania ze szkła
Zbieramy następujące odpady:
 ∙ butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napo-

jach alkoholowych; szklane opakowania po kosmetykach.
Zabrania się wrzucać następujące odpady:
 ∙ ceramikę np. porcelanowe talerze i doniczki; lustra; szklane opa-

kowania farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami zawarto-
ści; szkło budowlane m. in. szyby okienne, szkło zbrojone; szyby 
samochodowe.

Odpady bio.
Zbieramy następujące odpady:
 ∙ resztki warzyw i owoców; torebki i fusy po herbacie; skorupki ja-

jek, łupiny orzechów; liście gałęzie, ścięta trawę i trociny; kwiaty 
doniczkowe i cięte.

Zabrania się wrzucać następujące odpady:
 ∙ resztek mięsa, kości; popiołu, ziemi; worków z odkurzacza; papie-

rosów, niedopałków; drewna impregnowanego; płyt wiórowych i 
MDF.

Pozostałości po segregacji:
Tu wrzucamy wszystkie pozostałe odpady nie zbierane w sposób 
selektywny tj. zabrudzony papier, folię, odpady higieniczne, porcela-
nę, fajans, szkło stołowe, lustra, prospekty, foliowane i lakierowane 
katalogi.

W przypadku obszaru 
wiejskiego (9 sołectw) 
nie są podstawiane 
pojemniki na papier i 
tekturę przy indywidu-
alnych nieruchomo-
ściach tylko w niżej 
wymienionych punk-
tach wskazanych przez 
Sołtysów:
 ∙ Kąty Bystrzyckie - 

plac rekreacyjny,
 ∙ Lutynia - plac rekreacyjny,
 ∙ Orłowiec - plac rekreacyjny,
 ∙ Wojtówka - koło posesji Wojtówka 1a, 
 ∙ Radochów - plac rekreacyjny, koło posesji Radochów nr 4, koło 

posesji 103 (przystanek, rondo),
 ∙ Konradów - Konradów 72 (sklep),
 ∙ Trzebieszowice -Trzebieszowice 93A (sklep), Trzebieszowice 51 

(obok pojemnika na odzież i tekstylia, dz.nr 354), Trzebieszowice 
150 (szkoła, plac rekreacyjny),

 ∙ Skrzynka - obok budynku OSP,
 ∙ Stójków - plac rekreacyjny.

W w/w miejscach staną również pojemniki na szkło oraz tworzywa 
sztuczne.
Przypominamy
W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie 
starej kompostowni przyjmowane są bezpłatnie: Odpady budow-
lane do 1 t/ miesiąc, wielkogabarytowe tj. zużyte meble, dywany 
w ilości 200 kg/miesiąc, zużyty sprzęt AGD, RTV, zużyte baterie  
i akumulatory, zużyte opony w ilości 5 szt. na miesiąc. Punkt czynny 
jest w środy i w piątki w godzinach od 10.00 do 18.00 oraz pierwszą 
sobotę miesiąca od 8.00 do 14.00. Prosimy o nie wystawianie w/w 
odpadów przy pojemnikach na odpady komunalne.
Przedsiębiorcy jeżeli mają duże ilości wysegregowanych odpadów 
opakowaniowych jak np. szkło, papier, plastik mogą je bezpłatnie 
oddać w PSZOK, bez konieczności zamawiania dodatkowego po-
jemnika.
Terminy „wystawek” odpadów wielkogabarytowych  i zużytego 
sprzętu AGD i RTV podane są w harmonogramie na rok 2019 r.
Pamiętajmy, że odpady należy wystawić najlepiej dzień wcześniej, 
maksymalnie do godz.7.00 rano w dzień wystawki.
Przeterminowane leki i termometry w ramach opłaty można wrzu-
cić do specjalnych pojemników umieszczonych w dwóch aptekach: 
Aptece „Pod opatrznością” przy ul. Powstańców Wlkp. nr 4 oraz w 
Aptece „Zdrojowej” przy ul. T. Kościuszki nr 14.
Baterie zbierane są przez dzieci i młodzież w szkołach i w przedszko-
lu w ramach konkursu „CIK-czyśCIKa także w Punkcie Selektywnej 
Zbiórki Odpadów. 
W KĄTACH BYSTRZYCKICH USTAWIONE ZOSTAŁY DODATKO-
WE POJEMNIKI NA ODPADY ZMIESZANE PRZY KOŚCIELE ORAZ 
W WOJTÓWCE I ORŁOWCU  NA PLACU REKREACYJNYM DLA 
NIERUCHOMOŚCI GDZIE JEST UTRUDNIONY DOJAZD W WA-
RUNKACH ZIMOWYCH I ODPADY NIE SĄ ODBIERANE ZGODNIE Z 
HARMONOGARMEM.
PROSIMY O WYROZUMIAŁOŚĆ DLA PRZEDSIĘBIORCY ODBIE-
RAJĄCEGO ODPADY ZE WZGLĘDU NA PANUJĄCE WARUNKI AT-
MOSFERYCZNE.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dot. odbioru odpadów, należy zgła-
szać telefonicznie : tel. 748117873 lub pisemnie do UMiG Lądek-
-Zdrój w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia (§ 6 Uchwały nr 
XXXVII/239/2017 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 27 lutego 
2017r.-Dz.U. z2017 poz.1244). Po zgłoszeniu w tym samym dniu 
Gmina informuje Przedsiębiorcę.
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Jako Przewodnicząca Rady Miejskiej uczestniczyłam 12 stycz-
nia 2019 r. w spotkaniu noworocznym we wsi Skrzynka. To już 
wieloletnia tradycja, że mieszkańcy wsi spotykają się na spotka-
niu „opłatkowym”. Były życzenia od Romana Kaczmarczyka Bur-
mistrza Lądka-Zdroju, od Rady Miejskiej i błogosławieństwo ks. 
Proboszcza Ryszarda Pasieki. Wieczór uświetniły występami arty-
stycznymi dzieci ze Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach, Ze-
spół Pieśni Kościelnej ze Skrzynki i Zespół Pieśni Ludowej Skrzyn-
czanki. Niech się wiedzie wszystkim Mieszkańcom w nowym roku!
Na zaproszenie Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Lądku-
-Zdroju, wystosowane przez dha Prezesa Leszka Pazdyka, repre-
zentowałam Radę Miejską podczas zebrania sprawozdawczego 
OSP w Lądku-Zdroju w dniu 19 stycznia 2019 r.  
Raz jeszcze gratuluję sprawności w działaniu organizacji, ofiar-
ności druhen i druhów w pełnieniu służby strażackiej. Jednostka 
odbyła w minionym roku 190 wyjazdów przy stanie osobowym 
39 strażaków. W przyszłym roku lądeccy strażacy będą obchodzić 
75-lecie działalności, są jedną z najdłużej działających w regionie 
jednostek.
Dyżury w każdy wtorek tygodnia w godz. 15.00-16.00 pełnią na 
zmianę: Małgorzata Bednarek Przewodnicząca RM, Dorota Urbań-
czyk Wiceprzewodnicząca RM, Łukasz Mróz Wiceprzewodniczący 
RM. 
Obsługę administracyjną i kancelaryjno-techniczną Rady Miejskiej 
prowadzi Biuro Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy, II pię-
tro, pok. 27, tel. 074 8 117 867.
Sesje Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju odbywają się w każdy czwar-
tek ostatniego dnia miesiąca, oprócz lipca 2019 r. Posiedzenia RM 
są transmitowane w internecie i tam archiwizowane. Znaleźć je 
można na www.ladek.pl, należy kliknąć w zakładkę Urząd, potem 
zakładka Rada Miejska i otworzyć odpowiednie menu – Transmisje 
sesji lub Archiwum nagrań.

Małgorzata Bednarek
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju

Informacje z Biura Rady  
Miejskiej Lądka-Zdroju

W niedzielę, 6 stycznia, jak co roku zgromadziliśmy się na lądec-
kim Rynku, by wziąć udział w Orszaku Trzech Króli, który już na 
stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń kulturalnych w naszej Gmi-
nie. Tym razem w role Kacpra, Melchiora i Baltazara wcielili się 
burmistrz Roman Kaczmarczyk, radny Leszek Pazdyk i Tomasz 
Pawlęga z Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju. Królowie, 
tradycyjnie, wyruszyli spod CKIR, gdzie czekała już na nich spora 
grupa mieszkańców i turystów. Na Rynek dotarli ulicą Słodową w 
asyście dobosza z Górniczej Orkiestry Dętej ze Złotego Stoku. Na 
miejscu królowie złożyli pokłon przed bożonarodzeniową szopką, 
stojącą przy ratuszu a burmistrz Kaczmarczyk wyrecytował słowa 
kolędy „Mędrcy świata, monarchowie” i orszak ruszył już w peł-
nym składzie w stronę ulicy Kościelnej do kościoła. Odnotujmy, 
że mimo iście zimowej pogody, na Rynku zaczął padać śnieg, fre-
kwencja była całkiem spora – według organizatorów, wzięło w niej 
udział od 200 do 300 osób.
Kilka minut po godz. 16.00 w Kościele Parafialnym pw. Narodzenia 
Najświętszej Marii Panny rozpoczął się koncert kolęd i pastorałek 
naszego Chóru Parafialnego „Ave Maris Stella” i Górniczej Orkie-
stry Dętej ze Złotego Stoku. Ponad godzinne wydarzenie religij-
no-artystyczne uzupełniły również wystąpienia naszych kapłanów. 
Po koncercie trzej królowie życzyli w przedsionku fary pomyślno-
ści w rozpoczynającym się roku wszystkim przybyłym.
Tegoroczny Orszak Trzech Króli nie tylko potwierdza potrzebę 
wspólnego pielęgnowania tradycji, ale ujawnia rosnącą aktywność 
mieszkańców, którzy chętnie przywdziewali świąteczne korony, a 
nie brakło również przebranych małych orszakowiczów.

Red.

Lądecki Orszak Trzech Króli

II LIGA KOBIET - 2018/2019
UKS MLKS „ŚNIEŻNIK” LĄDEK-ZDRÓJ - STRONIE ŚLĄSKIE
Wygrywa w barażach o I ligę Kobiet.
Młodziutka drużyna kobiet, która ma w składzie same kadetki (13 
i 14 latki): Karolina Podyma, Paula Krysińska, Katarzyna Ożga  
i Izabela Olczyk, w ostatnich meczach II ligi kobiet pokonała - 
13.01.2019, „Wołovię” Wołów 6:4. 
W drugim meczu w Brzegu Dolnym zremisowały z „Rokitą” Brzeg 
Dolny 5:5. Te wyniki zapewniły drużynie Śnieżnika udział w bara-
żach o I ligę ze zwycięzcą grupy Lubuskiej „Nordis” Zielona Góra.

Red.

CIEKAWOSTKI TENISOWE
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„Bardziej”, który jeszcze bardziej spodobał się naszej publiczności 
i panowie zagrali nawet bis. Po części poetyckiej spod WOŚP-o-
wego namiotu rozległy się ciężkie, męskie rytmy, którymi uraczy-
li nas rodzimi stonerowcy, czyli kapela „Low Fen”. Wydarzenie 
natomiast zamknęli muzycy latino Moises Bethencourt i Bartek 
Hudziec, którzy stworzyli również tło dla „Światełka do nieba” w 
wykonaniu aktorów „Teatru, Którego Być Nie Powinno”.

Dodajmy do powyższego, że WOŚP dodatkowo wsparła „Rajdowa 
Kotlina” Irka Pieczarki, oferująca przejazdy samochodami rajdo-
wymi, a w przerwach między występami artystów odbywały się 
licytacje kolejnych orkiestrowych fantów.
Kolejnym „szczegółem” tegorocznej akcji WOŚP w Lądku-Zdroju 
była aura. Niedziela pogodowo była wyjątkowo paskudnym dniem: 
śnieg zalegający na Rynku zmieniał się w breję, drobny deszcz sią-
pił przez większość dnia i czasami zawiewał wiatr. Zwracam na to 

uwagę, ponieważ ta brzydka pogoda nie odstraszyła mieszkańców 
Lądka-Zdroju i turystów, którzy dzielnie znosili jej mankamenty  
i bawili się z artystami i organizatorami.
Ostatnim wyjątkiem lądeckiej WOŚP 2019, wyjątkiem najważniej-
szym i najmilszym jest rekord zebranych pieniędzy. W tym roku w 
naszym mieście, z kwesty ulicznej, licytacji internetowych i licyta-
cji podczas koncertu zebraliśmy ogółem 24 058,47 zł!

dokończenie ze str. 1

Organizatorzy dziękują sponsorom i partnerom, wśród których 
znaleźli się:
RDS Travel, Blicharski Travel, Uzdrowisko Lądek-Długopo-
le S.A., Kawiarnia Artystyczna „Dom Klahra”, Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi Lądeckiej, Willa „Marianna”, „Full Servi-
ce” - Maciej Rzeźnik, „Rajdowa Kotlina”, Ireneusz Pieczarka,  
Studio Fryzur i Makijażu „Fryzla”- Sylwia Pucztarska, Stacja 
Narciarska Lądek-Zdrój, OSP Lądek-Zdrój, Hotel „Trojan”, Pub 
„Jan”, Pensjonat CK „Kalina”, Lądecko-Strońskie Archiwum 
X, Restauracja Rybna „Pod Wyciągiem”, Piekarnia „Marce-
la”, Atelier Marzena Zawal, Ewa Zadora, Izabela Degen, Anna 
Koszyk, Alicja Kwaśna, Maciej Sokołowski, Radosław Pietra-
ga, Jacek Adamczyk, Tomasz Pawlęga, Mariola Kozińska,  
Anna Bieńkowska, Agnieszka Mozer, Karolina Sierakowska, 
Zofia Lamborgne, Sebastian Rogal, Roman Lempart, Piotr Sa-
saga, Kinga Gieniec, Kopalnia Niklu w Szklarach, Sylwia Za-
jąc, Janina Lacel, Pizzeria „Abakus”, Paulina Zygmunt, Roman 
Kaczmarczyk, Gminne Przedszkole Publiczne, Szkoła Podsta-
wowa nr 1, Gimnazjum Publiczne, „Zakaz”, „Pětičlenné trio”, 
„Low Fen”, „Skład Nietradycyjny”, „Bardziej”, EF & Eazy Dy-
onizy, Moisess Bethencourt i Bartek Hudziec, „Teatr, Którego 
Być Nie Powinno”.

Tomasz Pawlęga
Fotorelacja: Marzena Zawal
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Nowinki z Przedszkola
l 10 stycznia 2019 r. odbyło się przedstawienie pt. Maleńka 
Miłość, które przygotowały dzieci 5 i 6 letnie z grupy V i VI. Hono-
rowymi gościmi byli członkowie Klubu Seniora, którym zgodnie z 
tradycją przedszkolaki składają życzenia noworoczne oraz z okazji 
zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka. Miłej atmosferze sprzyjała 
zimowa aura i gorące brawa. Dzieci wręczyły gościom własnoręcz-
nie przygotowane drobne upominki i otrzymały słodki prezencik. 
Dziękujemy Rodzicom za pomoc i zaangażowanie w przygotowa-
niach do występu.

l 13 stycznia 2019 r. podczas Finału Orkiestry Świątecznej 
pomocy przedszkolaki zaprezentowały tańce przygotowane pod-
czas zajęć rytmicznych w przedszkolu. Taniec na wodzie, a raczej 
lodzie - bo takie były warunki atmosferyczne oraz układ taneczny 
Radosny Krąg.  Dla wielu z nich był to debiut na scenie - gra-
tulujemy odwagi i zachęcamy do dalszych ćwiczeń, aby uzyski-
wać coraz lepsze efekty. Udział w zajęciach rytmicznych przynosi 
dzieciom wiele korzyści - wyzwala pozytywną energię, wzmacnia 
proces uczenia się oraz zaspokaja podstawową potrzebę - zabawy. 
Ruch jest drzwiami do uczenia się, jak stwierdził Paul Dennison 
i my podczas zajęć wykorzystujemy różne metody, aby zajęcia 
były ciekawe, atrakcyjne i przynosiły dziecku radość ze zdobytych 
umiejętności. Przygotowanie układów tanecznych wymaga od naj-
młodszych nie lada wysiłku i koncentracji. 

l Styczeń o starszych ludziach pamięta, Babcia i Dziadek 
mają swe święto...i my wnuki o tym doskonale pamiętamy - go-
ści do Przedszkola zapraszamy! Nie sposób zapomnieć o najbliż-
szych dziecięcym sercu osobom, które mają często więcej czasu 
i cierpliwości niż rodzice, dlatego też najmłodsi z ogromnym za-
angażowaniem przygotowują niespodzianki, uczą się wierszyków, 
piosenek, wymyślają niespodzianki i zabawy. 21 i 22 stycznia w 
naszych salach wraz z dziećmi są dziadkowie, którzy często ze łzą 
w oku oglądają swe wnuczęta, takie kochane. Życzymy Babciom i 
Dziadkom dużo zdrowia, pogody ducha i pociechy z wnucząt!

Agnieszka Piaskowska

„Światełko do nieba” 
ku pamięci Pawła Adamowicza

W piątek, 18 stycznia, na lądeckim Rynku spotkali się mieszkańcy 
Lądka-Zdroju i feryjni goście, którzy chcieli oddać cześć Pawłowi 
Adamowiczowi, ofierze gdańskiej tragedii podczas finału WOŚP, 
zebrani wyrazili swój sprzeciw wobec fali nietolerancji i nienawiści 
przetaczającej się przez sieci współczesnych mediów.
Zacytujmy tekst umieszczony na funpage’u FB „Kurort Lądek-
-Zdrój”, który oddaje atmosferę spotkania:
„Mimo, że żadne słowa ani racjonalne myślenie nie są w stanie 
wytłumaczyć tragedii mającej miejsce podczas 27. Finału WOŚP 
w Gdańsku, to właśnie dziś - w samo południe - zebraliśmy się 
wspólnie pod Ratuszem aby wyrazić swój sprzeciw przeciwko 
przetaczającej się przez nasz kraj fali nienawiści i agresji...
Przyniesione na tę chwilę przez szkolną młodzież, nauczycieli, 
urzędników, mieszkańców i gości znicze utworzyły serce - sym-
bol Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wydarzenia, którego 
jednym przesłaniem było, jest i będzie niesienie pomocy i dobra...
Znicze zapłonęły. Palą się ku pamięci zamordowanego prezydenta 
Gdańska - Pawła Adamowicza. Palą się ku pamięci, abyśmy sami 
mieli serce, abyśmy nadal (lub od nowa) dla siebie byli ludźmi, 
abyśmy sobie nawzajem pomagali tak jak tylko możemy i potra-
fimy.”
Redakcja „Debat Lądeckich” solidaryzuje się z uczestnikami spo-
tkania w Lądku-Zdroju i podobnych wydarzeń organizowanych w 
większości polskich gmin.

Red.
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Liceanarium
l WYCIECZKA DO WROCŁAWIA
13 grudnia 2018 r. uczniowie klasy pierwszej oraz drugiej LO  
w Lądku-Zdroju pojechali na wycieczkę do Wrocławia. W ramach 
realizowanej w szkole dodatkowej godziny zajęć z wychowania fi-
zycznego młodzież wzięła udział w zabawach w „Parku trampolin”. 
Zabawy były bardzo udane, ale też wymagające od uczestników 
dobrej kondycji. Po intensywnym wysiłku uczniowie wraz z opie-
kunami udali się na wrocławski rynek i wzięli udział w Jarmarku 
Bożonarodzeniowym. W pięknej świątecznej scenerii młodzież 
mogła poczuć nastrój Świąt Bożego Narodzenia.

l SPOTKANIA PRZYRODNICZE
Tuż przed świętami, 19 grudnia, młodzież z klasy I i II LO miała 
przyjemność uczestniczyć w ciekawym wykładzie dotyczącym my-
ślistwa i łowiectwa. Gośćmi w szkole byli pan Sylwester Dembny 
- myśliwy i podróżnik oraz pan Łukasz Głowacki - przedstawiciel 
Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego. Młodzież wysłuchała pre-

Wieści z Gimnazjum
l Konkurs POZNAJEMY PARKI
Dnia 11. stycznia 2019 roku czworo z nas, reprezentowało szkołę 
w III etapie ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajo-
brazowe Polski”, który odbył się w Zespole Szkół Samorządowych  
w Stroniu Śląskim. Konkurs ma na celu poszerzenie wśród 
uczniów wiadomości z zakresu ochrony środowiska, a także roz-
budzenie i pogłębienie zamiłowania oraz szacunku do przyrody, 
zainteresowanie jej różnorodnością, bogactwem i pięknem. 
Etap „parkowy” konkursu obejmował współzawodnictwo szkół re-
prezentujących gminy w obrębie danego parku krajobrazowego, 
w przypadku naszej szkoły był to Śnieżnicki Park Krajobrazowy. 
Niestety, nie udało nam się przejść do etapu wojewódzkiego, ale 
i tak -rywalizując z uczniami z gimnazjów ze Stronia Śląskiego  
i Wilkanowa- zajęliśmy zaszczytne drugie miejsce. 

l SERCE ze ZNICZY
– protestem przeciw przemocy i apelem o poszanowanie i kul-
tywowanie pozytywnych wartości w życiu. W dniu 18. stycznia,  
w godzinach poprzedzających narodową żałobę po bestialsko za-
bitym Prezydencie Gdańska podczas obchodów WOŚP, wraz z 
pracownikami UMiG, uczniami pozostałych szkół i mieszkańcami 
Lądka Zdroju zapaliliśmy znicze na Rynku Lądka-Zdroju. Wspólnie 
wyraziliśmy swój protest wobec podobnym czynom jaki miał miej-
sce w Gdańsku i zaapelowaliśmy tym samym o życie w spokoju i 
przyjaźni, o bezpieczniejszy świat. 

l OD JUNIORA DLA SENIORA
Wszyscy wiedzą, że w trzeciej dekadzie stycznia obchodzimy Świę-
to Babci i Dziadka, nie wszyscy jednak mają pojęcie o tym, że my, 
gimnazjaliści „mamy swoich dziadków” w gmachu naszej szkoły. 
Dzienny Domu Seniora+ odwiedza codziennie od kilku do kilku-
dziesięciu seniorów. Nasza znajomość przejawia się w różnych 
okolicznościach: razem świętowaliśmy rocznicę niepodległości 
Rzeczypospolitej, razem wróżyliśmy sobie w Andrzejki, wspólnie 
śpiewaliśmy bożonarodzeniowe kolędy. Tym razem, chcąc uczcić 
Ich bliską obecność i święto, wykonaliśmy kolorowe laurki, które 
wręczyliśmy im wraz z życzeniami wszystkiego najlepszego: zdro-
wia i pogody ducha. Seniorzy ugościli nas słodkim poczęstun-
kiem, więc udział w świętowaniu mieliśmy wszyscy. 

trampolinowego „GOjump”. Nie byłoby może w tym nic nadzwy-
czajnego, gdyby nie fakt, że przedstawienie prowadzone było w 
języku twórcy – wielkiego Williama Shakespeare’a. W wycieczce 
wzięli udział również uczniowie z Regionalnej Szkoły Turystycznej 
w Polanicy-Zdroju, z którymi szybko zintegrowaliśmy się w „ba-
senie gąbek”, a skoki, które oddawaliśmy na trampolinach, się-
gały niemal nieba. Krótko mówiąc – coś dla ciała i coś dla ducha  
(i umysłu :)!

l KARNAWAŁ … PIZZY 
W piątek poprzedzający ferie zimowe odbyła się w naszym gim-
nazjum zabawa karnawałowa. Karnawałowo przebrani byliśmy my 
i karnawałowo przybrane były pizze, które skończyły w naszych 
roztańczonych karnawałowych brzuchach. Teraz możemy zaczy-
nać ferie! 

l DOKOŁA ATLANTYKU
W ostatnim tygodniu przed feriami wrócił z trwającego 2 miesiące 
rejsu po Oceanie Atlantyckim jeden z naszych uczniów. Zaprasza-
my do zapoznania się z lekturą jego wspomnienia na stronie 10 pt. 
„70 dni oceanicznej żeglugi”. 
   
DZIĘKUJEMY Panu Burmistrzowi Lądka-Zdroju i Stacji Narciar-
skiej Lądek-Zdrój za karnety na wyciąg narciarski w czasie ferii 
zimowych.

Zespół ds. Promocji
Więcej informacji i fotorelacje na stronie gpladek.pl

l „Romeo i Julia” i GOjump 
4/7 naszej społeczności uczniowskiej wybrało się 24. stycznia 
2019r. do Wrocławia na spektakl „Romeo i Julia” oraz do parku 
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Dyżury aptek w lutym 2019
w Lądku-Zdroju i Stroniu Śląskim
1.02.2019, 21.00-7.00, „Rumianek”, Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 14
2.02.2019, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością”, Lądek-Zdrój, ul. Powst. Wielkop. 4
3.02.2019, 21.00-7.00, „Zdrojowa”, Lądek-Zdrój, ul. T. Kościuszki 15b
4.02.2019, 21.00-7.00, „Daglezja”, Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 22 
5.02.2019, 21.00-7.00, „Słoneczna”, Stronie Śląskie, ul. Morawka 31/1
6.02.2019, 21.00-7.00, „Rumianek”, Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 14
7.02.2019, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością”, Lądek-Zdrój, ul. Powst. Wielkop. 4
8.02.2019, 21.00-7.00, „Zdrojowa”, Lądek-Zdrój, ul. T. Kościuszki 15b
9.02.2019, 21.00-7.00, „Daglezja”, Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 22 
10.02.2019, 21.00-7.00, „Słoneczna”, Stronie Śląskie, ul. Morawka 31/1
11.02.2019, 21.00-7.00, „Rumianek”, Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 14
12.02.2019, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością”, Lądek-Zdrój, ul. Powst. Wielkop. 4
13.02.2019, 21.00-7.00, „Zdrojowa”, Lądek-Zdrój, ul. T. Kościuszki 15b
14.02.2019, 21.00-7.00, „Daglezja”, Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 22
15.02.2019, 21.00-7.00, „Słoneczna”, Stronie Śląskie, ul. Morawka 31/1
16.02.2019, 21.00-7.00, „Rumianek”, Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 14
17.02.2019, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością”, Lądek-Zdrój, ul. Powst. Wielkop. 4
18.02.2019, 21.00-7.00, „Zdrojowa”, Lądek-Zdrój, ul. T. Kościuszki 15b
19.02.2019, 21.00-7.00, „Daglezja”, Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 22
20.02.2019, 21.00-7.00, „Słoneczna”, Stronie Śląskie, ul. Morawka 31/1
21.02.2019, 21.00-7.00, „Rumianek”, Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 14
22.02.2019, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością”, Lądek-Zdrój, ul. Powst. Wielkop. 4
23.02.2019, 21.00-7.00, „Daglezja”, Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 22
24.02.2019, 21.00-7.00, „Słoneczna”, Stronie Śląskie, ul. Morawka 31/1
25.02.2019, 21.00-7.00, „Rumianek”, Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 14
26.02.2019, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością”, Lądek-Zdrój, ul. Powst. Wielkop. 4
27.02.2019, 21.00-7.00, „Zdrojowa”, Lądek-Zdrój, ul. T. Kościuszki 15b
28.02.2019, 21.00-7.00, „Daglezja”, Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 22

(Harmonogram pracy atek podajemy na podstawie Uchwały XII/127/2018 Rady Powiatu Kłodzkiego) 

PRACA SZUKA CZŁOWIEKA
(stan na dzień 28.01.2019)

Dekarz - tel. 725 917 214
Murarz - tel. 725 917 214
Osoba do pomocy przy sprzątaniu - tel. 880 393 588
Pokojowa/Pokojowy - Hotel „Trojan”, ul. Leśna, tel. 608 522 734
Pomoc kuchenna - tel. 501 035 927
Kierowca C+E - tel. 510 144 726
Kucharz - Restauracja rybna „Pod wyciągiem”, tel. 74 814 60 05
Kelnerka - „Geovita”, ul. Graniczna, tel. 605 300 440
Pokojowa - „Geovita”, ul. Graniczna, tel. 605 300 440
Kucharz - „Geovita”, ul. Graniczna, tel.605 300 440
Pokojowa (może być emerytka lub rencistka) - OW „Bankowy, ul. Ko-
ściuszki, tel. 74 814 85 43
Specjalista ds. elektroenergetycznych - Uzdrowisko Lądek-Długopole 
S.A., tel. 74 814 62 27 w. 233
Praca w Restauracji „Polska Chata”- ul. Kościuszki, tel. 664 428 705
Fizjoterapeuta - 23 WSZUR - tel. 74 811 72 00, 609 401 691
Kasjer, sprzedawca - Sklep „Żabka”, ul. Ogrodowa
Praca w budowlance (wykończeniówka, elewacje), tel.607 524 551
Kelnerka/Kelner - Kawiarnia „Kaprys”, tel. 604 433 771
Recepcjonista - Hotel „Mir-Jan, ul. Kościuszki 78, tel. 505 952 564
Kelner - Hotel „Mir-Jan, ul. Kościuszki 78, tel. 505 952 564
Konserwator - Hotel „Mir-Jan, ul. Kościuszki 78, tel.505 952 564
Kucharz - Hotel „Mir-Jan, ul. Kościuszki 78, tel.505 952 564
Pokojowa - Hotel „Mir-Jan, ul. Kościuszki 78, tel. 505 952 564
Kierownik techniczny - Hotel „Mir-Jan, ul. Kościuszki 78, tel.505 952 564
Płytkarz, Tapeciarz - Hotel „Mir-Jan, ul. Kościuszki 78, tel.505 952 564
Sprzedawca - Sklep „Biedronka”, ul. Śnieżna, tel. 600 448 040
Kelnerka - Rezydencja „Grawert”, ul. Lipowa, tel. 606 217 614
Kasjer sprzedawca - Sklep „Dino”

lekcji o głównych założeniach teoretycznych dotyczących myśli-
stwa, w tym poruszone zostały aspekty etyczne i moralne takiej 
działalności; poznała w szczegółach gatunki zwierząt, które najlicz-
niej zamieszkują polskie lasy, a także ich cechy charakterystyczne  
i środowisko życia. Wykład wzbogacony był o prezentacje, zdjęcia, 
pokaz akcesoriów myśliwskich i okazów zwierząt. Dziękujemy za 
niezwykle wartościowe zajęcia, za ciekawą dyskusję i mamy na-
dzieję na ciąg dalszy wiosną.

l „UŚMIECH POD CHOINKĘ”
3 stycznia młodzież LO pojechała na coroczne spotkanie z dziećmi 
z Domu Dziecka w Domaszkowie. Uczniowie naszej szkoły zapre-
zentowali świąteczne Jasełka i zaprosili gospodarzy do wspólnego 
kolędowania. Był potem czas na rozmowy o szkole, wakacjach, 
marzeniach, czas na oderwanie się od szarej rzeczywistości. Li-
cealiści w okresie przedświątecznym wspólnie z Parafią w Lądku-
-Zdroju i Radochowie zorganizowali akcję charytatywną, która sta-
nowi realną pomoc dla podopiecznych Domu Dziecka. Składamy 
serdeczne podziękowania dla wszystkich darczyńców za okazane 
serce i ten szczególny „uśmiech pod choinkę”. Dziękujemy pro-
boszczowi lądeckiej parafii, księdzu Aleksandrowi Trojanowi oraz 
księdzu Wojciechowi Zmysłowskiemu, za wsparcie akcji. Cieszy-
my się, że tradycja pomagania dzieciom kolejny już rok została 
podtrzymana przez lądecki ogólniak.

l STUDNIÓWKA
12 stycznia w przepięknych okolicznościach „Dworku Galosa”  
w Stroniu Śl. odbyła się doroczna uroczystość świętowania 100 
dni do matury, czyli studniówka. Maturzyści z Liceum Ogólno-
kształcącego z Lądka-Zdroju wśród zebranych gości, rodziców, 
nauczycieli rozpoczęli  tradycyjnego poloneza… Były podziękowa-
nia, chwile wzruszenia, a także dobrej zabawy przy filmiku nakrę-
conym przez uczniów, którego przesłanie zostanie nam w pamięci 
na długo: „A mama mówiła - ucz się dziecko do matury…” Te 
100 dni do matury minie szybciej niż się spodziewamy, dlatego 
trzymamy kciuki za naszych maturzystów i życzymy im samych 
sukcesów!

Opracowanie: Adrianna Szymańska
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(relacja ucznia lądeckiego gimnazjum, 
uczestnika rejsu 21. Niebieskiej Szkoły)

„W dniach 10.11.2018 – 19.01.2019 bra-
łem udział w rejsie statku STS Fryderyk 
Chopin w ramach 21.Niebieskiej Szkoły, 
w którym uczestniczyło 35 uczniów z ca-
łej Polski w wieku 14 - 19 lat, nauczyciele  
i załoga stała - łącznie 50 osób. 
Wszystko zaczęło się od przylotu samo-
lotem z Warszawy do Malagi ok. godz. 
23.00. Najpierw oficerowie oprowadzili nas 
po statku, później usadowiliśmy się w ka-
jutach (w mojej mieszkaliśmy w 6 osób na 
4,5 m2) i przyszykowaliśmy koje. Pierwsze 
dni upływały w głównej mierze na nauce: 
poznawaliśmy sprzęt, liny i takielunek ża-
glowca oraz ich zastosowanie. Zapoznawa-
liśmy się z rozpiską, czyli harmonogramem 
naszych wacht. Każdego dnia pełniliśmy 
inne obowiązki: raz się trafił kambuz, czyli 
pomoc w kuchni, innym razem – bosmań-
skie prace pokładowe lub mechaniczne – 
czyszczenie i reperowanie pomp, silnika, 
odsalarki. Trafiały się też rejony, w  któ-
rych osoby sprzątały daną część statku  
i PR, czyli dyżury w prowadzeniu dziennika 
pokładowego. Po obowiązkach mieliśmy 
również czas na zwiedzanie miasta, w  tym 
wejście na słynny zamek Gibralfaro, pozna-
nie lokalnej kultury i smaków. 
Po dwóch dniach wypłynęliśmy w kierunku 

Gibraltaru. Byliśmy jednak zmuszeni omi-
nąć go z powodu złych warunków pogo-
dowych i zmienić kurs na Wyspy Kanaryj-
skie. Po ośmiu ciężkich dniach, z wieloma 
sztormami i ucieczką przed burzami, pod-
czas których kilkumetrowe fale przelewały 
się przez pokład naszego statku, a latające 
ryby lądowały w waterwajsach, dotarliśmy 
do Las Palmas. Tam nasz żaglowiec stał 
przy kei przez 3 dni, w trakcie których bra-
liśmy udział w konkursach wachtowych, 
zwiedzaliśmy i robiliśmy zapasy na dalszą 
podróż. Wzięliśmy również udział w wy-
cieczce dookoła Grand Canarii, podczas 
której zobaczyliśmy pustynię, wielkie ka-

Lądczanie podróżują
70 DNI OCEANICZNEJ ŻEGLUGI

niony pełne kaktusów i małe hiszpańskie 
miasteczka z wieloma wąskimi uliczkami. 
Las Palmas było ostatnim europejskim 
portem na trasie naszej wyprawy. Po wy-
płynięciu spędziliśmy kolejne 5 dni na 
Atlantyku, kierując się do Mindelo na jednej 
z Wysp Zielonego Przylądka, które o dziwo 
były najmniej zielone ze wszystkich przez 
nas odwiedzonych. Mogliśmy je swobod-
nie zwiedzać przez 3 dni. Tam poznaliśmy 
prawdziwą Afrykę i widzieliśmy żółwie 
morskie – symbol Republiki Zielonego 
Przylądka. Po upływie tych spokojnych dni 
odbył się najdłuższy, bo trwający ponad 
2 tygodnie ‘przelot’ przez Atlantyk bez za-

wijania na ląd. Czas 
płynął powoli między 
lekcjami, alarmami 
do żagli i nieraz zła-
paną rybą, co przy 
niedziałającej klima-
tyzacji i ekstremal-
nych temperaturach 
było wycieńczające. 
Wtedy też przepłynę-
liśmy przez Równik 
i przeszliśmy szalo-
ny „chrzest morski” 
oraz kąpaliśmy się  
w oceanie.

Po tym czasie dopłynęliśmy do brazylij-
skich wysp Fernando de Noronha, które 
okazały się w dużej części przepięknym 
parkiem narodowym. Chodząc po tamtej-
szych dżunglach widzieliśmy wiele egzo-
tycznych stworzeń jak np. gekony, kraby i 
iguany. Po 2 spędzonych tam dniach wyru-
szyliśmy na Karaiby. 
Do wybrzeży Barbadosu dotarliśmy po 
ośmiu dniach rejsu. Tu kotwiczyliśmy 4 
dni, podczas których świętowaliśmy Wigilię 
i Boże Narodzenie. Przez 3 kolejne, ostatnie 
już tygodnie wyprawy, krążyliśmy po Ka-
raibach od wyspy do wyspy. Na holender-
skiej Sint Eustatius weszliśmy na wygasły, 

porośnięty tropikalnym lasem wulkan, a 
na Terre-de-Haut, uczestniczyliśmy w grze 
terenowej, podczas której rozpaliliśmy 
ogniska i pierwszy raz od 2 miesięcy spa-
liśmy poza statkiem. W międzyczasie spę-
dzaliśmy czas na zwiedzaniu, chodzeniu po 

dżunglach i wylegiwaniu się na plażach. 
Nurkowaliśmy też na przepięknych rafach 
koralowych, gdzie widoczne były niesamo-
wite i różnobarwne zwierzęta: rozgwiazdy, 
gąbki morskie, jeżowce, mureny. Pojawiła 
się nawet jedna duża ośmiornica, a wkoło 
pływało wiele kolorowych ryb.
Nasza wyprawa skończyła się na Martynice 
dnia 19. stycznia, kiedy to pożegnaliśmy 
się z kapitanem i oficerami. Wraz z nauczy-
cielami wróciliśmy samolotem przez Paryż 
do Polski, gdzie oczekiwały nas już rodziny. 
Rejs był dla nas wszystkich wspaniałą 
przygodą, pełną niesamowitych wrażeń  
i przeżyć, które na pewno zostaną zapamię-
tane przez każdego z nas do końca życia, 
a zawiązane na nim przyjaźnie na pewno 
przetrwają  próbę czasu.

Miłosz Krzonkalla

(Foto z archiwum autora)
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28 stycznia-8 lutego Ferie Zimowe w Lądku-Zdroju. Program na 
plakatach i www.ckirladek.pl
1 lutego, godz. 19.00, Lądeckie Kino bez biletu, pl. Staromłyński 
5,  Sprawdź repertuar w CKiR, wstęp wolny
1 lutego, godz. 19.30, Koncert muzyki tradycyjnej Ranoszek 
Trio-instrumenty dawne. Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna,  
ul. Rynek 1 wstęp 20 zł
2 lutego, godz. 11.00, Poranek z Bajką - Lądeckie Kino bez biletu, 
pl. Staromłyński 5, Sprawdź repertuar w CKiR, wstęp wolny
2 lutego, godz. 19.30, Koncert standardów Jazzowych, Dom Klah-
ra Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1 wstęp 20 zł
4 lutego, godz.19.00, Biesiada w Piwnicy pod Adamem, wieczór 
z muzyką na żywo i wspólne śpiewanie, Piwnica pod Adamem Ka-
wiarnia Twórczości, ul. Wolności 2, wstęp 10 zł
5 lutego, godz.18.00, Warsztaty String Art - tworzenie obrazów 
nitką. Prowadzenie Marta Sidorowska. Piwnica Pod Adamem,  
ul. Wolności 2, udział w zajęciach płatny 30 zł w tym wybrany napój 
z menu kawiarni
6 lutego, godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej, Ka-
wiarnia Wiedeńska Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 8 zł
6 lutego, godz.19.00, Koncert muzyki LATINO – gitara i śpiew 
Moises Bethencourt oraz akompaniament instrumentów perku-
syjnych,  Kawiarnia Dom Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 20 zł
7 lutego, godz.18.00, Warsztaty tworzenia masek karnawało-
wych. Prowadzenie Marta Sidorowska. Piwnica Pod Adamem, ul. 
Wolności 2, udział w zajęciach płatny 30 zł - w tym wybrany napój 
z menu kawiarni
8 lutego, godz. 19.00, Lądeckie Kino bez biletu, pl. Staromłyński 
5,  Sprawdź repertuar w CKiR, wstęp wolny
8-10 lutego, godz. 17.00 - 22.00, z cyklu Podróże kulinarne - Pie-
rogi świata, Pub Jan, ul. Parkowa 25
9 lutego, godz. 11.00, Poranek z Bajką - Lądeckie Kino bez biletu, 
pl. Staromłyński 5, Sprawdź repertuar w CKiR, wstęp wolny
9 lutego, godz.19.30, Jazz koncert duetu Alina Katarzyna Jazz En-
samble, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna ul. Rynek 1, wstęp 20 zł
11 lutego, godz.19.00, Biesiada w Piwnicy pod Adamem, wieczór 
z muzyką na żywo i wspólne śpiewanie, Piwnica pod Adamem Ka-
wiarnia Twórczości, ul. Wolności 2, wstęp 10 zł.
13 lutego, godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej, Ka-
wiarnia Wiedeńska Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 8 zł
13 lutego, godz.19.00, Koncert muzyki LATINO – gitara i śpiew 
Moises Bethencourt oraz akompaniament instrumentów perkusyj-
nych,  Kawiarnia Dom Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 20 zł
14 lutego, godz. 19.30, Walentynkowe Party w pubie Jan,  
Pub Jan, ul. Parkowa 25, wstęp wolny
15-17 lutego, Lądecki Jarmark Staroci, Rynek 
15 lutego, godz. 16.00, Spektakl „Zagubiona Owieczka” oraz pro-
gram: „Gwiazdkowa niespodzianka”. Realizacja: Teatr „Ziarenko 
Gorczycy”. Sala Widowiskowa CKiR, pl. Staromłyński 5
15 lutego, godz. 19.00, Lądeckie Kino bez biletu, pl. Staromłyński 
5,  Sprawdź repertuar w CKiR, wstęp wolny
15 lutego, godz.19.30, Koncert tribute to George Michael, Dom 
Klahra Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1, wstęp 15 zł
16 lutego, godz. 11.00, Poranek z Bajką - Lądeckie Kino bez bi-
letu, pl. Staromłyński 5, Sprawdź repertuar w CKiR, wstęp wolny
16 lutego, godz.19.30, Koncert walentynkowy - muzyka zakocha-
nych, Dom Klahra, Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1, wstęp 20 zł
18 lutego, godz.19.00, Biesiada w Piwnicy pod Adamem, wieczór 
z muzyką na żywo i wspólne śpiewanie, Piwnica pod Adamem Ka-
wiarnia Twórczości, ul. Wolności 2, wstęp 10 zł.
20 lutego, godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej, Ka-
wiarnia Wiedeńska Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 8 zł
20 lutego, godz.19.00, Koncert muzyki LATINO – gitara i śpiew 
Moises Bethencourt oraz akompaniament instrumentów perku-
syjnych,  Kawiarnia Dom Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 20 zł

22 lutego, godz. 19.00, Lądeckie Kino bez biletu, pl. Staromłyński 
5,  Sprawdź repertuar w CKiR, wstęp wolny
22 lutego, godz.19.30, Koncert pt. „Damskie Granie”, Paulina 
Lenda i Piotr Kozub, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 
1, wstęp 25 zł
22 lutego, godz. 19.30, Koncert Danny Boy Experience, Pub Jan, 
ul. Parkowa 25, wstęp 20 zł
23 lutego, godz. 11.00, Poranek z Bajką-Lądeckie Kino bez biletu, 
pl. Staromłyński 5, Sprawdź repertuar w CKiR, wstęp wolny
24 lutego, godz. 9.30, Wycieczka piesza z przewodnikiem na 
Śnieżnik (1425 m n.p.m.) Spotkanie na parkingu PTTK w Kletnie 
(przy tablicy elektronicznej). Org. PTTK Oddział Bialski w Lądku-
-Zdroju, udział bezpłatny, prosimy o zabranie ubrania stosownego 
do zimowej turystyki górskiej. Osoby nie posiadające ważnej legi-
tymacji PTTK ubezpieczają się we własnym zakresie. Przejazd do 
Kletna we własnym zakresie. 
25 lutego, godz.19.00, Biesiada w Piwnicy pod Adamem, wieczór 
z muzyką na żywo i wspólne śpiewanie, Piwnica pod Adamem Ka-
wiarnia Twórczości, ul. Wolności 2, wstęp 10 zł.
27 lutego, godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej, Ka-
wiarnia Wiedeńska Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 8 zł
27 lutego, godz.19.00, Koncert muzyki LATINO – gitara i śpiew 
Moises Bethencourt oraz akompaniament instrumentów perku-
syjnych,  Kawiarnia Dom Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 20 zł
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