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Z biurka 
BURMISTRZA KACZMARCZYKA

j Burmistrz Lądka-Zdroju, Roman Kaczmarczyk

6 listopada. Gościliśmy w Lądku-Zdroju starostę (burmistrza) 
Svitav, czeskiego miasta, które partnerowało nam we wspólnym 
projekcie unijnym. Było to spotkanie zamykające projekt i otwiera-
jące zarazem kolejny etap współpracy.

8 listopada. Posadziliśmy „Dąb 100-lecia Odzyskania Niepodle-
głości” na skwerze między ulicami Powstańców Wielkopolskich 
i Ogrodową, przy którym stanął już wcześniej kamienny obelisk 
z tablicą upamiętniającą tegoroczny jubileusz. Bardzo dziękuję 
uczniom lądeckich szkół, ich nauczycielom i Nadleśnictwu Lądek-
-Zdrój, autorowi tej wspaniałej inicjatywy.

8 listopada. Z ogromną przyjemnością poprowadziłem wyciecz-
kę naszych seniorów z lądeckiego oddziału Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów po terenie wiertni naszego od-
wiertu geotermalnego. Nasi seniorzy należą do najaktywniejszych 
w rejonie, co pokazali ciekawością i zainteresowaniem na temat 
inwestycji i geotermii jako możliwych rozwiązań technologicznych 
dla przyszłości naszej gminy. Dziękuję bardzo moim gościom za 
wizytę.

9 listopada. O godz. 11.00 wraz z uczniami lądeckich szkół od-
śpiewaliśmy na naszym Runku hymn państwowy ku uczczeniu 
100-nej rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

11 listopada. Święto Odzyskania Niepodległosci.
Uczestniczyłem w Mszy Świętej za Ojczyznę ze sztandarami na-
szych szkół i gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.
W Zamku Na Skale odbyło się posadzenie kolejnego Dębu Odzy-
skania Niepodległości.
Wziąłem udział w uroczystym Koncercie z okazji 100-lecia Od-
zyskania Niepodległości, zorganizowanym w Sali Widowiskowej 
Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju.
Bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy uczcili na różne 
sposoby wyjątkową dla Polski i Polaków rocznicę.

15 listopada. Złożyliśmy w wałbrzyskiej Regionalnej Izbie Obra-
chunkowej projekt budżetu Gminy Lądek-Zdrój na 2019 r. Po uzy-
skaniu akceptacji przystąpimy do tworzenia uchwały budżetowej i 
głosowania nad jej projektem.

22 listopada. Miało miejsce oficjalne rozpoczęcie VIII kadencji 
samorządu terytorialnego. Podczas pierwszej sesji ślubowałem 
godnie pełnić swój urząd podczas drugiej kadencji, odbyło się tak-
że zaprzysiężenie radnych oraz wybór władz Rady Miejskiej Ląd-
ka-Zdroju.

23 listopada. Odwiert geotermalny dotarł do głębokości 703 m. 
Tego dnia odbyło się w Lądku-Zdroju walne spotkanie przedsta-
wicieli firm i instytucji biorących udział oraz nadzorujących pra-
ce przy wykonywaniu geotermalnego odwiertu badawczego w 
naszym Kurorcie. Spotkanie złożone było z dwóch części: mery-
torycznych obrad oraz wizyty na wiertni. Jego celem było m.in. 
zapoznanie się z postępem prac, dotychczasowymi wynikami 
wiercenia otworu oraz konsolidacja i wstępna analiza dotychcza-
sowych danych i informacji.

28 listopada. Jako jedyny przedstawiciel z naszego kraju, repre-
zentowałem w Brukseli stronę polską podczas obrad Okrągłego 
Stołu Wysokiego Szczebla dotyczących dekarbonizacji Sektora 
Grzewczego. Posiedzenie zgromadziło liderów europejskich sto-
warzyszeń zrównoważonego i odnawialnego przemysłu, zorga-
nizowanych w ramach inicjatywy DecarbHeat. W czasie debaty 
omawialiśmy, w jaki sposób sektor ciepłowniczy może przyczynić 
się do dekarbonizacji sektora energetycznego w UE, jakie polityki, 
technologie i ścieżki są dostępne i co jeszcze należy zrobić, aby 
sektor ciepłownictwa stał się zrównoważony i opłacalny do 2050 r.

Zakończyliśmy kolejną inwestycję – trasy rowerowe single truck. 
Wiosną wielbiciele kolarstwa górskiego będą mogli używać na-
szych tras do woli.



nr 12 (222/2018) 3

Z prac Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju

Podziękowanie

VIII kadencja rozpoczęta
W czwartek (22.11) o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Mia-
sta i Gminy w Lądku-Zdroju  odbyła się inauguracyjna sesja rady 
miejskiej.  
Podczas pierwszego posiedzenia nowej rady miejskiej jej przedsta-
wiciele otrzymali zaświadczenia o wyborze na kadencję 2018-2023 
oraz złożyli uroczyste ślubowania. Wybrano również przewodni-
czącego rady i jego zastępców. Przewodniczącym Rady Miejskiej 
Lądka-Zdroju ponownie została Małgorzata Bednarek, natomiast 
Wiceprzewodniczącymi Dorota Urbańczyk oraz Łukasz Mróz.
Podczas sesji ślubowanie złożył wybrany na kolejną kadencję Bur-
mistrz Lądka-Zdroju –  Roman Kaczmarczyk. Następnie włodarz 
zaznajomił członków rady z obecną sytuacją w gminie oraz plano-
wanymi kierunkami jej dalszego rozwoju.

Radni Rady Miejskiej: Beata Dańkowska-Szczygieł, Artur Dobrzyń-
ski, Edyta Kolendo, Mariola Kozińska, Łakucewicz Dorota, Klaudia 
Mika, Agata Opiła, Leszek Pazdyk, Magdalena Podyma, Ewelina 
Rycaj, Tomasz Stuła, Jacek Walentynowicz.

Ewa Chalecka

Serdecznie dziękuję Państwu, którzy obdarzyli mnie swoim 
zaufaniem w wyborach do Rady Miejskiej Lądka-Zdroju.
Kontrkandydatkom i kontrkandydatom gratuluję wyników.
Z wyrazami szacunku

Sławomir Walentynowicz

Poniższy artykuł publikujemy na prośbę Urzędu Skarbowego  
w Bystrzycy Kłodzkiej.

Redakcja

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bystrzycy Kłodzkiej informuje 
Podatników o nowych przepisach podatkowych w zakresie: Dzia-
łalności nierejestrowej i Mechanizmu podzielonej płatności.

DZIAŁALNOŚĆ NIEREJESTROWA – nowe prawo dla początku-
jących przedsiębiorców obowiązujące od 30 kwietnia 2018 r. i 
dotyczy drobnej działalności zarobkowej osób fizycznych, np. do-
rywczego handlu lub okazjonalnych usług – art. 5 ust. 1 ustawy 
z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 646 z późn. zm.). Jeśli przychody należne z tej działalności 
nie przekroczą w żadnym miesiącu 50 % kwoty minimalnego wy-
nagrodzenia (w 2018 r. – 1050 zł), działalność ta nie jest uznawana 
za działalność gospodarczą i nie trzeba jej rejestrować w Central-
nej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dochody 
z takiej działalności są opodatkowane na zasadach ogólnych i 
po zakończonym roku należy wykazać je w zeznaniu PIT-36 jako 
przychód z innych źródeł. Działalność nierejestrowa dedykowana 
jest dla osób, które wykonują działalność osobiście (nie w spółce) 
oraz przez ostatnie 5 lat nie prowadziły firmy lub prowadziły ją, 
ale przed 30 kwietnia 2017 r. dokonały wykreślenia z CEIDG i nie 
rejestrowały jej ponownie. Działalność taka nie może być objęta 
wymogiem uzyskania koncesji, pozwolenia czy licencji. Przedsię-
biorca „nierejestrowy” nie musi opłacać obowiązkowych składek 
ZUS z tyt. pozarolniczej działalności gospodarczej, odprowadzać 
zaliczek do US, płacić podatku VAT (z wyjątkiem prowadzenia dzia-
łalności, która z mocy ustawy podlega opodatkowaniu VAT, np. 
usługi doradztwa czy sprzedaż wyrobów z metali szlachetnych), 
posiadać kasy fiskalnej (z wyjątkiem prowadzenia działalności, 
która zgodnie z rozporządzeniem obliguje do posiadania kasy, np. 
usługi fryzjerskie, kosmetyczne, związane z mechaniką samocho-
dową) oraz prowadzić skomplikowanej rachunkowości. Przedsię-
biorca nierejestrowy musi rozliczać przychody z działalności 
nierejestrowej w PIT-36, wystawiać na żądanie drugiej strony 
rachunki lub faktury uproszczone oraz respektować uprawnienia 
konsumenckie w relacjach ze swoimi klientami. 

MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI (MPP) – art. 108a – 
108d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) to obowią-
zujący od 1 lipca 2018 r. szczególny i dobrowolny sposób do-
konywania płatności za nabyty towar lub usługę. Przedsiębiorca 
decyduje, którą fakturę zapłaci z zastosowaniem MPP, w jakiej 
części oraz wobec którego dostawcy. Płatność w MPP odbywa 
się przy użyciu specjalnego komunikatu przelewu, w którym 
wskazujemy na podstawie otrzymanej od dostawcy faktury VAT 
wartość sprzedaży netto (całość/część), kwotę podatku VAT (ca-
łość/część), nr faktury oraz NIP dostawcy. Tak dokonana płatność 
zostanie podzielona na należność netto na rachunek rozliczenio-
wy banku/SKOK-u dostawcy, natomiast kwota VAT na specjalny 
rachunek VAT (utworzony automatycznie przez bank/SKOK po 1 
lipca 2018 r.). Środki na rachunku VAT wykorzystujemy do zapłaty 
VAT w rozliczeniach z kontrahentami i urzędem skarbowym. MPP 
stosujemy wyłącznie do transakcji dokonywanych przelewem 
w złotych polskich na rzecz innych podatników VAT. Korzyści 
stosowania MPP to m.in. możliwość obniżenia kwoty zobowiąza-
nia – tzw. skonto czy zwrot różnicy podatku w przyspieszonym 
25-dniowym terminie. 
Jeżeli nagromadzonych na rachunku VAT środków pieniężnych nie 
będzie można wykorzystać do zapłaty za fakturę dostawcy lub do 
rozliczenia z urzędem skarbowym, wówczas można złożyć wnio-
sek do urzędu skarbowego o uwolnienie tych środków, tj. przeka-
zanie na rachunek rozliczeniowy w celu swobodnego dysponowa-
nia nimi (US na wydanie postanowienia ma 60 dni). 

Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Bystrzycy Kłodzkiej

Barbara Wdowiak

Naczelnik Urzędu Skarbowego 
w Bystrzycy Kłodzkiej informuje
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...tak można podsumować jesienne realizacje projektów w Biblio-
tece CKiR. Od września b.r. biblioteka realizowała dwa projekty: 
„Roboty na start, kodowanie jest trendy” (dofinansowany ze środ-
ków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w 
Polsce oraz Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika 
w kwocie 5600 zł.) oraz „Biblioteczna mozaika, czyli międzypoko-
leniowy festiwal różności” (dofinansowany ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 5580 zł.)
W ramach działań pierwszego projektu zakupiliśmy niezbędny 
sprzęt i zorganizowaliśmy profesjonalne warsztaty z programowa-
nia. Zajęcia odbywały się w lądeckich i trzebieszowickich zerów-
kach oraz w bibliotece. Ich głównym celem była nauka podstaw 
programowania i rozbudzenie zainteresowań technicznych i infor-
matycznych, zwłaszcza w zakresie kodowania.
Drugi projekt obejmował w swoich ramach bardzo różne działania. 
Były to spotkania z grami planszowymi, z magicznym teatrzykiem 
kamishibai, warsztaty kulinarne, zajęcia o tematyce ekologicznej, 
spotkania autorskie dla dzieci i dorosłych, specjalne kąciki literac-
kie z książkami z dużymi literami i audiobookami dla dorosłych 
oraz z bajkami i grami planszowymi dla dzieci, konkurs plastyczny. 
Zajęcia odbywały się w przedszkolu w Bolesławowie, w bibliotece 
w Stroniu Śląskim, w Domu Senior +, w szkole podstawowej w 
Trzebieszowicach i w Lądku-Zdroju oraz oczywiście w Bibliotece 
CKiR. Naszym celem była promocja czytelnictwa wśród dzieci i 
kształtowanie kultury czytelniczej. Udział dzieci w tym szeregu 
działań o charakterze twórczo-edukacyjnym miał dać im dodatko-
wą szansę na wszechstronny rozwój i intensyfikację umiejętności. 
Wierzymy, że nasze cele zostały osiągnięte :). Cele nie zostałyby 
osiągnięte bez grupy osób, którym chcemy w tym miejscu po-
dziękować. Są to: Petronela Huk, Danuta Opalińska, Ewa Hućko-
-Zając, Mariola Fik, Adrianna Szymańska, Małgorzata Wołczacka, 
Alicja Witczak, Gracjana Pazdyk, Adam Rodak, Karolina Szczerba 
i Konstancja Rodak. Dzięki Waszej pracy i zaangażowaniu zada-
nia biblioteki zostały wykonane ze stuprocentową skutecznością! 
Dziękujemy również dyrektorom szkół i przedszkoli oraz wszyst-
kim nauczycielom, którzy tak otwarcie i ochoczo z nami współ-
pracowali.
Zakończenie realizacji projektów nie oznacza zakończenia spotkań 
z dziećmi. Wszystkie działania będą kontynuowane zgodnie z har-
monogramem pracy biblioteki. Wszystkich zainteresowanych za-
praszamy do nas!

Gabriela Naporowska-Rodak
Biblioteka Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju

75 dni – 11 działań – 79 spotkań – ponad 1000 dzieci

Krezbi nagrodzony!
Zamieszkujący na stałe w Lądku-Zdroju, artysta, poeta i  twórca 
oraz krytyk i eseista Zbigniew Kresowaty został uhonorowany 
prestiżową Nagrodą Międzynarodową im. Nikosa Chadzinikolau. 
Wręczenie odbyło się na Międzynarodowej Konferencji Poetów 
w Poznaniu 26 października 2018 roku. Adnotacja na Dyplomie 
brzmi: „Za całokształt pracy artystycznej”. 
Warto dodać, że fakt ten zbiegł się z 35-tą rocznicą działalności 
twórczej artysty, którą obchodził w ub. roku, uhonorowany na 
swym Benefisie „Listem Gratulacyjnym” przez Burmistrza Lądka-
-Zdroju Romana Kaczmarczyka. 
Przypomnijmy, że artysta posiada kilkanaście nagród artystycz-
nych za swą działalność, są m.in.: „Metafora” im. Micińskiego, 
„Gustaw” im. Herlinga Grudzińskiego, „Wiatraki” im. Klemensa 
Janickiego, „Miceokordia za działalność charytatywną, Pierścień 
Tysiąclecia od kard. Henryka Gulbinowicza i teraz nagroda im. Ni-
kosa Chadzinikolau za całokształt pracy.         

Zbyszek Krezbi Kresowaty wydał 8 tomów poezji i dwa tomy li-
teratury faktu, czyli serię rozmów z wybitnymi artystami polskiej 
kultury wydane przez samorząd miasta Wrocław. Zredagował trzy 
almanachy poetyckie i kilka książek innych poetów. W ubiegłym 
roku wydał książkę „Portretowisko”. Autor publikuje i współreda-
guje czasopisma literackie, ilustruje książki, zajmuje się krytyką 

literacką m.in. na portalu pisa-
rze.pl i w swej GALERII ZBYSZ-
KA na tymże portalu. Wystawia 
prace plastyczne i udziela lekcji 
plastycznych w swojej pra-
cowni twórczej „Krezbi” przy  
ul. T. Kościuszki 42. 
Gratulujemy serdecznie nasze-
mu ambasadorowi kultury!

Red.
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Z ŻYCIA LĄDECKICH EMERYTÓW
Już dawno skończyło się lato, a więc najwyższa pora, by podsu-
mować  program przewidziany do realizacji przez seniorów na 
działce rekreacyjnej Lądeckiego Oddziału PZERiI. Teren letnich 
spotkań użytkowany jest przez seniorów od 9 lat i z każdym rokiem 
przybywa osób, które chętnie korzystają z różnych form integracji 
wewnątrzpokoleniowej oraz aktywizacji fizycznej i społecznej. Od 
maja do września seniorzy kilka razy w tygodniu przychodzili na 
działkę, nie tylko po to, żeby odpocząć na świeżym powietrzu, ale 
także sprawić, by to miejsce stawało się coraz bardziej przyjazne 
i piękne. Dzięki ich pracy działka jest zadbana, ukwiecona i coraz 
bardziej zmodernizowana. Poza wykonywaniem prac ogrodni-
czych, gospodarczych i budowlanych, można tu spędzić czas na 
pogawędkach,  a także grając w ping-ponga, rzutki, czy szachy. 
Jednak największą  chlubą seniorów jest wybudowany przez nich 
bulodrom, na którym odbywają się doroczne turnieje gry w bule. 
Turnieje petanki (buli) organizowane są w ramach realizacji zadań 
publicznych dofinansowanych przez Gminę Lądek-Zdrój. Chociaż 
tegoroczne zadanie pn. „ Letnie turnieje gry w bule” skierowane 
było nie tylko do seniorów, jednak tradycyjnie w turniejach udział 
wzięły prawie wyłącznie osoby starsze. W sumie w turniejach 
uczestniczyły 44 osoby. I tak - w czerwcu grały drużyny trzyosobo-
we, złożone z seniorów oraz nielicznych młodszych zawodników, 
w lipcu do turnieju przystąpili debliści, a w sierpniu – singliści. We 
wrześniu odbył się konkurs strzału precyzyjnego, w którym wzię-
li udział sami panowie. Po rozegraniu poszczególnych kategorii 
turniejów, były organizowane pikniki integracyjne. Dzięki dofinan-
sowaniu Gminy zwycięzcy  turniejów mogli otrzymać nagrody rze-
czowe, puchary i statuetki. Dofinansowanie pozwoliło też m.in. za-
kupić kruszywo na wierzchnią warstwę bulodromu oraz drewniane 
elementy budowlane na modernizację wiaty. W realizację zadania 
publicznego zaangażowanych było 30 wolontariuszy (przygotowa-
nie miejsca do rozgrywek, organizacja i przebieg turniejów, przy-
gotowanie pikników, prace fizyczne w ogrodzie). Z różnych form 
aktywności i rekreacji skorzystało kilkadziesiąt osób 60+ z Gminy 
Lądek-Zdrój. Za rok -  jubileusz dziesięciolecia turniejów petanki 
organizowanych przez lądeckich emerytów.
Przy Lądeckim Oddziale PZERiI działa stowarzyszenie Senioralny 
Klub Petanki, który ma na celu wyłonienie profesjonalnej grupy 
graczy w bule. Seniorzy ze względu na swój wiek oraz udział w  
swoich wakacyjnych turniejach, nie są w stanie stworzyć takiej 

drużyny. Dlatego zapraszamy do współpracy 
osoby młodsze, które chciałyby przystąpić do 
stowarzyszenia. Dysponujemy profesjonalnym 
placem do gry w bule, na którym jednocze-
śnie mogą grać dwie drużyny, mamy potrzeb-
ny sprzęt i akcesoria do gry oraz osoby, które 
chętnie udzielą instruktażu. Chętnych prosimy 
o zgłaszanie się do biura Oddziału w CKiR plac 
Staromłyński 5.

Danuta Kruk

Lądek-Zdrój obchodził rocznicę 100-lecia odzyskania przez Polskę 
Niepodległości na wiele sposobów. 
W czwartek (8.11), Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk 
wspólnie z mieszkańcami i przedstawicielami Nadleśnictwa Lą-
dek-Zdrój uczestniczył w uroczystości posadzenia Dębu Niepod-
ległości. Drzewko będzie żywym symbolem, który w przyszłości 
przypomni mieszkańcom kurortu o tak ważnym dla wszystkich 
Polaków jubileuszu. Dąb Niepodległości przyjechał do nas z Hen-
rykowa, a obecnie rośnie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich. 
Tuż obok umieszczono kamień z tablicą upamiętniającą tegorocz-
ną uroczystość. 
Dzień później, w piątek (9.11) szkoły na terenie całej Polski włą-
czyły się w projekt bicia rekordu w śpiewaniu hymnu narodowego 
- w ramach akcji „Rekord dla Niepodległej”. W Lądku-Zdroju w 
akcji uczestniczyli uczniowie oraz najmłodsi mieszkańcy kurortu 
– grupa przedszkolaków. Śpiewanie hymnu rozpoczęto dokładnie 
o godz. 11.11, następnie najmłodsi zaprezentowali uroczysty pro-
gram artystyczny.
Nie obyło się również bez widowisk muzycznych. W sobotę 
(10.11), w sali głównej CKiR-u odbył się koncert pt. Z muzyką 
przez stulecie niepodległości w wykonaniu społecznego ogniska 
muzycznego. Dzień później (11.11), również w budynku CKiR-u 
odbył się wernisaż wystawy Polska Niepodległa oraz koncert pie-
śni patriotycznych.

Ewa Chalecka

Jubileusz Niepodległej 

Lądecka Szopka Bożonarodzeniowa 
(do samodzielnego wycięcia)
ZRÓB PREZENT BLISKIM 
I WYŚLIJ ZE ŚWIĄTECZNYMI ŻYCZENIAMI

INFORMACJA 
TURYSTYCZNA
Pl. Staromłyński 5
Lądek-Zdrój
Cena tylko 12 zł
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Wieści z „Lądeckiej Jedynki”
l Programowanie - klocki LEGO WeDO 2018
W ramach realizowanego projektu „Kod do przyszłości”, nasi naj-
młodsi robotycy (uczniowie klas I – III naszej szkoły) dostali wła-
śnie nowe narzędzie pracy, wykorzystujące najnowsze trendy w 
nauczaniu przedmiotów ścisłych. Lego WeDo – bo o nim mowa 
- łączy wykorzystanie popularnych klocków Lego, intuicyjny inter-
fejs i ciekawe konstrukcje z nowymi pomysłami na przybliżenie 
uczniom świata przyrody i technologii. Dzięki intuicyjnej aplika-
cji dostępnej na komputery i urządzenia dotykowe, dzieci poznają 
podstawy programowania i szybko zaczynają tworzyć własne pro-
gramy ożywiające Lego-roboty. Zabawa jest przednia! Dzieciaki 
uwielbiają zajęcia z Lego VeDo!

l Budżet Obywatelski 
W ramach konsultacji społecznych Gminy Lądek-Zdrój w sprawie 
Budżetu Obywatelskiego otrzymaliśmy kwotę 20 000 zł na realiza-
cję projektu - Wiata Edukacyjna „EkoStacja”. Celem opracowania 
jest zaprojektowanie i wykonanie drewnianej wiaty na terenie szko-
ły o charakterze rekreacyjno-turystycznym. Szczególne podzięko-
wania kierujemy do pana Jerzego Godziejewicza za przygotowanie 
projektu, pani Marcie Adamus oraz wszystkim tym, którzy zaanga-
żowali się w realizację tego przedsięwzięcia. Dziękujemy wszyst-
kim, którzy poparli nasz projekt oddając swój głos.

l Śniadanie daje Moc 2018
W celu zwiększenia świadomości uczniów na temat roli zdrowego 
odżywiania 6 listopada 2018 r. szkoła włączyła się  do ogólno-
polskiej akcji edukacyjnej „Śniadanie daje moc”, organizowanej 
przez koalicję Partnerstwo dla Zdrowia oraz Instytut Matki i Dziec-
ka. Uczniowie klas 1-3 najpierw przygotowali, a potem wspólnie 
spożywali drugie śniadanie. W przygotowaniach ochoczo wsparli 
nas rodzice uczniów. Dzięki nim na naszych szkolnych „stolikach 
śniadaniowych” znalazły się kolorowe kanapki, świeże soki i inne 
niesamowicie zachęcające przekąski. Oprócz tego wychowawcy 
przeprowadzili pogadanki na temat roli śniadania, jako najważ-
niejszego posiłku w ciągu dnia. Uczniowie dowiedzieli się również, 
że zdrowe odżywianie to nie tylko zdrowa żywność. Akcja dała 
uczniom nie tylko wspaniałą zabawę, ale również szansę na inte-
grację grupy, zwiększenie świadomości nt. zdrowego odżywiania i 
roli śniadania w diecie człowieka.

l 100 dębów na 100 lecie Odzyskania Niepodległości 2018
W  ramach obchodów 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we 
Wrocławiu zainicjowała akcję sadzenia na Dolnym Śląsku „100 
dębów na 100 lecie Odzyskania Niepodległości”, w której także 
udział wzięła Nasza Szkoła. Wspólnie z władzami miasta i kierow-
nictwem Nadleśnictwa Lądek-Zdrój, przy tablicy upamiętniającej 
odzyskanie Niepodległości przez Polskę, na skwerku u zbiegu ulicy 
Ogrodowej i Powstańców Wielkopolskich w Lądku-Zdroju, posa-
dziliśmy pamiątkowy „Dąb Niepodległości”.

l 100 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ 
POLSKĘ 2018

Lekcja patriotyzmu i historii 
Biało-czerwony Lądek-Zdrój.

Uczestnicząc w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz 
pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej 
Polsce. To święto sprawia,  w zabieganym życiu przystajemy na 
chwilę  wspominamy naszych przodków walczących o nasz kraj 
Cała społeczność szkolna wraz z Gronem Pedagogicznym i Dyrek-
cją w uroczystym biało-czerwonym pochodzie udała się na lądecki 
rynek. Kolorowy korowód prowadził sam Józef Piłsudski, w które-
go doskonale wcielił się Kamil Kaczmarek, uczeń klasy VII a. Cen-
tralnym punktem obchodów był plac przed miejskim ratuszem. 

Cieszymy się, że nasze zaproszenie do wspólnego świętowania 
przyjęły wszystkie placówki oświatowe miasta. Wychowankowie 
Przedszkola wraz z panią Dyrektor Danutą Wójtowicz-Robak i na-
uczycielkami, młodzież Gimnazjum z nauczycielami oraz młodzież 
z Liceum. Wszystkich powitał gospodarz Miasta i Gminy burmistrz 
Roman Kaczmarczyk oraz zastępca burmistrza Alicja Piwowar. 
Oficjalnie uroczystość obchodów rozpoczęła się od przemowy 
Józefa Piłsudskiego do licznie zgromadzonych uczniów, gości, 
mieszkańców. Następnie dyrektor szkoły Grzegorz Weber odniósł 
się do  wydarzeń z przed 100 lat. Przypomniał najważniejsze fakty  
historyczne.
O godz. 11.11 rozbrzmiał „Mazurek Dąbrowskiego”. Odśpiewali-
śmy cztery zwrotki hymnu państwowego. Tym samym wzięliśmy 
udział w ogólnopolskiej akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej  
„Rekord dla Niepodległej”. Po oficjalnej i podniosłej części prze-
szliśmy do artystycznej. Wychowankowie Przedszkola zaprezento-
wali się w kilku odsłonach. Pięknej recytacji, śpiewie oraz marszu. 
Uczniowie klas II naszej szkoły zatańczyli skocznego krakowiaka w 
ciekawym układzie choreograficznym. Nie zabrakło wspólnie od-
śpiewanych pieśni patriotycznych.
Kocham cię, kocham cię, kocham cię Polsko! - tą piosenką ze zna-
nego telewizyjnego programu zakończyliśmy świętowanie.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyjęli na-
sze zaproszenie.
Dziękujemy za okazaną pomoc: pracownikom Straży Miejskiej oraz 
Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju.

Zebrała Marta Adamus

W dniach 5-7 października odbyło się Trzecie Lądeckie Spotkanie 
Sentymentalne. Tym razem również pojawiły sie wątki: towarzyski, 
artystyczny i krajoznawczy. W części towarzysko- wspomnienio-
wej, która odbyła się w „Kawiarni Piwnica pod Adamem”, w gronie 
uczestników spotkania znaleźli się m.in. Prof. Wojciech Ciężkow-
ski, który przybliżył aspekt geologiczny odwiertu geotermalnego,  
opiekun Arboretum Paweł Pachla  z wiosenno-letnimi fotografia-
mi i opwieścią o jego powstaniu tego ogrodu  oraz wiernie to-
warzyszące naszym spotkaniom: była Dyrektorka lądeckiego LO 
Krystyna Podłowska oraz jego nauczycielka Bożena Piskorska. Na 
część artystyczną złożyły się: kolejna wystawa zdjęć sosnowiec-
kiego Stowarzyszenia Miłośników Fotografii w pijalni  Wojciecha, 
koncerty Duetu Claro de Luna w Wojciechu i CKiR oraz spotka-
nie autorskie poetki i malarki Krystyny Leśniewskiej-Pasionek 

Po Trzecim Spotkaniu
Sentymetalnym

ciąg dalszy obok >>
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Nowinki z Przedszkola
l Maluch w Bibliotece
Kontynuując program „Czytające Przedszkole” zapewniane dzie-
ciom są nie tylko atrakcyjne zajęcia, podczas których zdobywają 
wiedzę i nowe umiejętności, to także spotkania z ciekawymi ludź-
mi. 12 października dzieci z grupy V i VI aktywnie uczestniczyły 
w spotkaniu z autorką p. Śmigielską. Dowiedziały się o zawodzie 
pisarza, poznały kolejne etapy powstawania książki. Podczas ko-
lejnych zajęć w Bibliotece dowiedziały się o zdrowym odżywianiu i 
samodzielnie wykonały słodycze bez cukru.

l Dzień Edukacji Narodowej
15 października do przedszkola przybyli zaproszeni goście: Pan 
Burmistrz, przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy oraz emery-
towani pracownicy przedszkola. Dzieci z grupy IV przygotowały 
przedstawienie pt. „Spacer zajączka w lesie”, dzieci z grupy III 
zaśpiewały piosenkę „Misie” a wszystkie przedszkolaki piosenkę 
„Dla Pani”. Po części artystycznej przedszkolaki podziękowały 
osobiście panu Burmistrzowi za Nowe Przedszkole.

l Bezpieczny Przedszkolak
W ramach programu „Bezpieczny Przedszkolak” odbyło się spo-
tkanie z policjantem dla dzieci 5-6 letnich. Przedszkolaki przypo-
mniały sobie zasady bezpiecznego zachowania się w drodze do 
przedszkola, do domu, podczas spaceru i zabaw na placu zabaw. 
Poznały znaczenie zawodu policjant, dowiedziały się wielu cieka-
wostek na temat jego pracy. Starszaki przedstawiały scenki tema-
tyczne ucząc się tym samym wykorzystania zdobytej wiedzy, np. 
co zrobić, gdy jest się świadkiem wypadku na placu zabaw. 
Dziękujemy panu Bałysowi za ciekawe poprowadzenie prelekcji i 
poświecenie swojego czasu na edukację najmłodszych.

l Pasowanie na Przedszkolaka
Minął okres adaptacji nowych przedszkolaków. Większość naj-
młodszych przeszła ten czas bez większych trudności, pamiętajmy 
jednak, że każde dziecko jest jedyne w swoim rodzaju i przeżywa 
ten okres inaczej. Dzięki szeregowi zabaw i zajęć maluszki przeko-
nały się, że w przedszkolu jest fajnie i szybko mija czas. Nauczyły 
się wierszyków, piosenek i 26 października odświętnie ubrane wy-
stąpiły przed swoimi rodzicami. Tym samym pokazały, że zasługu-
ją na gromkie brawa i uroczyste przyjęcie ich do przedszkolnego 
grona. Zgodnie z tradycją najstarsze dzieci powitały ich insceniza-
cją o „Pani Jesieni”. Pani Dyrektor magiczną kolorową kredką do-
konała pasowania każdego przedszkolaka, a rodzice przygotowali 
upominki.

l Zbliża się 1 listopada
Od najmłodszych lat dzieci poznają tradycje i historię swojego re-
gionu. Jest to także okazja, aby pamiętać o tych, którzy przyczynili 
się do tego, że mieszkamy w tak pięknym miejscu. Wspominając 
zmarłych odwiedziliśmy lądecki cmentarz, zatrzymaliśmy się przy 
grobie dr A. Ostrowicza i zaświeciliśmy symboliczny znicz. Dzie-
ci obserwowały trwające prace porządkowe, dzieląc się swoimi 
wrażeniami i przeżyciami. W ciszy spacerowały alejkami okazując 
szacunek zmarłym.  

l Święto Niepodległości
„Dzisiaj wielka jest rocznica - 11 listopada, tym co padli za Ojczy-
znę, hołd wdzięczności Polska składa. I my przedszkolaki o tym 
pamiętamy i dlatego tutaj dziś się spotykamy.”
Tymi słowami rozpoczął się uroczysty apel z okazji 100-lecia Nie-
podległości, przygotowany przez dzieci z gr. V  iVI, na którym ze-
brały się wszystkie dzieci przystrojone w kotyliony. Przedszkolaki 
przez tydzień pogłębiały swoją wiedzę o kraju ojczystym: poznały 
symbole narodowe, mapę Polski, oznaczenia i miejsca charakte-
rystyczne dla poszczególnych regionów, słuchały legend i opo-
wieści o naszej historii, nauczyły się piosenek o Polsce i hymnu 
narodowego, zapoznały się z elementami tańców, wykonały wiele 
ciekawych prac plastycznych min. flagi i elementy dekoracji, któ-
re wykorzystane zostały podczas przedstawienia. Wzięliśmy tak-
że udział w spotkaniu na lądeckim Rynku, prezentując fragmenty 
montażu słowno – muzycznego i bijąc rekord w śpiewaniu hymnu 
narodowego.

przy oprawie muzycznej uczennic PSM w Kłodzku Mai i Hanny 
Sawickich. Pod opieką autorki zaprezentowała się jako recytator-
ka uczennica LO w Lądku Zdroju Aleksandra Lempart. Elementem 
krajoznawczym była wycieczka szlakiem wiodącym przez  miejsce 
wspomnianego próbnego odwiertu, prowdzona przez Miroslawa 
Zbrzeźniaka. Spotkanie zakończyło się zwiedzeniem Arboretum 
w jego interesującej jesiennej szacie. ZP Wojciech stał się więc 
miejscem dwóch artystycznych wydarzeń, a także tematem pre-
zentowanego niżej, jednego z wielu wierszy Krystyny Leśniewskiej 
- Pasionek  poświęconych Lądkowi.

„Zdrój Wojciech”
Kąpiel perełkowa

Słucham jak wokoło mnie szemrzą,
wypływają na powierzchnię,

Trwają w swoim pięknie
krople.

Tańczą, odbijają sie w lustrzanej aurze
lądeckich dziejów.

Zbigniew Zdzienicki

Spotkania Sentymentalne w Arboretum
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Liceanarium
l 1918-2018
Liceum Ogólnokształcące im. A. Zawady w Lądku-Zdroju aktywnie 
uczestniczy w obchodach stulecia odzyskania przez Polskę nie-
podległości. W szkole znajdują się edukacyjne wystawy ukazujące 
proces odzyskiwania niepodległości przez Polaków w 1918 r.  8 
listopada młodzież wzięła udział w uroczystości posadzenia Dębu 
Niepodległości przy ul. Powstańców Wlkp. w Lądku-Zdroju oraz w 
koncercie „Podróż po meandrach historii” w Kinoteatrze. 9 listo-
pada w budynku szkoły miał miejsce uroczysty apel przygotowany 
przez klasę II. Tego samego dnia odbyła się akcja „Rekord dla Nie-
podległej”, czyli odśpiewanie 4-zwrotkowego Mazurka Dąbrow-
skiego. Dziękujemy Szkole Podstawowej za zaproszenie, bo to z jej 
inicjatywy to doniosłe wydarzenie z udziałem wszystkich lądeckich 
placówek oświatowych miało miejsce na lądeckim Rynku. 11 li-
stopada LO wystawiło poczet sztandarowy na uroczystą Mszę Św. 
w Kościele Parafialnym. Patriotycznym akcentem było rozdawanie 
przez naszą młodzież biało-czerwonych kotylionów uczestnikom 
uroczystości.

Bożena Piskorska

l KIERMASZ
14.11.2018r. w lądeckim Liceum odbył się doroczny kiermasz 
„Książki za Złotówkę”. Zainteresowani książką „za bezcen” byli za-
równo uczniowie, jak i pracownicy szkoły, a tematyka nabytków 
była bardzo zróżnicowana. Uczniowie zaproszeni zostali na kolejny 
kiermasz TANIEJ KSIĄŻKI, który zostanie zorganizowany na wio-
snę w nieco innej formie o czym informują: Klub Przyjaciół Biblio-
teki LO i nauczyciel biblioteki Małgorzata Suszyńska.

l zDolny Ślązak Gimnazjalista 
Siedmioro uczniów gimnazjum wzięło udział w szkolnym etapie 
Konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista w dniach od 17.10 do 24. 
10.2018. Już jest wiadome, że jeden z naszych gimnazjalistów za-
kwalifikował się do eliminacji powiatowych. Serdeczne gratulacje!

l GIMNAZJUM ku CZCI 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPOD-
LEGŁOŚCI
W dniu 08.11.2018 młodzież naszej szkoły wraz z opiekunami 
wzięła udział w dwóch uroczystościach związanych z setną roczni-
cą odzyskania niepodległości przez nasz kraj: 
- o godz. 10 na skwerze między ulicami Powstańców Wielkopol-
skich i Ogrodową byliśmy świadkami uroczystego odsłonięcia 
pomnika „Dąb Niepodległości”, a o 11 w kinoteatrze do wtóru 
koncertu obejrzeliśmy pokaz slajdów zatytułowany „Podróż po 
meandrach historii”. 
- trzy gimnazjalistki wzięły udział w I Powiatowym Konkursie Recy-
tatorskim Polskiej Literatury Patriotycznej „A to Polska właśnie…” 
w Dworku Chopina w Dusznikach-Zdroju. Deklamowały wiersze 
poświęcone polskiej myśli i dumie: A. Asnyka „Póki w narodzie 
myśl swobody żyje”, C.K. Norwida „Moja piosnka II” i A. Mickiewi-
cza – koncert Jankiela z XII księgi „Pana Tadeusza”. 
W dniu 09.11. br. uczniowie klasy III a przygotowali uroczystą 
akademię uświetniającą 100-lecie odzyskania niepodległości, na 
którą zaprosili seniorów i ich opiekunki z Domu Pobytu Dziennego 
+SENIOR. Uczniowie przedstawili krótki rys historyczny utraty i 
odzyskania niepodległości, przeplatając scenki sytuacyjne pieśnia-
mi patriotycznymi. Odpowiadając na zaproszenie Ministra Edukacji 
Narodowej i Rady Dzieci i Młodzieży przy MEN do włączenia się 
w akcję „Rekord dla Niepodległej” o godz. 11.11 zaśpiewaliśmy 
wszyscy razem hymn narodowy. 

l Profilaktyka uzależnień
W dniu 19. listopada 2018 dzięki uprzejmości Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizującej zadania 
wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, odbyły 
się w naszej szkole warsztaty pt. „Substancje psychoaktywne – za-
grożenia i przeciwdziałanie”, włączające również wykład i dyskusję 
na temat zagrożeń substancjami psychoaktywnymi. Na zajęciach 
zostały zweryfikowane mity dotyczące substancji psychoaktyw-
nych oraz omówione sposoby radzenia sobie w obliczu zagrożenia 
tymi substancjami. Warsztaty te korespondują z ogólnopolską ak-
cją podejmującą problem profilaktyki uzależnień „Zachowaj Trzeź-
wy Umysł”, realizowaną od lat w naszej szkole. 

l Dzień Życzliwości i …
W środę 21.11. świętowaliśmy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. 
Mnóstwo uśmiechów i dobrych słów wypełniło ten dzień, a poza 
tym każdy z nas, kto miał żółty element garderoby był zwolniony 
z odpytywania.

l Tydzień Edukacji Globalnej
W dniach 19-25 listopada w ramach 20. edycji Tygodnia Edukacji 
Globalnej przygotowaliśmy wystawę, uczestniczyliśmy w warsz-
tatach i pokazie edukacyjnego filmu ukazującego trudną sytuację 
mieszkańców trzeciego świata, uchodźców i migrantów. Toleran-
cja dla różnorodności kulturowej, przeciwdziałanie nierównościom 
społecznym na poziomie lokalnym i globalnym oraz dążenie do 
zrównoważonego rozwoju to szczególne cele tegorocznych ob-
chodów TEG. Uświadomienie sobie tych ważnych kwestii pozwala 
nam docenić jakość własnego życia. Dziękujemy. 

Zespół ds. Promocji, WIĘCEJ INFORMACJI na:  www.gpladek.pl                                

WIEŚCI Z GIMNAZJUM
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PRACA SZUKA CZŁOWIEKA stan na dzień 24.11.2018

Mechanik lub pomocnik mechanika - tel.606401496
Kelnerka (praca weekendowa) - Restauracja „Casablanca”,  
ul. Cienista
Kucharz - Restauracja rybna „Pod Wyciągiem”, tel.748146005
Kelner - Restauracja rybna „Pod Wyciągiem”, tel.748146005 
(mile widziana młodzież ucząca się)
Sprzedawca – Sklep obuwniczy koło targu, tel.669408301
Sprzedawca - Sklep „Dino”
Specjalista ds. elektroenergetycznych - Uzdrowisko Lądek-Dłu-
gopole S.A., tel.748146227 w.233
Praca w Restauracji „Polska Chata”, ul. Kosciuszki, tel. 664 428 
705
Murarz, wykańczanie wnętrz - tel. 725917214
Fizjoterapeuta - 23 WSZUR, tel. 748117 200, 609401691
Pracownik obsługi biura kuracjusza - 23 WSZUR, tel. 748117 
200, 609401691
Kasjer, sprzedawca - Market Rema, ul. Ogrodowa
Praca w budowlance (wykończeniówka, elewacje), 
tel.607524551

Kelnerka/Kelner - Kawiarnia „Kaprys”, tel. 604433771
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
Pomoc kuchenna - Hotel „Zamek na skale”, Trzebieszowice- 
608066030
Kucharz z uprawnieniami - Hotel „Zamek na skale”, Trzebieszo-
wice- 608066030
Kelner - Hotel „Zamek na skale”, Trzebieszowice- 608066030
Sprzedawca - Sklep „Biedronka”, ul. Śnieżna, tel. 600448040
Pracownik bez obsługi kasowej - Sklep „Biedronka”, ul. Śnieżna, 
tel. 600448040
Kelnerka - Rezydencja „Grawert”, ul. Lipowa, tel. 606217614

Dyżury aptek 
w grudniu 2018
w Lądku-Zdroju, Stroniu Śląskim i Bystrzycy Kłodzkiej

1.12.2018, 21.00-7.00, „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
2.12.2018,9.00-13.00, 21.00-7.00, „Pod Orłem” Pl. Mariański 3/4 Lądek-Zdrój
3.12.2018, 21.00-7.00, „Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
4.12.2018, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
5.12.2018, 21.00-7.00, „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
6.12.2018, 21.00-7.00, „Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
7.12.2018, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
8.12.2018, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
9.12.2018, 9.00-13.00,  21.00-7.00, „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
10.12.2018, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
11.12.2018, 21.00-7.00, „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
12.12.2018, 21.00-7.00,  „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14 
13.12.2018, 21.00-7.00,  „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
14.12.2018, 21.00-7.00, „Pod Orłem” Pl. Mariański 3/4 Lądek-Zdrój
15.12.2018, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1b
16.12.2018, 9.00-13.00,  21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
17.12.2018, 21.00-7.00, „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
18.12.2018, 21.00-7.00, „Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
19.12.2018, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
20.12.2018, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1b
21.12.2018, 21.00-7.00, „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
22.12.2018, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
23.12.2018, 9.00-13.00,  21.00-7.00, „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kł., ul. Mickiewicza 3
24.12.2018, 9.00-13.00,  21.00-7.00, „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
25.12.2018, 9.00-13.00,  21.00-7.00, „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
26.12.2018, 9.00-13.00,  21.00-7.00, „Pod Orłem” Pl. Mariański 3/4 Lądek-Zdrój
27.12.2018, 21.00-7.00, „Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
28.12.2018, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
29.12.2018, 21.00-7.00, „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
30.12.2018, 9.00-13.00,  21.00-7.00, „Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
31.12.2018, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b

Kasia Węgrzyn została powołana przez trenera kadry Polski Senio-
rek Zbigniewa Nęcka na mecz eliminacyjny z Ukrainą do Drużyno-
wych Mistrzostw Europy seniorów. Spotkanie odbyło się 20 paź-
dziernika 2018r. w Poznaniu. Do Natalii Partyki dołączyła również 
Natalia Bajor, koleżanka klubowa Kasi Węgrzyn w KU AZS UE Wro-
cław. W spotkaniu nie wystąpiła nasza najlepsza tenisistka stołowa 
Li Qian która z powodów zdrowotnych nie jest jeszcze w pełni sił.

Kasia i Ania Węgrzyn zakwalifikowały się na Mistrzostwa Świata 
Juniorek i Juniorów w tenisie stołowym które odbędą się Bendi-
go, Australia w dniach 02.12.2018r. - 09.12.2018r. zawody zo-
staną poprzedzone tygodniowym zgrupowanie przygotowawczym  
w Melbourne Australia, oprócz Kasi i Ani w zawodach wystąpi 
również troje juniorów z Polski. W Mistrzostwach wystąpi 80 za-
wodniczek i zawodników.

W zakończonych w październiku Młodzieżowych Igrzyskach Olim-
pijskich w Buenos Aires Ania Węgrzyn zajęła 9 miejsce w grze po-
jedynczej z kolei w grze mieszanej (drużynowej) z zawodnikiem  
z Austrii Maciejem Kołodziejczykiem uplasowali się na miejscu 17.

Red.

Siostry Węgrzyn wchodzą
na największe areny
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Trojan świętował okrągły jubileusz
W ostatnią sobotę września (29.09)  Klub 
Sportowy Trojan Lądek-Zdrój obchodził ju-
bileusz 70-lecia. 

Obchody okrągłego jubileuszu odbyły się 
na lądeckim stadionie, gdzie zebrali się byli 
i obecni działacze, trenerzy, zawodnicy z ich 
rodzinami oraz mieszkańcy Lądka-Zdroju. 
Nie zabrakło sportowych emocji w postaci 
piłkarskich turniejów, a także zabaw, gier, 
konkursów i pysznego jedzenia. Turniejo-
we zmagania grup młodzieżowych popro-
wadził trener Łukasz Krysa - w zawodach 
wystąpiło ponad 100 zawodników z klubów 
z Domaszkowa, Krosnowic, Bystrzyca Kł., 
Międzylesia oraz dwie załogi z Trojana. Na 
zakończenie każdy klub i każde dziecko 
otrzymało z rąk burmistrza Lądka-Zdroju 
Romana Kaczmarczyka puchary, pamiątko-
we medale oraz statuetki. Warto zaznaczyć, 
że Łukasz Krysa to przedstawiciel drugie-
go już pokolenia członków Trojana. Jerzy 
Krysa, ojciec pana Łukasza był wieloletnim 
prezesem klubu - świecił awans z seniora-
mi do klasy Okręgowej Wałbrzyskiej. Nato-
miast w najmłodszej grupie trenuje i osiąga 
pierwsze sukcesy 8 letni wnuczek pana Je-
rzego - Bartosz.
W dalszej części dnia odbył się mecz w lidze 
trampkarzy klasa terenowa (mecz derbowy) 
Trojan Lądek Zdrój - Zamek Trzebieszowi-
ce. Mecz zakończył się wygraną Trojana 
8:5 – obecnie zespół prowadzą Zbigniew 
Rakoczy (33 lata w klubie) oraz Wojciech 
Ziobro (5 lat w klubie). Po meczu młodzieży 
odbył się mecz klasy A seniorów. Nie obyło 
się również bez okolicznościowego tortu z 
logiem klubu. Tego dnia Burmistrz Lądka-
-Zdroju - Roman Kaczmarczyk odsłonił ta-
blicę, w wale trybuny głównej, na pamiątkę 
obchodów 70-lecia klubu. Dodatkowo wło-

darz wręczył pamiątkowe torby treningowe 
dla każdego seniora. Po głównym meczu, 
w lądeckiej remizie rozpoczęła się główna 
gala, podczas której obecny zarząd wręczał 
pamiątkowe medale statuetki byłym i obec-
nym działaczom prezesom oraz reprezen-
tantom innych sekcji sportowych. W tym 
roku Trojan może się poszczycić wieloma 
osiągnięciami m.in. zespół młodzieżowy 
Młodzik awansował do klasy okręgowej, 
zawodniczki Martyna Siwiec i Roksana 
Szulc to brązowe medalistki mistrzostw 
Polski, Damian Sokołowski król strzelców 
Młodzika został przyjęty do Akademii Pił-
karskiej Śląsk Wrocław. Była zawodniczka 
Julia Maskiewicz została powołana do re-
prezentacji Polski do lat 19, a nasza reakty-
wowana najstarsza grupa seniorów zrobiła 
awans z klasy B do klasy A. Warto dodać, 
że trener Wojciech Ziobro wygrał plebiscyt 
na Najlepszego Trenera Roku w Kotlinie 
Kłodzkiej, plasuje się również na 11. miej-

scu w województwie według Gazety Wro-
cławskiej. Wszystkim bardzo dziękujemy: 
kibicom, rodzicom, naszym gospodarzom 
Pawłowi i Róży Gzella, Willi Marianna, Zło-
temu Łanowi, Geovicie, strońskiej Firmie 
Majka, sklepowi Rema i PanoLive.

Klub Sportowy Trojan Lądek-Zdrój to naj-
starsze w gminie stowarzyszenie, które 
poprzez sport wychowuje i krzewi kulturę 
fizyczną. Działa nieprzerwanie od 1948 r. 
To klub amatorski – stworzony przez peł-
nych pasji ludzi, którzy nie boją się wy-
zwań. Oprócz typowych obowiązków wy-
nikających ze szkolenia piłkarzy, trenerzy 
klubowi oraz członkowie zarządu zajmują 
się organizacją szeregu działań promują-
cych aktywny, zdrowy tryb życia. Wspólnie 
z piłkarzami angażują się w organizację 
imprez charytatywnych oraz otwartych dla 
wszystkich spotkań. 

Ewa Chalecka

Tuż przed setną rocznicą odzyskania nie-
podległości przez Polskę, czyli 8 listopa-
da młodzież wszystkich lądeckich szkół, 
nauczyciele oraz seniorzy i goście kurortu 
mieli okazję obejrzeć program słowno - 
muzyczny zatytułowany „Podróż po mean-
drach historii” w wykonaniu lidera zespołu 
„Contra Mundum” Norberta Smolińskiego. 
Koncert odbył się w zdrojowym „Kinote-
atrze”. Utwory, które odśpiewał głosem 
mocnym jak dzwon to poetyckie testamen-
ty, spisane dla przyszłych pokoleń, by nie 
zaginęła w mroku niepamięci krew przelana 
za ojczyznę. Wśród autorów tekstów zna-
leźli się Wielcy Polskiej Literatury: Cyprian 
K. Norwid, Juliusz Słowacki, Zbigniew 
Herbert, Krzysztof K. Baczyński, Tadeusz 
Gajcy oraz poeci, których nazwiska mniej 
miejsca zajmują na kartach podręczników, 
ale niemniejsza była ich miłość do polsko-
ści: Zdzisław Stroiński, Edward Słoński, 

Władysław Sebyła, Juliusz Krzyżewski, Jó-
zef Szczepański. Życiorys każdego z nich 
mógłby być kanwą patriotycznych filmów 
o polskich bohaterach. Niektóre pieśni nie 
zachowały nazwisk swoich autorów, lecz 
moc ich słów sprawiła, że stały się żoł-
nierskimi hymnami, śpiewanymi wciąż ze 
łzą w oku. Norbert Smoliński sprawił też 
wzruszającą niespodziankę lądczanom, 
wplatając w swój występ hejnał z naszej 
wieży ratuszowej i montując klip ze starych 
fotografii Lądka-Zdroju. Uczniowie, z któ-
rymi rozmawiałam po koncercie przyznali 
bez skrępowania, że mieli ściśnięte gardła, 
kiedy rozpoznali dźwięki i obrazy ich małej 
lądeckiej krainy. Artysta bardzo naturalnie 
zagarnął młodzież do współudziału w wy-
stępie, dzieciaki wybiegały na scenę, wkła-
dały biało-czerwone opaski na ręce i śpie-
wały z nim wspólnie pieśni pamięci o tych, 
którzy wywalczyli dla nas wolność.

Pragnę przekazać gorące podziękowania 
wszystkim, którzy przyczynili się do realiza-
cji tego koncertu, największe panu burmi-
strzowi Romanowi Kaczmarczykowi, który 
objął patronat nad wydarzeniem, panu Zbi-
gniewowi Piotrowiczowi za udostępnienie 
Kinoteatru, pani Małgorzacie Bednarek, 
panu Pawłowi Pawlikowi i  panu Michałowi 
Pietkiewiczowi za plakaty i realizację tech-
niczną imprezy.  

Lidia Achrem

Koncert na 100-lecie Niepodległej
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Kolej na kolej, czyli pociągiem do Lądka i Stronia... Ale kiedy?
To pytanie kieruje do nowo wybranych 
radnych Sejmiku Województwa Dolnoślą-
skiego, radnych Powiatu Kłodzkiego oraz 
Lądka-Zdroju i Stronia Śląskiego. Dla przy-
pomnienia, w poprzedniej kadencji 2014 
– 2018 jeden z kandydatów do Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego solennie 
obiecał mieszkańcom „kurortu z trady-
cjami”, że jak znajdzie się u władzy to na 
pewno koleją do Lądka przyjedzie. Swoje 
obiecanki uwiarygodnił dużym banerem 
zawieszonym na jednej z kamienic przy ul. 
Kościelnej z dominującym hasłem „Koleją 
do Lądka-Zdroju…”. Wyborcy to docenili 
i już w tej kadencji nie znalazł się w spisie 
radnych Sejmiku Województwa, pomimo 
że też był do niego kandydatem.
Linia kolejowa z Kłodzka do Stronia Ślą-
skiego była uważana za jedną z piękniej-
szych w Sudetach. Jej pionierzy budowali 
ją głównie w celu ożywienia gospodarcze-
go, a więc transportu potrzebnych przemysłowi towarów do pro-
dukcji m. in. komponentów do wytwarzania szkła kryształowego 
w Stroniu Śląskim, borowiny do Lądka-Zdroju, wywozu surow-
ców (drewno, kamień, marmury) i towarów tu wytworzonych. A 
przez cały rok odbywało się zaopatrzenie miast w opał – węgiel 
i koks. Ten żelazny szlak Krosnowice Kłodzkie – Lądek-Zdrój - 
Stronie Śląskie oddany został do ruchu 14.11.1897 r., po trzech 
latach budowy. Pierwszy pociąg do Lądka-Zdroju wjechał już 
15.11.1897 r. i witany był w asyście władz miejskich i orkiestry 
zdrojowej. W składzie pociągu był ambulans pocztowy do prze-
wozu przesyłek. W okresie II wojny światowej do Lądka przy-
wożono rannych żołnierzy na rekonwalescencje oraz ludność 
do przymusowych robót w fabrykach, kamieniołomach i na roli. 
Koleją „do wód” przyjeżdżali też goście, elita ówczesnej Euro-
py – kuracjusze, turyści. Zaraz po 1945 r. „wielka wędrówka lu-
dów”, czyli akcja przesiedleńcza płynęła koleją, później mieliśmy 
przepełnione wagony z uczniami do szkół zawodowych Kłodzka 
i Bystrzycy Kłodzkiej i pracownikami w jedną jak i w drugą stro-
nę, szczególnie w okresie budowy osiedla „Morawka” w Stroniu 
Śląskim. Były też – raz na dwa tygodnie - specjalne pociągi przy-
wożące gości z Górnego Śląska do naszego kurortu na wypoczy-
nek i leczenie. Jeżeli ktoś z naszych czytelników chce dokładniej 
poznać się z historią kolejnictwa, a jest ona ciekawa, to odsyłam 
do książki Przemysława Dominasa „Koleją z Kłodzka do Stronia 
Śląskiego”. 
Pod koniec XX w., z chwilą upadku „żelaznej kurtyny” i narodzin 
nowej ekonomii, zaczęto organizować transport „prywatny”. Cię-
żarówki, mikrobusy i autobusy uszczuplały powoli, ale regular-
nie grono klientów PKP. Wreszcie niska frekwencja pasażerów, 
licząca w ciągu doby około 180 osób, przy pięciu podwójnych 
kursach pociągu spowodowała, że ówczesna firma PKP Przewo-
zy Regionalne z dniem 15.03.2004 r. zlikwidowała kursowanie 
pociągów pasażerskich linii nr 322 na odcinku Kłodzko Głów-
ne – Lądek-Zdrój - Stronie Śląskie. Po zamknięciu linii działacze 
samorządowi obu gmin przygotowali kilka spotkań roboczych na 
dworcu kolejowym w Lądku-Zdroju z różnymi decydentami i fa-
chowcami o tematyce dotyczącej tej linii kolejowej. Organizowa-
ne były do chwili, kiedy zaczęła im zagrażać zawaleniem niszcze-
jąca wiata peronowa. I pomimo licznych i zbiorowych interwencji 
władz u najwyższego szczebla, żadna siła nie zdołała przywrócić 
kursów pasażerskich. 
Nadzieję na reaktywowanie przewozów pasażerskich pozostawia 
wciąż prowadzony przewozów towarowy do kamieniołomów w 
Romanowie (marmury), bocznica kolejowa znajduje się pomię-

dzy stacjami Ołdrzychowice Kłodzkie a Trzebieszowice. Fachowcy 
twierdzą, że jest możliwość przywrócenia kursów na tej linii po re-
moncie torowiska, jednak z mostem w Strachocinie może być wię-
cej problemów. Reasumując, decyzja należy raczej do polityków. 
Dodam, że dzisiaj, kiedy do uzdrowiska przyjeżdża więcej osób na 
leczenie, większość w wieku, powiedzmy, emerytalnym, zapotrze-
bowanie na transport wygodny i pewny rośnie. Sama nasza linia 
kolejowa to również potencjalne całkiem spora atrakcja turystyczna 
ze względu na piękne krajobrazy, które towarzyszyły nam onegdaj 
w podróży
Dziś samorząd naszego województwa stawia na rozwój kolei aglo-
meracyjnej, byłaby ona jeszcze bardziej atrakcyjną alternatywą dla 
gości doliny Białej Lądeckiej – kuracjuszy, wczasowiczów, jak i 
mieszkańców. Byłoby to wielkie udogodnienie: wsiąść do pociągu 
we Wrocławiu z rowerem czy z nartami i wysiąść w Lądka Zdroju 
lub w Stroniu Śląskim

Z poważaniem Lechosław Siarkiewicz, przewodnik sudecki PTTK  
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Lądecki 
Informator 
Kulturalny
GRUDZIEŃ 2018

1 grudnia, godz. 11.00, Poranek z Bajką - Lądeckie 
Kino bez biletu, pl. Staromłyński 5, Sprawdź repertuar 
w CKiR, wstęp wolny
1 grudnia, godz.19.30, Koncert grupy Szuszmiszme-
gele reggae/blues, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, 
Rynek 1, wstęp 20 zł
5 grudnia, godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkie-
stry Zdrojowej, Kawiarnia Wiedeńska Albrechtshalle,  
wstęp 8 zł
5 grudnia, godz.19.00, Koncert muzyki LATINO – 
gitara i śpiew Moises Bethencourt, Kawiarnia Dom 
Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 20 zł
7 grudnia, godz. 19.00, Lądeckie Kino bez biletu,  
pl. Staromłyński 5,  Sprawdź repertuar w CKiR, wstęp 
wolny
8 grudnia, Kiermasz Świąteczny organizowany przez 
Szkołę Podstawową nr 1 w Lądku-Zdroju, Park Zdrojo-
wy im. Jana Pawła II.
8 grudnia, godz. 11.00, Poranek z Bajką - Lądeckie 
Kino bez biletu, pl. Staromłyński 5, Sprawdź repertuar 
w CKiR, wstęp wolny
8 grudnia, godz.19.30, „W świątecznym oczekiwa-
niu…“  czyli  świąteczny koncert do Domu Klahra. 
Malwina Kulisiewicz - wokal i skrzypce, Dorota Zyga-
dło – wokal Mateusz Kowalczyk – gitara, Dom Klahra 
Kawiarnia Artystyczna, Rynek 1, wstęp 20 zł
11 grudnia, godz. 19.15, Koncert duetu PRESTO 
„Nie ma jak Lwów”, Kawiarnia Zdrojowa, ul. Orla 7,  
wstęp 15 zł
12 grudnia, godz.19.00, Koncert muzyki LATINO – 
gitara i śpiew Moises Bethencourt, Kawiarnia Dom 
Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 20 zł
13 grudnia, „Przygody Kaszparka i Mikołaja”, spek-
takl dla dzieci szkolnych, Centrum Kultury i Rekreacji, 
pl. Staromłyński 5
14 grudnia, godz. 11.00, Spektakl „Hrabstwo Kłodz-
kie czyli w Kraju Pana Boga”, Teatr KO-KU Kłodzko, 
Spektakl dla młodzieży, Kinoteatr, ul. Orla 7
14 grudnia, godz. 19.00, Projekt Chleb na Zwycię-
stwa - jak wspólnie rozgryźć piec chlebowy. Spo-
tkanie, pokaz i degustacja wypieków, Kawiarnia Arty-
styczna Dom Klahra, ArteWeda Stowarzyszenie Działań 
Kreatywnych, Rynek 1
15 grudnia, 9.00-14.00, Jarmark Bożonarodzeniowy 
na lądeckim Rynku
15 grudnia, godz. 19.00, Spektakl Świąteczny „Przy-
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czajony pastuszek, ukryty smok” w wykonaniu grup 
dziecięcych, młodzieżowych oraz mieszkańców gminy 
Lądek-Zdrój, Kinoteatr, ul. Orla 7, wstęp wolny
16 grudnia, godz.19.00, Spektakl „Na pierwszy znak” 
w wykonaniu Teatru TR z Grójeckiego Ośrodka Kultury, 
Kinoteatr, ul. Orla 7, wstęp wolny 
19 grudnia, godz.19.00, Koncert muzyki LATINO – 
gitara i śpiew Moises Bethencourt, Kawiarnia Dom 
Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 20 zł
21-23 grudnia, Lądecki Jarmark Staroci, Rynek
22 grudnia, Jazz koncert, Dom Klahra Kawiarnia Arty-
styczna Rynek 1, wstęp 20 zł
25 grudnia, godz. 19.30, Koncert kolęd i pieśni bo-
żonarodzeniowych w wyk. grupy „Skład Nietrady-
cyjny” Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, Rynek 1,  
wstęp 20 zł
26 grudnia, godz.19.00, Koncert muzyki LATINO – 
gitara i śpiew Moises Bethencourt, Kawiarnia Dom 
Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 20 zł
28 grudnia, godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkie-
stry Zdrojowej, Kawiarnia Wiedeńska Albrechtshalle,  
wstęp 8 zł
28 grudnia, godz. 19.30, Koncert blues/rock Makar & 
Children of the Corn, Dom Klahra Kawiarnia Artystycz-
na Rynek 1, wstęp 20 zł
29 grudnia, godz.19.30, Koncert  Pauliny Lendy i Pio-
tra Kozuba pt. „Wielcy Nieobecni“ poświęcony pamięci 
wielkim muzykom, którzy odeszli; Dom Klahra Kawiar-
nia Artystyczna, Rynek 1, wstęp 20 zł
31 grudnia, 23.50, Przywitanie Nowego Roku, Rynek 
w Lądku-Zdroju

Wrocławskie „Słowo Polskie” – jak co roku – ogłosiło Plebiscyt 
na najlepszego sportowca i trenera na Dolnym Śląsku. Pośród 
sportowców kandydujących w Plebiscycie 2018 znalazła się nasza 
tenisistka stołowa Anna Węgrzyn. Przypomnijmy tylko, że pocho-
dzące z Trzebieszowic Ania i jej siostra Kasia Węgrzyn to w chwili 
obecnej najbardziej znane sportsmenki w naszej gminie. Uczenni-
ce trenera Leszka Kawy kontynuują obecnie karierę we Wrocławiu.
Namawiamy Państwa na głosowanie na Anię Węgrzyn, wystarczy 
wysłać SMS o treści GALA 48 na nr 7178. Koszt SMS-a to 1,23 zł. 
Głosowanie potrwa do 20 stycznia. Można również głosować na 
kuponach publikowanych w tygodniku „Słowo Polskie”.

Red.

Głosuj na Anię!!!


