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ZOSTAŃ W DOMU - CHROŃ ŻYCIE

Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i bliskich

Szanowni Lądczanie,

Dziękuję Państwu niezmiernie za zachowanie w ostatnich 
tygodniach, za pozostawanie w domach, unikanie kontak-
tów, wytrwałość w tych ciężkich dla nas chwilach. Państwa 
obywatelskie, zdroworozsądkowe postawy są krzepiące  
i dają nadzieję, że zdołamy do minimum ograniczyć wpływ 
pandemii na naszą społeczność.
Wszyscy jednak zdajemy sobie sprawę, że sytuacja naszej 
walki z wirusem staje się coraz trudniejsza i wymagać bę-
dzie jeszcze długich chwil wyrzeczeń od naszych dotychcza-
sowych, codziennych praktyk.

Dlatego raz jeszcze proszę Was o dalsze, być może nawet bar-
dziej rygorystyczne zachowanie zdyscyplinowania i konse-
kwencji w ochronie naszego zdrowia i życia. Proszę Was tak-
że o zachowanie zdrowego rozsądku w ocenie sytuacji i nie 
poddawanie się komunikatom podawanym przez rozhistery-
zowane media – dzisiaj bardzo potrzebna jest nam spokoj-
na, racjonalna postawa wobec wydarzeń. Jedno jest pewne: 
tylko wspólnym trudem jesteśmy w stanie zminimalizować 
rozprzestrzenianie się koronawirusa w naszym otoczeniu.

Drodzy Lądczanie, życzę Wam dużo zdrowia i pogody ducha 
w nadchodzących tygodniach,  

Roman Kaczmarczyk, Burmistrz Lądka-Zdroju
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Z biurka 
BURMISTRZA KACZMARCZYKA
Szanowni Mieszkańcy Naszej Gminy Lądek-Zdrój.

Obecnie jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Nikt z Nas nie spo-
dziewał się, że przyjdzie Nam się zmierzyć z pandemią oraz z za-
kazami, które tak bardzo ograniczają nasze codzienne funkcjono-
wanie. Zdajemy sobie sprawę, że to właśnie Wasze życie i zdrowie 
jest najważniejsze.

Od dnia 25.03.2020 r. Minister Zdrowia ogłosił zakaz wychodze-
nia z domu (na razie zakaz obowiązuje do dnia 11.04.2020 roku). 
Wyjątkiem są „niezbędne sprawy życia codziennego”. Oznacza 
to, że możemy iść do sklepu po zakupy spożywcze czy do apteki. 
Możemy też wyjść z psem czy na spacer. Musimy jednak unikać 
dużych skupisk ludzkich.

Potraktujmy sprawę bardzo poważnie! Im większa dyscyplina  
i zrozumienie, tym większa szansa na powrót do normalności.  
JESTEŚMY Z WAMI!

Istnieje możliwość nawiązania kontaktów z firmami cateringowy-
mi, jeśli osoby przebywające na kwarantannie mają taką potrzebę. 
Firmy świadczą usługi przygotowania i dowozu gotowych posił-
ków pod wskazany adres. Usługa jest odpłatna – oferta dostępna 
jest również dla wszystkich osób obawiających się o swoje bez-
pieczeństwo.
Kontakt do firm, które świadczą usługi cateringowe z dowozem na 
terenie Gminy Lądek-Zdrój:
Iwona Wojtyła (stołówka w SP1 Lądek-Zdrój) - tel. 609 988 507
LIDO M. Ciesielski - tel. 74 8147 165 lub tel. 506 903 227
Pizzeria ABAKUS - tel. 74 8148 419

Wszystkie placówki gminne wyposażone są w środki ochrony oso-
bistej. Ochotnicza Straż Pożarna w Lądku-Zdroju posiada na stanie 
kombinezony ochronne.

Działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju realizo-
wane są na bieżąco. Wszystkie wypłaty dot. świadczeń z OPS 
wypłacane są w terminie. Składane wnioski o pomoc również re-
alizowane są na bieżąco. Osoby, w szczególności niepełnospraw-
ne, chore i starsze, przebywające na kwarantannie mogą wystąpić  
o wsparcie w postaci żywności. Procedura realizowana jest w ra-
mach współpracy z Brygadą Obrony Terytorialnej lub z Bankiem 
Żywności. Osoby, które na tę chwilę korzystają z posiłków w Szko-
le Podstawowej Nr 1 w Lądku-Zdroju, w dalszym ciągu odbierają 
je przy okienku bądź wydawany obiad jest na wynos.

Jeżeli ktoś z Państwa zmuszony będzie do odbycia kwarantanny, 
a będzie to niemożliwe w miejscu zamieszkania, wskażemy na te-
renie powiatu kłodzkiego miejsce jej odbycia. W tej kwestii proszę 
kontaktować się bezpośrednio z UMiG Lądek-Zdrój.
Ponadto informujemy, że na podstawie polecenia Wojewody Dol-
nośląskiego placówki funkcjonujące na terenie naszej gminy tj. SE-
NIOR PLUS i Środowiskowy Dom Samopomocy nieczynne będą 
do 10.04.2020 roku. Ośrodek Pomocy Społecznej jest w kontakcie 
z podopiecznymi, wszystkie potrzeby są realizowane na bieżąco.

Nie pozostawajcie obojętni, jeśli podejrzewacie, że Wasz sąsiad, 
sąsiadka potrzebuje wsparcia – zaproponujcie pomoc. Każdy  
z nas ma rodzinę i obawia się koronawirusa, jednak tylko od na-
szego rozsądku zależy, czy wspólnie to przetrwamy. Nie wytykaj-
my sobie błędów, postawmy na serdeczną współpracę. Każdy  
z nas może pomóc drugiej osobie.

Burmistrz Lądka-Zdroju jest w stałym kontakcie ze Starostą Kłodz-
kim oraz z Referatem Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 
w Starostwie Powiatowym w Kłodzku. Aktualne dane z Państwo-
wej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kłodzku publikowane są 
na bieżąco na stronie www.ladek.pl.

Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój działa w ograniczo-
nym zakresie (brak możliwości bezpośredniego kontak-
tu interesantów z pracownikami poszczególnych wydzia-
łów). Wszelkie wnioski i sprawy załatwiane są na bieżąco.  
W dalszym ciągu prosimy, aby pisma i wszelkie sprawy kierować 
przede wszystkim poprzez platformę ePUAP, drogą elektroniczną 
na e-mail: umig@ladek.pl lub telefonicznie - tel. 748117850.

Przypominamy najważniejsze telefony jakie na tę chwilę obowiązu-
ją w Gminie Lądek-Zdrój:

Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój:
BIURO OBSŁUGI KILENTA (dyżur telefoniczny)

Poniedziałek - Piątek, w godz. 8.00 - 15.00

Zgłaszanie spraw, wnioski - tel. 74 8117 850, 
e-mail: umig@ladek.pl oraz ePUAP

Sprawy meldunkowe (ewidencja, dowody osobiste) oraz wydawa-
nie aktów zgonów realizowane będą po wcześniejszym uzgodnie-
niu telefonicznym terminu załatwienia sprawy (zgłaszanie poprzez 
BOK).

Ośrodek Pomocy Społecznej:
w godz. 7.30 do 15.30 - tel. 74 8147 105 lub tel. 74 8147 160; 

od godz. 15.30 do 18.00 - tel. 798 318 216

Straż Miejska:
tel. 698 628 471, 698 628 472, 698 628 473, 533 635 386

Pragnę poinformować, że na terenie naszej gminy zgłaszają się 
wolontariusze, którzy chętnie zrobią zakupy ludziom starszym.  
W tej sprawie proszę bezpośrednio kontaktować się z Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju.

Wszelkie inicjatywy pomagające zabezpieczyć się i przetrwać ten 
trudny dla nas wszystkich czas są bardzo mile widziane. Zgłaszaj-
cie je do Nas, bardzo Was o to prosimy. Wspólnie możemy zrobić 
więcej.
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ODBIÓR ODPADÓW 
Szanowni mieszkańcy, informujemy, że na chwilę obecną od-
biór odpadów komunalnych na terenie Gminy Lądek-Zdrój od-
bywa się zgodnie z harmonogramem. 

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które w związku  
z zaistniałą sytuacją są zmuszone do zaprzestania jej prowadzenia 
powinny złożyć „nową” deklarację o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi wyzerowującą lub zmniejszającą 
ilość pojemników. Po złożeniu deklaracji firma Eneris zaprzestanie 
odbierania odpadów.

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian wpływających na od-
biór odpadów informacje będą przekazywane na bieżąco.

PODATEK A KORONAWIRUS
Rozwiązania Ministerstwa Finansów w pakiecie działań tarczy 
antykryzysowej.

Rząd przygotowuje pakiet zmian, zawartych w projekcie specu-
stawy związanej ze zwalczaniem COVID-19. Propozycje MF w rzą-
dowym pakiecie działań mają m.in. charakter podatkowy. Projekt 
przewiduje również rozwiązania dla firm, na których ciąży obowią-
zek podatkowy w podatku od nieruchomości. Daje on możliwość 
wprowadzenia przez gminy zwolnień z podatku od nieruchomości, 
ale do tego będzie potrzebna uchwała Rady Gminy, gdzie będzie 
ona miała możliwość uchwalenia, (również już za część roku 2020) 
zwolnienia z podatku od gruntów, budynków i budowli, wykorzy-
stywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Zwolnienie 
będzie mogło obejmować określoną grupę przedsiębiorców, któ-
rych sytuacja finansowa pogorszyła się wskutek koronawirusa.        
Dodatkowo Wójt (Burmistrz, Prezydent Miasta) będzie miał moż-
liwość w drodze zarządzenia przedłużenia grupom przedsiębior-
ców terminów płatności rat podatku od nieruchomości. Projekt 
przewiduje możliwość przedłużenia terminu płatności rat płatnych 
w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. maksymalnie do 30 września 
bieżącego roku. 

Analizujemy czynności podejmowane przez rząd na bieżąco.  
O wszelkich zmianach i możliwościach będziemy Państwa infor-
mować.

Dział Wodociągów 
i Kanalizacji LUK informuje

Szanowni Państwo,
Ze względu na zwiększoną liczbą zachorowań w kraju, w trosce  
o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, jak i naszych pracowników, 
Dział Wodociągów i Kanalizacji Lądeckich Usług Komunalnych  
Sp. z o.o. w Lądku-Zdroju informuje, że od dn. 12.03.2020 r. 
Petenci obsługiwani są wyłącznie drogą e-mailową oraz tele-
foniczną.

Z dn. 17.03.2020 r. zawiesiliśmy także odczyty wodomierzy przez 
inkasenta. Bardzo prosimy o samodzielne zgłaszanie odczytów 
o stanach wodomierzy przez Odbiorców do Działu Wodociągów 
i kanalizacji.

Harmonogram odczytów i zgłoszeń:

Nazwy ulic Terminy zgłoszeń

Brzozowa, Lipowa, pl. Mariański,  
Nadbrzeżna, Słowackiego, Trzech Wiesz-
czy, Wolności

18 - 20.03.2020

Pl. Staromłyński, Zdrojowa 20 - 24.03.2020

Bema, Cicha, Konopnickiej, Miła,  
pl. Partyzantów, Polna, Spacerowa

1 - 3.04.2020

Cienista, Leśna, Moniuszki, Orła, Ostro-
wicza, Paderewskiego, Przechodnia

2 - 4.04.2020

Fiołkowa, Gerberów, Klonowa, Kroku-
sów, Łąkowa, Makowa, Niezapominajek, 
Stokrotek, Storczyków, Widok, Wrzoso-
wa, Zamenhofa

7 - 9.04.2020

Graniczna, Parkowa, Zwycięstwa 9 -14.04.2020

Broniewskiego, pl. Jagielloński, Mickie-
wicza, Węglowa, Wiejska

10 - 15.04.2020

Gwieździsta, Kościelna 21 - 23.04.2020

Ceglana, Fabryczna, Kłodzka, Kolejowa 22 - 24.04.2020

Przy braku zgłoszeń stanu wodomierza zostaną wystawione faktu-
ry prognozowane.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów:
Rozliczenia DWIK – tel. 74 8146 667

Zgłaszanie awarii – 7.00 – 15.00 – tel. 74 8146 667
Całodobowo – tel. 534 713 810

oraz pod adresami e-mailowymi:
rozliczeniadwik@lukladek.pl

sekretariat@lukladek.pl

Informujemy dodatkowo, że zaistniała sytuacja nie 
ma wpływu na zapewnienie ciągłości dostaw wody, 
a także odbioru ścieków. Przepraszamy za wszelkie 
utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość.

UWAGA 
W związku z zagrożeniem epidemicznym 

koronawirusem, w trosce o zdrowie 
i bezpieczeństwo pasażerów,

PKS w Kłodzku oraz Beskid 
od dnia 21 marca 2020 r.

zawieszają do odwołania wszystkie 
połączenia autobusowe.
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Warto  wiedzieć
Ośrodek Pomocy  Społecznej 
INFORMUJE
Ośrodek Pomocy  Społecznej  pracuje  na zasadach dotychczaso-
wych, jednak z ograniczonym kontaktem z osobami z zewnątrz. 
Dla bezpieczeństwa osób kontaktujących się z Ośrodkiem i pra-
cowników przy wewnętrznych drzwiach znajduje się dzwonek.  
W holu przygotowane zostały wnioski dotyczące wszystkich form 
pomocy, długopisy oraz środek dezynfekujący do rąk. Umieszczo-
na na ścianie skrzynka służy przekazywaniu dokumentacji. 

Kontakt telefoniczny do Ośrodka:
748147105 lub 748147160 w godzinach pracy 7.30 - 15.30
po godzinach pracy od 15.30 - 18.00 kontakt w sprawach pilnych 
na numer tel. 798 318 216 
Kontaktować się można również poprzez platformę e-PUAP lub 
drogą mailową: opsladek@vp.pl.

Wnioski  o pomoc  należy składać w Ośrodku Pomocy w terminie 
do dnia 5 każdego miesiąca, na dodatek mieszkaniowy i doda-
tek energetyczny do 25- każdego miesiąca. Kompletny wniosek  
wrzucić należy do przygotowanej  zamykanej skrzynki. Prosimy 
o wpisywanie aktualnego numeru telefonu do osoby składającej 
wniosek, co ułatwi nam kontakt w razie potrzeby. Każdy wnio-
sek powinien być podpisany przez składającego. Świadczenia, na 
które wydana została decyzja administracyjna - zasiłek rodzinny, 
wychowawczy, Fundusz Alimentacyjny, zasiłek stały, okresowy,  
celowy, w ramach programu, dożywianie, dodatek mieszkaniowy  
i energetyczny - realizowane są w terminach i wysokościach wska-
zanych w decyzjach.
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne  usługi opiekuńcze dla osób   
z nich korzystających na podstawie decyzji realizowane są w ogra-
niczonym zakresie.

Dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych  przeby-
wających na kwarantannie mamy możliwość przy współpracy  
z 16 Dolnośląską Brygadą Obrony Terytorialnej złożenia zapotrze-
bowania  na żywność do Wojewody Dolnośląskiego i dystrybucje 
poprzez wojsko. 

Dla innych osób istnieje możliwość odpłatnego skorzystania z firm 
cateringowych: 
Iwona Wojtyła (stołówka w SP1 Lądek-Zdrój) - tel. 609 988 507
LIDO M. Ciesielski - tel. 74 8147 165 lub tel. 506 903 227 
Pizzeria ABAKUS - tel. 74 8148 419

Jeśli nie macie rodziny, znajomych, przyjaciół lub życzliwych 
sąsiadów, jesteście z powodu sytuacji losowej pozbawieni moż-
liwości zrobienia niezbędnych zakupów, możemy skontaktować 
Państwa z wolontariuszem, którego wyposażymy w identyfikator 
w kolorze zielono-białym z napisem wolontariusz, imię i nazwisko 
oraz telefon kontaktowy do Ośrodka Pomocy celem weryfikacji 
osoby. Plakietka opatrzona na tylnej stronie pieczątką ośrodka - 
wzór w załączeniu.

W  przypadkach konieczności zapewnienia  wsparcia  w formie  
poradnictwa Ośrodek Interwencji Kryzysowej proponuje kon-
takt telefoniczny w godzinach  pracy  OIK  telefon 74 865 86 58  
w godz.11.-16, kontakt przez SKYPE`a, a  w sytuacjach najwyż-
szego kryzysu psychologicznego możliwość bezpośredniego spo-
tkania przy zachowaniu niezbędnych warunków bezpieczeństwa. 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) podejmie kontakt telefo-
niczny ze wszystkimi umówionymi osobami w celu ustalenia od-
powiadającej formy kontaktu. Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z 

dnia 24 marca 2020 r.  Dzienny Dom Senior + oraz Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Lądku-Zdroju zawieszają działalność do 10 
kwietnia 2020 r.
Dziękujemy za słowa wsparcia docierające do nas i zrozumienie 
trudnej sytuacji. Dziękujemy, że pomimo strachu o siebie i najbliż-
szych staracie się  pomóc.

DYŻURY APTEK W PORZE NOCNEJ
w Lądku-Zdroju,  Stroniu Śląskim, Bystrzycy Kłodzkiej

1.04.2020 godz. 20.00-8.00 „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
2.04.2020 godz. 20.00-8.00 „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14 
3.04.2020 godz.20.00-8.00 „Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
4.04.2020 godz. 16.00-8.00 „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
5.04.2020 godz. 8.00-8.00 „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
6.04.2020 godz. 20.00-8.00 „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
7.04.2020 godz. 20.00-8.00 „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/68.04
8.04.2020 godz. 20.00-8.00 „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
9.04.2020 godz. 20.00-8.00„Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
10.04.2020 godz. 20.00-8.00„Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
11.04.2020 godz.16.00-8.00„Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
12.04.2020 godz. 8.00-8.00 „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
13.04.2020 godz. 8.00-8.00„Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
14.04.2020 godz. 20.00-8.00„Pod Słowikiem”, Międzylesie, pl. Wolności 34/7
15.04.2020 godz. 20.00-8.00 „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
16.04.2020 godz. 20.00-8.00 „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14 
17.04.2020 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
18.04.2020 godz. 16.00-8.00„Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
19.04.2020 godz. 8.00-8.00 „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
20.04.2020 godz. 20.00-8.00 „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
21.04.2020 godz. 20.00-8.00 „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
22.04.2020 godz. 20.00-8.00 „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
23.04.2020 godz. 20.00-8.00„Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
24.04.2020 godz. 20.00-8.00„Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
25.04.2020 godz.16.00-8.00„Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
26.04.2020 godz. 8.00-8.00 „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
27.04.2020 godz. 20.00-8.00 „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
28.04.2020 godz. 20.00-8.00 „Pod Słowikiem”, Międzylesie, pl. Wolności 34/7
29.04.2020 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
30.04.2020 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” ul. Morawka 31/1B Stronie Śląskie

KWIECIEŃ 2020

(Harmonogram na podstawie UCHWAŁY NR XI/111/2019 RADY POWIATU KŁODZKIEGO z dnia 30 
października 2019 r.)
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Planowo radni lądeccy odbywają posiedzenia Rady Miejskiej na 
koniec każdego miesiąca, więc zgodnie z przyjętym harmono-
gramem powinien to być czwartek 26 marca 2020 r. Z uwagi na 
epidemię koronawirusa, gdy od połowy marca sytuacja stawała 
się coraz groźniejsza, postanowiono nie zwoływać sesji. Jednak 
ze względu na obowiązujące samorządy akty prawne okazało się 
konieczne podjęcie uchwał dotyczących zmian w budżecie gmi-
ny. Wspólnie z Burmistrzem Romanem Kaczmarczykiem usta-
liliśmy, że miejscem obrad będzie Inkubator Przedsiębiorczości 
przy ul. Kolejowej, gdzie sala konferencyjna zapewnia możliwość 
rozstawienia krzeseł na bezpieczniejszą odległość. Postanowiłam 
zwołać posiedzenie rady w trybie nadzwyczajnym z uwagi na stan 
epidemii ogłoszony w kraju. Sesja nadzwyczajna jest ogłaszana  
z przynajmniej trzydniowym wyprzedzeniem i obejmuje skrócony 
porządek obrad. Wszystko po to być maksymalnie skrócić okres 
wspólnego przebywania radnych. Posiedzenie zwołano na dzień 
24 marca 2020 r. (wtorek). W świetle obowiązujących przepisów 
dotyczących odbywania sesji na dzień jej ogłoszenia (19.03.2020), 
obrady on-line nie były możliwe. Oczywiście planowane wcześniej 
uroczyste wręczenie stypendiów dzieciom i młodzieży, mieszkań-
com lądeckiej gminy zostało odwołane, natomiast same stypendia 
są już wypłacane na bieżąco. 
Po wejściu na teren dawnego dworca, każdy radny miał mierzoną 
temperaturę, obradowaliśmy w maseczkach i rękawiczkach. Wła-
ściwą sesję poprzedziły półgodzinne obrady połączonych komisji 
ds. Gospodarczych i ds. Społecznych, które zaopiniowały projekty 
uchwał. Potem krótko procedowaliśmy uchwały. Dwie z nich zwią-
zane były, jak wspomniałam, z budżetem Gminy (konieczność ich 
podjęcia wynikała z ustawy o Finansach Publicznych) oraz przyjęto 
uchwały dotyczące: Programu Opieki nad Zwierzętami (koniecz-
ność uchwalenia do końca marca) i Regulaminu Cmentarza Ko-
munalnego (dotychczas obowiązując na skutek zmiany przepisów 
utracił swoją aktualność). Trzy projekty przyjęto jednogłośnie, je-
dyny głos „przeciw” padł przy głosowaniu nad Programem Opie-
ki nad Zwierzętami. Radna Edyta Kolendo, jako przedstawicielka 

Sesja nadzwyczajna 
Rady Miejskiej Lądka-Zdroju

organizacji pozarządowej „Pupil”, zgłaszała uwagi krytyczne do 
zapisów tego programu. 
Spośród 15 radnych Rady Miejskiej, obecnych na sali było 13 
osób. Głosowania prowadzone były w formie imiennej. Sesja zo-
stała nagrana, archiwum nagrań znajduje się na www.ladek.pl za-
kładka Urząd Rada Miejska – archiwum nagrań. 
Dziękuję Radnym za udział w obradach. W niektórych gminach  
w Polsce podczas sesji odbywanych w tym szczególnym czasie, 
brakuje wymaganej ilości radnych, by posiedzenie było prawo-
mocne. Liczę na to, że w świetle obowiązujących obostrzeń spo-
łecznych, których celem jest zahamowanie rozprzestrzeniania się 
koronawirusa, zapadną również decyzje pozwalające zwiększyć 
bezpieczeństwo radnych i pracowników urzędów poprzez możli-
wość podejmowania uchwał on-line. Dziękuję Burmistrzowi Ląd-
ka-Zdroju i pracownikom Urzędu Miasta i Gminy za zapewnienie – 
na tyle, na ile to możliwe – bezpieczniejszych warunków spotkania. 
Szanowni Mieszkańcy Gminy Lądek-Zdrój! Przestrzegajmy zaleceń 
maksymalnego odosobnienia, nie podejmujmy niepotrzebnego ry-
zyka spotkań z innymi ludźmi, jeśli to tylko możliwe. Pomagajmy 
sobie, stosując zalecane środki ostrożności! Kontakty do radnych 
znajdują się na www.ladek.pl w zakładce Urząd – Rada Miejska. 
Cały czas działa Urząd Miasta i Gminy, mimo wprowadzonych pro-
cedur bezpieczeństwa.

Małgorzata Bednarek
Przewodnicząca Rady Miejskiej

INFORMACJA LĄDECKICH RADNYCH

Radni Rady Miejskiej Lądka-Zdroju przekaza-
li w dniu 25 marca 2020 r. - jako osoby pry-
watne ze składki - 1000 zł na konto szpitala  
w Kłodzku na zakup kombinezonów i mase-
czek z przeznaczeniem dla podstacji pogoto-

wia ratunkowego w Lądku-Zdroju.

Informacje 
ze Szkoły Podstawowej nr 1
SZANOWNI RODZICE, DRODZY UCZNIOIWE

Okres, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej 
mobilizacji i współpracy. Prosimy Rodziców o wyrozumiałość  
i cierpliwość. Zdajemy sobie sprawę z tego, ile trudu wkładacie 
w wychowywanie i edukację swoich dzieci, szczególnie teraz, kie-
dy wielu z Was łączy swoją pracę zawodową z pomocą  dzieciom  
w zdalnej nauce. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i sta-
nowi dla nas wszystkich wyzwanie.

W związku z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARO-
DOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwią-
zań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19, zobowiązani zostaliśmy do zmiany orga-
nizacji kształcenia.

Od 25 marca br. zajęcia będą organizowane z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość za pomocą dostępnych 
kanałów komunikacyjnych. Szczegółowe informacje na temat or-
ganizacji zajęć otrzymacie Państwo za pośrednictwem dziennika 
elektronicznego.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lądku-Zdroju

DRODZY RODZICE I UCZNIOWIE

Jeżeli potrzebujecie Państwo lub Wasze dzieci wsparcia i in-
formacji, gdzie otrzymać profesjonalne wsparcie psychologiczne 
zachęcamy do kontaktu na e-dzienniku z pedagogami szkolnymi: 
Brygidą Moroz, Joanną Maskiewicz.

Obecnie można skorzystać z usług Ośrodka Interwencji Kryzyso-
wej w Kłodzku, gdzie profesjonalni interwenci z wykształceniem 
psychologicznym i terapeutycznym służą pomocą.
Ośrodek wzmacnia psychiczne osoby w obliczu kryzysu osobiste-
go i rodzinnego.

Specjaliści będą pomagać potrzebującym telefonicznie 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 16.00, 

nr tel. 74 8658658
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Stara Plebania w Konradowie stała się od czasu gdy obiekt wyre-
montowali nowi właściciele, państwo Czyżowie, miejscem wyda-
rzeń artystycznych. Odbywają się tu wernisaże wystaw, prelekcje, 
koncerty. W sobotni wieczór 7 marca 2020 r. miał miejsce koncert 
Leszka Długosza - śpiewającego poety, literata, muzyka, kompo-
zytora, który sam o sobie mówi, że jest „pieśniarzem romantycz-
nym”. 
Wyraźnie wzruszonej spotkaniem z krakowskim bardem publicz-
ności, koncert zapowiedział Zbigniew Kresowaty, poeta, literat, 
malarz i od kilku lat mieszkaniec Lądka-Zdroju. To pomysłodawca 
i organizator wydarzenia. Na pewno do przyjęcia zaproszenia do 
koncertowania w niewielkiej wsi sudeckiej przez legendę polskiej 
poezji śpiewanej, przyczyniła się wieloletnia znajomość obu pa-
nów.
A później, na ponad godzinę, zaczarował nas swoim niezwykłym 
głosem - którego nie sposób nie rozpoznać - i muzyką ON. Z wy-

kształcenia polonista, aktor, od 1965 r. przez kilkanaście lat zwią-
zany z „Piwnicą pod Baranami”. Muzyczne prezentacje przeplatane 
były opowieściami o tych magicznych latach, gdy współtworzyli  
w Krakowie ludzie ważni dla kultury polskiej, gdy powstawała 
wciąż żywa legenda miejsca, którego magnetyzm działa do dzisiaj. 
Na zakończenie, w imieniu Gminy Lądek-Zdrój, jako Przewodni-
cząca Rady Miejskiej oraz w imieniu Centrum Kultury i Rekreacji 
w Lądku-Zdroju, złożyłam gorące podziękowania Leszkowi Długo-
szowi i przekazałam dwie publikacje z naszego regionu. Jedna z 
nich to poezje Lądczanki, Joanny Mossakowskiej z pastelowymi 
krajobrazami Gór Złotych.  Cieszy myśl, że artystyczne emanacje 
Ziemi Lądeckiej powędrowały z Poetą do Krakowa. 

Małgorzata Bednarek

Leszek Długosz w Konradowie

Liceanarium
LICEANARIUM
l   30 .01. 2020 r. WIZYTA W DOMU DZIECKA. Chętni liceali-
ści - wolontariusze, udali się w odwiedziny do pobliskiego Domu 
Dziecka w Domaszkowie. Na miejscu profesorzy naszego liceum 
wręczyli zgromadzone na zbiórkach pieniądze, a uczniowie prze-
kazali prezenty. Spotkanie rozpoczęto tańcem najmłodszych pod-
opiecznych. Następnie przeprowadzony został zabawny quiz dla 
obu mieszanych drużyn. Po quizie zrobiliśmy sobie przerwę na 
mały poczęstunek przygotowany przez Gospodarzy. Po przerwie 
nasi uczniowie organizowali różne zabawy oraz gry. Pod koniec 
spotkania dzieci oprowadziły nas po swoich pokojach. Około go-
dziny 19.00 wyruszyliśmy w drogę powrotną. Wszyscy mamy na-
dzieję na spotkania w kolejnych latach.
l   22 .01. 2020 r. LEKCJA NA SŁODKO. W ramach lekcji o kultu-
rze środowiska lokalnego klasa 1B wraz z profesor Bożeną Piskor-
ską udała się do Kawiarni Artystycznej „Dom Klahra”. Po złożeniu 
zamówień i otrzymaniu pyszności uczniowie w miłej i słodkiej at-
mosferze wysłuchali wykładu o życiu i twórczości Michała Klahra. 
Było niecodziennie i pysznie.    DZIĘKUJEMY PANI PROFESOR (: 
!!!
l   03.03.2020 r. SPOTKANIE Z DOKTORANTEM. Odbyło się 
spotkanie z doktorantem Wydziału Biomedycznej Politechniki Ślą-
skiej Markiem Plesem. Wykład dotyczył zastosowania biomimety-
ki w życiu codziennym. Uczniowie dzięki nowoczesnym materia-

łom biodegradowalnym mieli możliwość zaobserwowania pracy 
sztucznych mięśni, ruchu robotów wzorowanych na poruszaniu 
się organizmów żywych oraz zaobserwowania zjawiska biolumi-
nescencji. Pan Marek Ples zaprezentował nam również okaz ka-
raczana madagarskiego, którego później mogliśmy dotknąć, bądź 
potrzymać w dłoniach. Wykład cieszył się naszym dużym zaintere-
sowaniem. Serdecznie dziękujemy i zapraszamy ponownie.
l   05.03.2020 r. NA SPORTOWO I WESOŁO. Licealiści z klas 
pierwszych oraz klasy drugiej  wraz z młodzieżą trzebieszowickiej 
Szkoły Podstawowej pojechali sprawdzić swoje umiejętności ły-
żwiarskie na lodowisku w Świdnicy. Po półtoragodzinnym trenin-
gu w ramach odpoczynku uczniowie udali się do kina na seans 
filmowy pt. „Zew Krwi”. Po filmie i szybkim posiłku wszyscy wró-
ciliśmy do domów. 
l   06.03.2020 r. „WYGRAĆ SIEBIE”. Gościliśmy na sali gim-
nastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka  
w Lądku-Zdroju, gdzie odbył się spektakl profilaktyczny pt. „Wy-
grać siebie”, przygotowany przez aktorów teatru „Kurtyna” z Kra-
kowa. Poruszano w tym spektaklu problemy, z którymi boryka się 
dzisiejsza młodzież i ich rodzice;  relacje z rówieśnikami, presja 
otoczenia, poniżanie, zastraszanie, wykluczenie z grupy rówieśni-
czej. Uświadomiliśmy też sobie jak ciężka jest depresja i jak oto-
czenie powinno zareagować. W imieniu Uczniów i Grona Pedago-
gicznego pięknie DZIĘKUJEMY (: sponsorom – Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lądku Zdroju  (:

Redakcja LO.LZ

PKO BP, ul. Kościuszki 15, tel.74 6679120, czynny 
pon-pt 9.00-16.00
Gospodarczy Bank Spółdzielczy, ul. Kościuszki 8, 
tel.74 8117770, czynny pon-pt 8.30-15.00, przerwa na 
dezynfekcje10.30-11.00, 13.00-13.30
Urząd Pocztowy, pl. Staromłyński, tel. 885 951 645, 
czynny 8.00-14.00
Stacja PKN ORLEN,ul.Kłodzka, tel. 245560265, czyn-
na całodobowo

Mini Informator 
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W niedzielę 8 marca obchodziliśmy tegoroczny Dzień Kobiet. Cen-
trum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju, już tradycyjnie, przygo-
towało na popołudnie koncert. W tym roku w Sali Widowiskowej  
z recitalem wystąpiła polaniczanka Dominika Radwan. 
Dominika Radwan jest w Lądku-Zdroju osobą rozpoznawalną, po-
nieważ pod jej okiem lądeckie dzieci uczą się śpiewu w działającej 
przy CKIR Pracowni Wokalnej. Jej uczennice występują w Lądku-
-Zdroju przy różnych okazjach, od Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, po Dzień Dziecka i bożonarodzeniowe spektakle.
Ja sam znam Dominikę od wielu lat. Zawsze wiedziałem, że śpiewa 
i występuje, ale chyba ani razu nie widziałem jej na scenie, nigdy 
też nie słyszałem jej nagrań. Nawet jej występy w gronie kudow-
skiego zespołu „Czarna Syrena” jakoś mnie omijały; widziałem ich 
3 razy, zawsze bez Dominiki. 
Dominika Radwan wykonała repertuar mieszany, było trochę mu-
zyki pop, trochę folkowej i trochę też poezji śpiewanej. Poziom 
dyspozycji i możliwości Dominiki mnie nie tylko zaskoczyły, ale 
wprost zachwyciły – to był znakomity występ! Recital był pod 
względem artystycznym po prostu świetny, zarówno od strony 
wokalnej, jak i aktorskiej. Z pewnością podobne zdanie miała pu-
bliczność, która koncert przyjęła aplauzem. Mam wielką nadzieję, 
że będziemy mogli jeszcze wielokrotnie zobaczyć Dominikę na de-
skach lądeckich scen.
Dodajmy jeszcze, że w koncercie wzięły również udział uczennice 
Dominiki Radwan: Sara Banaszek, Zuzanna Gałka, Julia Palasik. 
One również pokazały się z jak najlepszej strony. Brawo!

Red.

Koncert dla Pań

Od średniowiecza do XX w. pojawiły się epidemie chorób cha-
rakterystycznych wówczas dla całej Europy. Ich przyczyną były 
przede wszystkim złe warunki higieniczne, zanieczyszczenie 
wody i żywności. Powodowały je wielkie klęski żywiołowe, przede 
wszystkim występujące na naszym górskim obszarze dość często 
duże powodzie. Pożary, które trawiły zwartą drewnianą zabudo-
wę mieszkalną, jak i spichlerze, w których gromadzono zapasy na 
czasy nieurodzaju. Ze względu na swoje położenie, przez Ziemię 
Kłodzką przetaczały się wojny, przechodziły wojska walczących ze 
sobą stron, zajmując i rekwirując zasoby żywnościowe, zabierając 
rekrutów.

W kronikach odnotowano, że już w XV w., w 1465 r. Lądek-Zdrój 
nawiedziły głód i zaraza, uzdrowisko zostało opuszczone. Podob-
nie było w kolejnych latach: 1466, 1472 i 1493. Doprowadziło to 
do spadku liczby mieszkańców i zubożenia miasta. Nieświadomi 
roznoszenia zarazy mieszkańcy zabezpieczali drzwi i okna swoich 
budynków i wędrowali na inne tereny.
Względnie pomyślny rozwój Ziemi Kłodzkiej i Lądka-Zdroju w wie-
ku XVI (choć wzmiankowano, że w 1564 r. miasto nawiedziła i mu-
siano z tego powodu zamknąć uzdrowisko) przerwała rozpoczęta 
w 1618 r. wojna trzydziestoletnia. Wówczas po raz kolejny nastąpił 
znaczny spadek ludności. Bezpośrednich działań wojennych raczej 
u nas nie było. Jednak ustawiczne przemarsze i kwaterunek roz-
maitych wojsk pociągały za sobą niezliczone kontrybucje, rekwizy-
cje, rabunki, rozboje i mordy. Jak wspominają kroniki nasze mia-
sto najbardziej ucierpiało w latach 1618-1648. Bieda i głód były 
tu przyczyną morowego powietrza, czyli zarazy, która nawiedziła 
miasto w 1633 r.

Z powodu mało precyzyjnych zapisów trudno dzisiaj stwierdzić, 
która z chorób nawiedziła Hrabstwo Kłodzkie i jak wyglądał prze-
bieg epidemii. Do najgroźniejszych wówczas należały: dżuma, 
zwana też czarną śmiercią, czarna ospa, cholera, dur brzuszny  
i tyfus plamisty. Ich skuteczne leczenie możliwe było dopiero po 
opracowaniu i wprowadzeniu nawadniania dożylnego od 2 poł. 
XIX oraz antybiotyków w poł. XX w. Ograniczenie występowania 
epidemii spowodowała głównie poprawa warunków sanitarnych  
i wprowadzenie szczepień ochronnych (ospa prawdziwa od  
1796 r., tyfus plamisty od 1920 r.). Pomimo polepszenia higieny,  
w uzdrowisku w 1832 r. wybuchła cholera, epidemia wystąpiła  
w mniejszym zakresie też w latach 1849, 1866, 1873.

Za orędowników w czasie zarazy uznawano świętych Rocha, Se-
bastiana, Rozalię, Franciszka Ksawerego, Karola Boromeusza oraz 
14 Św. Wspomożycieli. Historycznym dowodem panujących epi-
demii, charakterystycznych dla Ziemi Kłodzkiej i Lądka-Zdroju są 
istniejące do dziś pomniki religijne, kolumny maryjne, posagi świę-
tych, kapliczki itp., fundowane przez mieszkańców różnych miej-
scowości, jako wota (prośby o uchronienie przed zarazą i podzię-
kowania za uratowanie przed zarazą). Takim większym symbolem 
za uratowanie życia od czarnej ospy jest „Ośrodek Pielgrzymkowy 
i Kalwaryjny na Cierniaku” jak i „Kolumna Morowa”. Uważam, że  
w podzięce za uratowanie naszego miasta od napastliwego „ko-
ronowirusa” powinniśmy przynajmniej poddać rekonstrukcji „Ko-
lumnę Morową” (obok stacji paliw), po której pozostał tylko cokół.

Lechosław Siarkiewicz

Z KART HISTORII

EPIDEMIE NA ZIEMI KŁODZKIEJ 
I W LĄDKU-ZDROJU

Maseczki zamiast smoków, 
czyli jak Lądkowi-Zdrojowi 
pomaga św. Jerzy
W ostatnich latach kwietniową tradycją stały się Smocze Pochody, 
organizowane z okazji Dnia Patrona Lądka-Zdroju św. Jerzego. Ko-
lorowa parada pięknych ekologicznych smoków wokół lądeckiego 
ratusza w tym roku się nie odbędzie. Powody znamy doskonale. 
Nie znaczy to jednak, że patron naszego miasta o nas zapomniał. 

Św. Jerzy w sobie tylko znany sposób poddał pomysł, 
żeby pieniądze, które miasto przeznaczyć miało na uro-
czystości wotywne organizowane ku jego czci, prze-
kazać na zakup materiałów, z których lądczanie wy-
produkują maseczki i kombinezony ochronne przeciw 
koronawirusowi.
Idea świętego została pochwycona przez burmistrza 
Romana Kaczmarczyka i załogę Centrum Kultury i Re-
kreacji, którzy już w tej chwili dokonują zakupów mate-
riałowych, na które przeznaczone zostanie 10 000 zł.  
W inicjatywę smokobójcy włączają się już inni miesz-
kańcy grodu, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lądeckiej 
i jego sympatycy - przyjęło wyzwanie, które jest kon-
tynuacją pracy wykonywanej przez nie już od wielu dni 
– będą szyć dalej, bo mają z czego!

Bardzo dziękujemy św. Jerzemu za inspirację!
Mieszkańcom zaś życzymy konsekwencji, dyscypliny i zwycięstwa 
w walce wirusem oraz zdrowia dla wszystkich!
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Dlaczego św. Jerzy wyobrażony to rycerz rzymski walczący 
ze smokiem?

Święty Jerzy, żołnierz, męczennik, żył na przełomie III i IV w. Pocho-
dził z Liddy (Azja Mniejsza). Jako młodzieniec wstąpił na ochotnika 
do legionów rzymskich, w których doszedł do rangi wyższego ofice-
ra. Kiedy za cesarza Dioklecjana (284-305 r.) wybuchło najkrwawsze  
i najdłuższe prześladowanie w czasach rzymskich m.in. chrześcijan, 
Jerzy piastował godność trybuna – naczelnika miejscowego garnizo-
nu. Jako chrześcijan odmówił złożenia ofiary bóstwom rzymskim, za 
co poddano go okrutnym i długim męczarniom, trwającym aż 7 lat. 
Przybijano go do krzyża, torturowano na kole katowskim, szarpano 
ciało żelaznymi gwoździami, wyrywano paznokcie. Poniósł śmierć 
męczeńską w 303 r. za wiarę, rozdając wcześniej majątek ubogim. 
Okrucieństwo wobec św. Jerzego musiało być wyjątkowe, skoro 
wśród tak ogromnej liczby męczenników, którzy wówczas zginęli za 
wiarę, Kościół Wschodni nadał mu tytuł „Wielkiego Męczennika”. Do 
kultu i legendy o świętym przyczyniły się wyprawy krzyżowe, z których 
jedna odbyła się w okolicy Liddy. W średniowiecznej literaturze hagio-
graficznej jest wiele legend, według których św. Jerzy przeżył wiele 
dramatycznych przygód.
O jednej z nich, bożym rycerzu, wybawcy dziewicy i smoku opowiada 
w zbiorze „Złotej legenda”, żyjący w XIII w., hagiograf, kaznodzieja  
i pisarz religijny Jakub de Voragine.
„Bardzo dawno temu, ponoć w III wieku, gdzieś na Wschodzie, naj-
pewniej w Libii -  prowincji Azji Mniejszej, pojawił się w królewskim 
mieście zwanym Silena potężny potwór – smok. Stwór był okropny, 
siedzibę swoją miał w pobliżu miasta, w jeziorze na kształt morza. 
Nie dość, że odstraszał swoim wyglądem, to jeszcze podchodząc pod 
mury miasta rozsiewał zarazę, zatruwając swym oddechem powietrze. 
Z tej to przyczyny umierało wielu mieszkańców. Smok ten nieraz już 
zmuszał do ucieczki ludzi, którzy z bronią wychodzili mu na przeciw. 
Chcąc udobruchać i zaspokoić apetyt smoka, przerażeni mieszkańcy 
postanowili oddawać mu na pożarcie swoje owce. Dwie dziennie, aby 
uspokoić jego wściekłość, bo w przeciwnym razie tak bardzo zbliżał 
się pod mury miejskie i zarażał powietrze, że wielu ludzi ginęło. Apetyt 
smoka nie znał granic i w końcu zabrakło niemal owiec, zwłaszcza, 
że niewiele ich tu chowano. Zrozpaczeni mieszkańcy, wystraszeni 
okrucieństwem smoka, gotowi byli ofiarować mu na pożarcie własne 
dzieci. Wobec tego za ogólną zgodą zaczęto mu dawać na pożarcie 
jedną owcę i jednego człowieka. Dawano wtedy synów i córki wszyst-
kich obywateli i los nie pomijał nikogo. A gdy wybrano już prawie 
wszystkie dzieci z ludu, razu pewnego los padł na młodą pannę wy-
sokiego rodu, dziewicę - jedyną córkę króla, który zarządzał tym mia-
stem. Wtedy król pogrążony w rozpaczy rzekł: - Weźcie złoto i srebro 
i połowę mojego królestwa, a zwolnijcie moją córkę, by nie musiała 
umierać w ten sposób. Ale lud odparł mu z oburzeniem: - Ty sam, 
królu, ustanowiłeś to prawo, a teraz, kiedy nie żyją wszystkie nasze 
dzieci, chcesz ratować własną córkę? Jeśli na córce swojej nie do-
pełnisz postanowienia, które dla innych wydałeś, spalimy cię z całym 
domem twoim! Słysząc to król zaczął płakać nad swoją córką i rzekł: - 
Błagam, dajcie mi osiem dni zwłoki, abym mógł opłakać swoją córkę. 
Lud zgodził się na to, ale po dniach ośmiu powrócił z wściekłością 
wołając: - Dlaczego gubisz lud swój, aby ratować córkę? Oto wszyscy 
giniemy od oddechu smoka! 
Wówczas król widząc, że nie potrafi córki ocalić, przyodział ją w sza-
ty królewskie i uścisnąwszy rzekł: - Biada mi córko najmilsza, otom 
się spodziewał, że wnuki moje zrodzone z ciebie piastować będą na 
królewskim tronie, a ty tymczasem odchodzisz smokowi na pożarcie. 
I pocałunkiem pożegnał mówiąc: - Obym umarł, córko moja, zanim 
cię miałem stracić! Wówczas ona padła do nóg ojca prosząc, by ją 
pobłogosławił, a jak ze łzami w oczach dał jej swe błogosławieństwo, 
zrozpaczoną dziewczynę doprowadzono nad jezioro do smoka. A kie-
dy on zaczął się do niej dobierać, królewna błagała Boga o pomoc. 
Bóg wysłuchał jej prośby, zlitował się nad odważną dziewicą i zesłał 
na pomoc wybawiciela - dzielnego rycerza o imieniu Jerzy. Akurat  
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w tym czasie Jerzy, trybun wojskowy, przybył właśnie do tej prowincji 
i przechodził tamtędy, a zobaczywszy płaczącą księżniczkę – zapy-
tał, o co idzie? A ona na to: - Zacny rycerzu, prędko siadaj na konia  
i uciekaj, byś nie zginął! Jerzy odparł: - Nie bój się dziewczyno, tylko 
powiedz mi, na co tu czekasz na oczach całego ludu? A ona: - Jak cię 
widzę, zacny młodzieńcze, szlachetne masz serce, ale dlaczego chcesz 
umrzeć wraz ze mną? Uciekaj, co prędzej! Lecz na to Jerzy odrzekł: 
- Nie ruszę się stąd, dopóki mi nie wyjawisz, o co tu chodzi. A kiedy 
ona wszystko mu opowiedziała, rzekł: - Nie bój się, dziewczyno, bo ja  
w imię Chrystusa cię obronię. A ona na to: - Dobry rycerzu, nie gub 
siebie i dzielnych swoich żołnierzy wraz ze mną! Wystarczy, że ja sama 
zginę, bo nie potrafisz mnie ocalić, a sam zginiesz ze mną. Jeszcze to 
mówiła, gdy nadchodzący smok podniósł łeb z jeziora. Wówczas prze-
rażona panna rzekła: - Uciekaj, dobry panie, uciekaj, co prędzej! Jerzy, 
zaś zobaczywszy rozpacz dziewicy, wsiadł na konia, uczynił znak krzy-
ża i odważnie ugodził kopią zbliżającego się doń potwora, powalając 
go na ziemię. Zraniony smok przeraził się znaku krzyża i przestał być 
groźny. Królewna na polecenie Jerzego zarzuciła smokowi pasek od 
sukni na szyję i zaprowadziła go na środek miasta, a ludzie na ten 
widok zaczęli uciekać na wyżej położone miejsca i na mury krzycząc: 
- Biada nam, wszyscy już poginiemy. Wtedy Jerzy skinął na nich mó-
wiąc: - Nie bójcie się, bo Pan po to przysłał mnie do was, abym was 
uwolnił od plagi smoka. Uwierzcie tylko w Chrystusa i niechaj każdy 
się ochrzci, a ja tego smoka zabiję. Wówczas król ochrzcił się wraz  
z całym ludem, a rycerz Jerzy, tam, na rynku miejskim dokończył dzie-
ła i na oczach ludzi wydobył miecz z pochwy i czyniąc znak krzyża, 
ściął łeb smokowi i kazał go wynieść poza miasto. Cztery pary wołów 
musiały go wyciągnąć za bramy na wielkie pole, a ochrzciło się tego 
dnia dwadzieścia tysięcy mężczyzn nie licząc dzieci i kobiet. W mieście 
zapanowała radość. 
Za wybawienie miasta od wstrętnego smoka, w nagrodę król chciał 
oddać dzielnemu rycerzowi Jerzemu za żonę swoją wybawioną córkę. 
Jednak Jerzy od dawna marzył o stanie kapłańskim, więc odmówił. 
Wówczas król kazał wystawić w podzięce kościół ku czci Najświętszej 
Panny Marii i św. Jerzego niezwykłej wielkości. Kiedy budowa świątyni 
miała się ku końcowi, spod ołtarza wytrysnęło żywe źródełko, a cho-
rzy, którzy z niego napili się odzyskiwali zdrowie. Jego woda została 
uznana za leczniczą. Król ofiarował też św. Jerzemu ogromną sumę 
pieniędzy, ale on jej nie przyjął i kazał ją rozdać ubogim. Na koniec 
pouczył króla krótko o czterech rzeczach: aby otaczał opieką kościo-
ły Boże, czcił kapłanów, pilnie słuchał nabożeństw i zawsze pamiętał  
o ubogich. Potem ucałował króla i udał się w dalszą podróż po dużym 
kraju. Zobaczywszy po drodze jak poganie prześladowali chrześcijan, 
rozdał swój majątek biednym i zaczął głosić nauki Chrystusa. To nie 
za bardzo podobało się władcy pogańskiemu. Uwięził Jerzego. Podda-
no go torturom, przybijano do krzyża, wyrywano paznokcie, a nawet 
próbowano otruć. Został skazany m.in. na cierpienia przez łamanie 
kołem, nabijanym wokoło obosiecznymi mieczami. Pomimo tych cier-
pień został wierny Chrystusowi. Koło od razu rozpadło się na części,  
a Jerzemu nic się nie stało. Za to, rozgniewany pogański władca skazał 
go na ścięcie mieczem. Wleczono go przez całe miasto, a gdy skoń-
czył modlitwę, ścięto mu głowę i tak dopełnił swego męczeństwa.  
W tym samym czasie, kiedy władca pogański wracał do swego pałacu, 
w miejscu gdzie ścięto Jerzego, z nieba ogień spadł na niego i spalił 
go wraz ze sługami”.

Opr. L. Siarkiewicz

           


