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Mieszkańcom Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, naszym Kuracjuszom i Turystom,
życzymy Radosnych Świąt Wielkanocnych, 
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny i wiarą w sens życia. 

Życzymy Państwu pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego 
oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych osób. Wesołego Alleluja!

Burmistrz Lądka-Zdroju, Roman Kaczmarczyk, 
oraz w imieniu Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju, Małgorzata Bednarek
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Z biurka 
BURMISTRZA KACZMARCZYKA

j Burmistrz Lądka-Zdroju, Roman Kaczmarczyk

28 lutego. Tego dnia na odwiercie geotermalnym osiągnęliśmy 
docelową głębokość 2500 m i tym samym zakończyliśmy pracę 
w pierwszym etapie inwestycji. Szerzej na ten temat przeczytać 
można w tym samym nr „Debat”, polecam.

5 marca. Odbyłem spotkanie z prezesem i wiceprezesem zarządu 
Fundusz Wczasów Pracowniczych Sp. z o.o. (FWP). Przypomnę, 
że FWP posiada jeszcze w Lądku-Zdroju kilka obiektów, działa-
jące „Rybniczankę” i „Wandę” oraz niedziałające jak „Placówka”  
i „Wital”. Podczas spotkania członkowie zarządu FWP wyjaśnili mi, 
że nie zamierzają w najbliższym czasie remontować posiadanych 
obiektów ani inwestować tutaj na inne sposoby.

6 marca. Z wielką przyjemnością spotkałem się na terenie odwier-
tu geotermalnego z młodzieżą z lądeckiego Liceum Ogólnokształ-
cącego. Wizyta licealistów miała charakter edukacyjny, dotyczyła 
lądeckich wód, w tym samego odwiertu i pierwszych wyników 
badań.

7 marca. Wspólnie z p. Joanną Walaszczyk, prezes Uzdrowiska 
„Lądek-Długopole” S.A., byliśmy w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Dolnośląskiego, gdzie spotkaliśmy się z nowym 
wicemarszałkiem Marcinem Krzyżanowskim, który m.in. objął de-
partament dotyczący uzdrowisk dolnośląskich. Przedstawiliśmy 
Lądek-Zdrój i ofertę uzdrowiska, naszą aktualną sytuację wraz  
z potrzebami i zaprosiliśmy wicemarszałka do złożenia wizyty  
w Lądku-Zdroju.

8-10 marca. Odbyłem delegację do Moralzarzal, miasta wspólno-
ty autonomicznej Madrytu, gdzie podpisałem z jego burmistrzem 
Josém Maríą Moreno Martínem deklarację współpracy między na-
szymi gminami. Nieco szerzej o wizycie pisze Ewa Chalecka w tym 
nr „Debat”.

13-15 marca. Wizyta inauguracyjna w greckim Lourta Pozar, 
gdzie uczestniczyłem w walnym zgromadzeniu członków stowa-
rzyszenia EHTTA (European Historic Thermal Towns Association 
– Europejskie Stowarzyszenie Historycznych Miast Termalnych), 
którego staliśmy się członkiem. Szerzej również w tym nr „Debat 
Lądeckich”.

W czwartek (14.03), w oficjalnym głosowaniu członków stowa-
rzyszenia EHTTA (European Historic Thermal Towns Association), 
Lądek-Zdrój dołączył do grona europejskich historycznych miast 
termalnych.
W czerwcu 2018 r. burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmar-
czyk nawiązał kontakt z European Historic Termal Towns Asso-
ciation (EHTTA), organizacją zrzeszającą wielowiekowe kurorty 
z piętnastu europejskich krajów. Organizację EHTTA założyły  
w 2009 r., w Brukseli miasta członkowskie: Acqui Terme (Wło-
chy), Bath (Wielka Brytania), Ourense (Hiszpania), Salsomaggiore 
Terme (Włochy), Spa (Belgia) i Vichy (Francja). Część z tych miast 
miała już bogate doświadczenia z wcześniejszej współpracy w ra-
mach projektu „Thermae Europae” (Culture 2000 Programme). 
Obecnie do grona EHTTA Association należy 40 wybranych uzdro-
wisk, a każde z nich ma bogatą historię i szeroką paletę różno-
rodnych zabiegów zdrowotnych w ofercie. Na prestiżowej liście 
EHTTA znajduje się m.in. dziewięć uzdrowisk francuskich (Vichy, 
Le Mont-Dore, Royat – Chamalieres, Châtel-Guyon, La Bourboule, 
Bagnoles-de-L’Orne, Luchon, Cauterets, Enghien-les-Bains), sie-
dem włoskich (Abano Terme, Salsomaggiore Terme, Acqui Terme, 
Fiuggi, Montecatini Terme, Chanciano Terme,), trzy niemieckie 
(m.in. Baden-Baden), dwa greckie, dwa portugalskie, jedno ru-
muńskie, jedno belgijskie, jedno tureckie, jedno węgierskie, jedno 
chorwackie, jedno czeskie, jedno hiszpańskie i jedno brytyjskie. To 
prawdziwa elita wśród europejskich kurortów. W tym zaszczytnym 
gronie dotąd nie było żadnego uzdrowiska z Polski – Lądek-Zdrój 
jest pierwszym polskim członkiem tej organizacji. Warto dodać, że 
w 2010 r. EHTTA otrzymała certyfikat od Rady Europy uprawniają-
cy do zarządzania Europejską Trasą Historycznych Miast Termal-
nych będącą częścią Programu Tras Kulturowych. 
Podczas wizyty studyjnej (13-15.03) w greckim miasteczku Lour-
ta Pozar burmistrz Kaczmarczyk uczestniczył w walnym zgroma-

dzeniu członków stowarzyszenia EHTTA. Włodarz zaprezentował 
krótki film promocyjny oraz przedstawił walory i historię kurortu. 
W wizycie w greckim Loutra Pozar towarzyszyła włodarzowi Kata-
rzyna Świętosławska - przedstawiciel Regionalnego Biura Woje-
wództwa Dolnośląskiego w Brukseli.
Członkostwo w EHTTA jest efektywną i nowoczesną formą promo-
cji m.in. przez międzynarodowy portal prowadzony m.in. w języku 
angielskim, liczne wydarzenia kulturalne o charakterze międzyna-
rodowym organizowane na szlaku tras kulturowych oraz szereg 
wspólnych projektów, w których Gmina Lądek-Zdrój od dziś bę-
dzie brała czynny udział. Pierwsze efekty działania są już widoczne 
- wspólnie z komisją UE oraz Polską Organizacją Turystyczną wy-
dany został katalog „Uzdrowiska”, w którym znalazły się informa-
cje o kurorcie, a na okładce fotografia wnętrza lądeckiego Zdroju 
„Wojciech”. Katalog ten, w kilku wersjach językowych, dedykowa-
ny jest zagranicznym odbiorcom i rozprowadzany m.in. w Brukseli 
oraz podczas międzynarodowych targów turystycznych odbywa-
jących się zagranicą. Katalog będzie również dostępny podczas 
wydarzeń związanych z tematyką SPA.

Ewa Chalecka

Pełnoprawni partnerzy EHTTA
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Z prac Rady Miejskiej 
w Lądku-Zdroju

W czasie pomiędzy sesjami 28 luty – 28 marca 2019 r. jako Prze-
wodnicząca Rady Miejskiej zostałam zaproszona i uczestniczyłam 
w następujących spotkaniach:
1. O naszych nadziejach, jako Lądczan, związanych z odwiertem 
w poszukiwaniu ciepła z głębi ziemi wypowiedziałam się w dniu 
3 marca dla TVP3 Wrocław. Materiał zrealizowano na miejscu in-
westycji, na zboczach Strzybnika a emitowany był w godzinach 
wieczornych tego samego dnia w regionalnych Faktach. 
2. Koncert z okazji Dnia Kobiet 7 marca w Sali widowiskowej  – 
Biografie muzyczne – Agnieszka Osiecka w wykonaniu Doroty 
Helbin z akompaniamentem Mateusza Dudka na akordeonie. Po 
wspaniałej uczcie muzycznej, razem z panią Wiceburmistrz Alicją 
Piwowar złożyłyśmy w imieniu organów Gminy Lądek-Zdrój naj-
serdeczniejsze życzenia wszystkim paniom w dniu ich święta.
3. W dniu 8 marca zorganizowano występ artystyczny z okazji Dnia 
Kobiet przygotowany przez uczestników Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Lądku-Zdroju. Jak zawsze było na wesoło z nutką 
refleksji a wszystko z ogromnym zaangażowaniem wykonawców. 
W imieniu władz Gminy pogratulowałam kolejnego sukcesu sce-
nicznego i przekazałam najserdeczniejsze życzenia, zarówno pa-
niom, jak i panom. 
4. W godzinach popołudniowych tego samego dnia spędziłam 
miłe chwile w gronie seniorów zrzeszonych w Lądeckim Oddziale 
Polskiego Związku Emerytów i Rencistów. Jak co roku, to panowie 
przygotowują dla członkiń związku niespodzianki i słodki poczę-
stunek. Podczas spotkania, uroczyście przekazano kronikę daw-
nego Klubu Seniora w kolejne „dobre ręce”. To ważne, by prze-
chowywać wspomnienia o minionych działaniach, gdyż to ludzie 
tworzą miejsca i naszą historię.  
5. Również w dniu 8 marca w godzinach wieczornych wzię-
łam udział w spotkaniu Konradowian i ich Gości w zabytkowych 
wnętrzach „Starej Plebani”. Głównym punktem programu była 
prezentacja zdjęć z tegorocznej pielgrzymki współorganizowanej 
przez lądecką Parafię do Ziemi Świętej i opowieści w wykonaniu 
ks. Dziekana Aleksandra Trojana i ks. Proboszcza Wojciecha Zmy-
słowskiego.
6. W pierwszym kwartale każdego roku odbywają się spotkania 
podsumowujące rok poprzedni Ochotniczych Straży Pożarnych.  
W Trzebieszowicach zorganizowano zebranie w dniu 9 marca  
w miejscowej remizie. Ta jednostka OSP – jak i lądecka – są włą-
czone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Przewod-
niczącym zebrania wybrano Prezesa, dh Łukasza Wronę, który 
sprawnie przeprowadził obrady, rozpoczęte miłym akcentem. 
Wszystkie obecne panie otrzymały kwiatowe upominki. Przypo-
mnę, że lądecka OSP zorganizowała takie spotkanie 19 stycznia 
br., a w Konradowie 23 lutego – obu jednostkom i ich Prezesom 
dziękuję za zaproszenie.
7. Na zaproszenie radnego Tomasza Stuły wzięłam udział w spo-
tkaniu z mieszkańcami Radochowa w dniu 20 marca 2019 r. w sali 
spotkań w remizie OSP. Celem była akcja namówienia mieszkań-
ców do wypełniania ankiet dotyczących zapotrzebowania na gaz 
ziemny, które zostaną przekazane do PGNiG. Takie spotkanie mia-
ło też miejsce wcześniej w Trzebieszowicach, a oba poprowadził 
pan Grzegorz Szczygieł, pracownik UMiG. Liczymy, że wystąpienie 
Gminy Lądek-Zdrój do PGNiG poparte zebranymi ankietami okaże 
się skuteczne w doprowadzeniu gazu do odbiorców na terenie obu 
wsi.

Małgorzata Bednarek
Przewodnicząca Rady Miejskiej Lądka-Zdroju

Pomiędzy sesjami
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W poniedziałek (25.02) Komisariat Policji w Lądku-Zdroju wzbo-
gacił się o nowoczesny alkomat – Analizator Alcotest 9510. 
Policjanci z Lądka-Zdroju otrzymali Analizator Alcotest, pozwalają-
cy na szybki pomiar stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu. 
Urządzenie jest profesjonalnym, wysoce zaawansowanym, a co 
najważniejsze niezwykle precyzyjnym przyrządem - będzie wy-
korzystane podczas codziennych służb, a tym samym usprawni 
pracę funkcjonariuszy. Urządzenie zostało zakupione przez Urząd 
Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju i przekazane na ręce p.o. komen-
danta Komisariatu Policji w Lądku-Zdroju kom. Marcina Sknery 
przez burmistrza Romana Kaczmarczyka. Warto zaznaczyć, że do 
tej pory funkcjonariusze z lądeckiego komisariatu nie posiadali ta-
kiego sprzętu – badania można było przeprowadzać w komisaria-
cie w Kłodzku, co skutecznie utrudniało pracę policjantom.

Ewa Chalecka

Nowoczesny sprzęt dla policji

Trudna batalia o drogiHiszpańskie partnerstwo
Lądek-Zdrój, jak większość gmin w Polsce, posiada trzy rodzaje 
dróg: gminne, powiatowe i wojewódzkie. Jednak w pełni odpo-
wiada jedynie za stan nawierzchni tych gminnych – nie jest za-
rządcą ani dróg powiatowych, ani wojewódzkich. To powoduje, 
że gmina może jedynie partycypować w kosztach ich modernizacji  
i remontów. Niestety gmina nie może też decydować za powiat lub 
województwo ani o kolejności wykonywania projektów, ani o ter-
minie przeprowadzenia takich prac. Oczywiście główną cechą dróg 
wojewódzkich i powiatowych jest fakt, że najczęściej położone są 
w centralnych punktach miasta, stąd też stan ich nawierzchni ma 
dla nas kluczowe znaczenie. Drogi powiatowe i wojewódzkie sta-
nowią przecież jedną z wizytówek miasta. Burmistrz Lądka-Zdroju 
Roman Kaczmarczyk wielokrotnie prowadził rozmowy zarówno  
z władzami powiatu, jak i z władzami województwa dotyczące bar-
dzo złego stanu dróg i konieczności przeprowadzenia ich natych-
miastowego remontu.  Jednak to nie jedyny wkład gminy w prace 
związane z polepszeniem stanu lądeckich dróg. Przed przeprowa-
dzeniem każdego remontu przygotowuje się projekt prowadzenia 
takich prac – również na tym etapie gmina aktywnie uczestniczy  
w pracach przygotowując wnioski o dofinansowanie projektu.

Kolejnym istotnym faktem, jest zły stan lądeckiej sieci wodno-ka-
nalizacyjnej z przyłączami - instalacje znajdują się pod powierzch-
nią dróg. Przy każdym planowanym remoncie Gmina Lądek-Zdrój 
zwraca szczególną uwagę na wcześniejsze przeprowadzenie re-
montów sieci wodno-kanalizacyjnych z przyłączami. Niestety wy-
dłuża to proces remontu samych dróg, ale w przyszłości uwolni 
miasto od niszczenia nowo odremontowanej nawierzchni drogi w 
razie awarii sieci kanalizacyjnej. Przykładem opisanych powyżej 
działań jest przeprowadzana ostatnio odbudowa drogi powiatowej 
ul. Kłodzkiej i ul. Ogrodowej. Gmina partycypowała w kosztach in-
westycji, a nasz wkład finansowy wyniósł 10% wartości zadania tj. 
127.292 zł. Natomiast wymiana sieci wodno-kanalizacyjnej z przy-
łączami znajdującej się pod nawierzchnią drogi kosztowała blisko 
400 000 zł.

Ewa Chalecka

Na początku marca (8-10.03) burmistrz Lądka-Zdroju Roman 
Kaczmarczyk przebywał z roboczą wizytą w Moralzarzal. To gór-
skie miasteczko, położone jest nieopodal stołecznego Madrytu.
Hiszpańskie Moralzarzal i Lądek-Zdrój, wbrew pozorom, mają ze 
sobą wiele cech wspólnych. Oba miasta położone są pomiędzy 
malowniczymi górami. Zarówno na jednym, jak i na drugim te-
renie znajdują się liczne obszary chronione. To jednak nie koniec 
podobieństw. Oba miasta organizują wiele interesujących wyda-
rzeń kulturalnych – jednym z ważniejszych są festiwale górskie. 
Swoją wersję festiwalu Hiszpanie organizują w listopadzie – ma 
ona nazwę: Jornadas de Montana de Moralzarzal.
Rok temu we wrześniu Lądek-Zdrój gościł trzyosobową delegację 
z Moralzarzal, z burmistrzem miasta Juanem Carlosem Rodriqu-
ezem Osuną na czele. Głównym celem wizyty była ocena możli-
wości współpracy pomiędzy miastami oraz prezentacja oferty 
lądeckiego kurortu. Dzięki działaniom prowadzonym pod egidą 
Polskiego Instytutu Kultury działającego przy Ambasadzie Polski 
w Madrycie nawiązane kontakty zaowocowały rewizytą lądeckiego 
włodarza w Moralzarzal. W drugi weekend marca Roman Kacz-
marczyk gościł w Hiszpanii. Kluczowym punktem tej wizyty było 
spotkanie zorganizowane przez Polski Instytut Kultury w Madry-
cie, gdzie doszło do podpisania przez obu burmistrzów aktu inten-
cyjnego dotyczącego podjęcia wspólnych działań zmierzających 
do zawarcia współpracy partnerskiej.
W programie marcowej wizyty znalazło się m.in. spotkanie polskiej 
delegacji z mieszkańcami i przedstawicielami lokalnego samorzą-
du. Spotkanie pozwoliło wstępnie opracować ramy i kierunki przy-
szłej współpracy partnerskiej. Szczególną uwagą otoczono działa-
nia w zakresie edukacji młodzieży szkolnej, polityki senioralnej, a 
także wymiany tzw. dobrych praktyk w sferze ekologii oraz ochro-
ny obszarów atrakcyjnych turystycznie i przyrodniczo.

Ewa Chalecka
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W marcu (1.03) Uczniowski Klub Sportowy ŻEREB SKI ACADE-
MY z Lądka-Zdroju wywalczył III miejsce w  Mistrzostwach Polski 
- 6 młodych zawodników powołano do reprezentacji na Mistrzo-
stwach Świata.

Reprezentanci Uczniowskiego Klubu Sportowego ŻEREB SKI ACA-
DEMY z Lądka-Zdroju już na początku marca wywalczyli 3 miejsce 
w Mistrzostwach Polski Klubów Narciarskich. Zawody odbyły się 
w Kluszkowcach - spośród 30 zawodników należących do klubu 
sześciu zostało powołanych do reprezentacji na Mistrzostwa Świa-
ta w Austrii.
Warto jeszcze wspomnieć o kolejnym sukcesie naszych zdolnych 
narciarzy. Otóż tydzień wcześniej zapewnili sobie również wicemi-
strzostwo w Lidze Sudeckiej zajmując 2 miejsce w klasie general-
nej.  Finałowa runda ligi odbyła się w Karpaczu 23-24.02.2019 r.

Ewa Chalecka

Mistrzowie z kurortu

W pierwszą środę miesiąca (6.03) lądeckie przedszkolaki uczest-
niczyły w interaktywnym przedstawieniu - proekologicznej „Bajce 
o Jasiu, Małgosi, czarownicy i chatce z piernika”.
W interesujący i zabawny sposób najmłodsi mieszkańcy Lądka-
-Zdroju uczyli się jak segregować śmieci i dbać o środowisko 
naturalne. Dzieci wspólnie z aktorami czynnie uczestniczyły w 
przedstawieniu: zakładały kostiumy, zbierały i segregowały śmie-
ci. Przedszkolaki dowiedziały się m.in., że pozostawione w lesie 
śmieci mogą wywołać pożar i zagrozić życiu oraz zdrowiu miesz-
kających tam zwierząt.
Warto przypomnieć, że w dwóch bliźniaczych budynkach lądec-
kiego przedszkola zastosowano najnowocześniejsze trendy bu-
dowlane dotyczące komunikacji, poszycia dachowego i rynien - 
obiekt jest bardzo oszczędny w użytkowaniu, a co najważniejsze 
przyjazny dla środowiska. Wartość inwestycji to 7,9 mln zł. Obiekt 
zapewnia opiekę nad dziećmi w całej gminie.

Ewa Chalecka

Ekoprzedstawienie

Dwudziestego szóstego września zeszłego roku rozpoczęto prace 
wiertnicze związane z poszukiwaniem wód termalnych w Lądku-
-Zdroju. Prace zakończono blisko pięć miesięcy później – 28 lute-
go tego roku, jednak to jeszcze nie koniec całego przedsięwzięcia. 
Przypomnijmy, dwa lata temu polsko-norwesko-islandzki pro-
jekt poznania możliwości efektywnego wykorzystania zasobów 
geotermalnych pod nazwą „Poszukiwanie wód termalnych otwo-
rem wiertniczym LZT-1” został złożony w Narodowym Funduszu 
Ochrony Środowiska. Dwudziestego szóstego września 2017 r.  
w Ministerstwie Ochrony Środowiska w Warszawie burmistrz 
Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk podpisał umowę na dotację 
celową na rozpoznanie możliwości wykorzystania zasobów geo-
termalnych. Kwota otrzymanego dofinansowania to 18,8 milionów 
złotych, które miasto przeznaczy na dokonanie odwiertu o głębo-
kości 2,5 km. 
W czerwcu (18.06) 2018 roku, w Lubinie Roman Kaczmarczyk 
podpisał umowę dotyczącą wykonania badawczego odwiertu geo-
termalnego z firmą PeBeKa – Grupa KGHM. Blisko trzy miesiące 
trwały prace przygotowujące plac pod przeprowadzenie odwiertu. 
Hasło na rozpoczęcie prac wiertniczych wypowiedział gospodarz 
projektu - Burmistrz Lądka-Zdroju 26 września 2018 roku. Gośćmi 
uroczystości byli m.in. Minister Michał Dworczyk, Sekretarz Stanu 
i Główny Geolog Kraju - prof. Mariusz Orion Jędrysek oraz opie-
kun projektu – prof. Wojciech Ciężkowski. Przez kolejnych pięć 
miesięcy pracownicy firmy PebeKa pracowali na dwie zmiany po  
12 godzin. Wszystko po to, by wywiercić otwór na 2,5 km i dostać 
się do gorącej wody znajdującej się pod ziemią oraz zbadać budo-
wę Sudetów. To już koniec pierwszego etapu prac wiertniczych – 
teraz czas na przeprowadzenie badań, które mogą potrwać kolejne 
3 miesiące. Wiele wskazuje na to, że odwiercone źródło to również 
wody lecznicze zbliżone składem do tych od lat znanych w uzdro-
wisku. Wydajność źródła szacuje się na około 40 do 60 m³/h. Jeśli 
wszystkie wyniki będą pozytywne, to gorące źródło pogrzeje m.in. 
wodę użytkową i szklarnie, a zimą chodniki i drogi.  
Są już pierwsze informacje z przeprowadzonych badań lądeckiego 
otworu geotermalnego. W dniu pomiaru temperatura wody wy-
niosła 56 st. C. Kolejnym etapem badań jest pompowanie wody 
24 h/dobę przez okres 1 miesiąca. Po wypompowaniu i usunięciu 
wszystkich resztek, pozostałości wiercenia oraz po zapełnieniu 
się otworu właściwą wodą podziemną zostaną wykonane kolej-
ne badania temperatury i składu. Będą to tzw. dane ostateczne. 
Powyżej opisane pompowanie ma na celu m.in. sprawdzenie czy 
eksploatacja wody z odwiertu wpływa w jakikolwiek sposób na 
wody w Uzdrowisku Lądek-Długopole S.A. Według szacunków po 
zakończeniu pompowania temperatura wody na dnie ustabilizuje 
się i będzie się utrzymywać  pomiędzy 58–70 st. C, co jest ideal-
nym wynikiem dla przyszłych planów inwestycyjnych związanych 
z lądecką geotermią. W projekcie odwiertu z 2016 r. zakładano 
osiągnięcie temperatury 60-70 st. C. Natomiast w wyliczeniach 
wykorzystania otworu do celów energetycznych (ogrzewanie i cie-
pła woda użytkowa) idealną temperaturą wody jest 65 st. C.

Ewa Chalecka

Kroniki odwiertu
Zakończenie prac
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Siostry Węgrzyn wicemistrzyniami Europy!
Świetnie dla Anny i Katarzyny Węgrzyn zakończyła się rywalizacji 
w turnieju gry podwójnej kobiet Młodzieżowych Mistrzostw Euro-
py (do lat 21) w Gondomar. Biało-czerwone zostały wicemistrzy-
niami Starego Kontynentu!
Polki w wielkim finale uległy Ho Tin-Tin (ENG) i Karoline Mischek 
(AUT) 0:3 (8:11, 13:15, 8:11). Są to jedyne medale zdobyte przez 
reprezentację Polski na tej imprezie.
Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w Portugalii były bardzo udane 
dla sióstr Węgrzyn. Pamiętajmy, że Polki są juniorkami, a po wice-
mistrzostwo Europy sięgnęły w gronie młodzieżowców.
W przeszłości siostry zdobyły już m.in. brąz ME kadetek w deblu. 
Rok temu Anna Węgrzyn i Samuel Kulczycki sięgnęli po srebro 
ME juniorów w mikście. Obie mają na koncie np. brązowe krążki 
indywidualnych mistrzostw Polski w singlu - Anna wywalczyła w 
brąz 2018 roku, a Katarzyna w 2019.
Przypomnijmy jeszcze, że Ania i Kasia mieszkają w Trzebieszowi-
cach a swoją sportową przygodę rozpoczęły pod okiem trenera 
Leszka Kawy w UKS „Śnieżnik” Lądek-Zdrój – Stronie Śląskie.

Na podstawie materiału źródłowego: www.pzts.pl

Na początku marca, dzięki inicjatywie mieszkańców – w tym se-
niorów – Lądka-Zdroju powstał u nas Lądecki Klub Petanque (gra 
w bule), który zarejestrowany został w Polskiej Federacji Petan-
nque.
- Nasz klub ma na dzień dzisiejszy 14 zawodników – wyjaśnia Bo-
lesław Bomba, prezes LKP. – Ale oczywiście chcemy się rozwijać  
i zapraszamy wszystkich dorosłych do udziału w treningach, które 
rozpoczną się z początkiem maja.
Nasz klub petanque już w tym roku występować będzie w 3 lidze 
Grupy Dolnośląskiej PFP oraz podczas innych zawodów organizo-
wanych przez federację. Reprezentować go będą licencjonowani 
zawodnicy, których team wyłoniony zostanie podczas wewnątrz-
klubowych rozgrywek.
- Zainteresowanych serdecznie zapraszam – dodaje Bolesław 
Bomba – do siedziby lądeckiego oddziału Polskiego Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów w Centrum Kultury i Rekreacji przy 
placu Staromłyńskim. W tej chwili urzędujemy tam w środy do 
10.00 do 12.00 i w czwartki od 16.00.
Idąc za prezesem Lądeckiego Klubu Petanque namawiamy do 
uprawiania tego sportu.

Tomasz Pawlęga

Lądecki Klub Petanque

13 marca br. w Kłodzkim Centrum Kultury odbyły się Eliminacje 
Powiatowe XXIV Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego PE-
GAZIK. W eliminacjach powiatowych w kategorii „młodsi” uczest-
niczyło 38 uczniów ze szkół podstawowych powiatu kłodzkiego. 
Wśród  uczestników byli również uczniowie naszej szkoły: Natalia 
Franasowicz z kl. V a i Dawid Muszyński z kl. VI a. Natalia recyto-
wała wiersz Wandy Chotomskiej zatytułowany „Chłopak na opak”, 
a Dawid przygotował interpretację fragmentu „Mikołajka”.  Opiekę 
artystyczną nad uczniami sprawowała Danuta Martyniszyn-Goło-
juch. Jury wyróżniło Dawida Muszyńskiego. Gratulujemy!

Info: Szkoła Podstawowa nr 1

XXIV Dolnośląski Konkurs
Recytatorski PEGAZIK

W lipcu (10.07) 2018 r., w Lądku-Zdroju rozpoczęto budowę ście-
żek rowerowych typu SINGLETRACK. Projekt został ukończony  
w listopadzie, dzięki temu turystyczną ofertę regionu wzbogacono 
o malowniczo położone trasy rowerowe. Oficjalne otwarcie sezonu 
rowerowego na trasach SINGLETRACK planowane jest w maju.
Termin otwarcia tras ma ścisły związek z panującymi w naszym 
regionie warunkami pogodowymi – w wyżej położonych partiach 
górskich zalega śnieg, a zimowe wichury poczyniły spore spusto-
szenie w drzewostanie leśnym. Aby poruszenie się po singletrako-
wych ścieżkach było przyjemne, a przede wszystkim bezpieczne, 
należy najpierw usunąć połamane lub wyrwane z korzeniami pnie 
drzew, co często wiąże się z poprawieniem jakości fragmentów 
uszkodzonych tras. Od zaawansowania procesu naprawczego 
szlaków m.in. udrażniania ścieżek i ich ewentualnego odtwarzania 
uzależnione będzie otwarcie tras dla mieszkańców i turystów.
Warto przypomnieć, że na terenie Gminy Lądek-Zdrój wykonano 
dotychczas 22 kilometry tras typu SINGLETRACK - jednokierunko-
wych ścieżek o szutrowej nawierzchni. Trasy przeznaczone są wy-
łącznie do jazdy na rowerze - wytyczone poza drogami i pieszymi 
szlakami - ich wartość to kwota 1 290 590 zł. Na trasie umieszczo-
no także tzw. małą infrastrukturę – bramy wjazdowe, kładki, a tak-
że stojak na rowery oraz drewnianą wiatę przeznaczoną do wypo-
czynku. Jedna z tras tworzy pętlę wokół Lądka-Zdroju i pozwala na 
podziwianie pięknie położonego kurortu z okolicznych wzniesień. 
Tutejsza przyroda i czyste powietrze są kolejnymi atutami całego 
przedsięwzięcia. 
Powyższy projekt jest realizowany z udziałem środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego - Nr projektu/naboru: RPDS.04.0401-IŻ.00-02-191/16 
– OSI, nazwa projektu: SINGLETRACK GLACENSIS. W projekcie 
- oprócz Gminy Lądek-Zdrój - uczestniczą gminy: Bardo, Kłodzko, 
Stronie Śląskie, Bystrzyca Kłodzka, Międzylesie i Złoty Stok. Li-
derem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej. 

Ewa Chalecka

Single tracki – 
otwarcie sezonu
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Od czasów sławetnego filmu Stanisława Barei karmiono nas pro-
pagandą, że nie ma takiego miasta jak Londyn, jest Lądek, Lądek-
-Zdrój... Otóż, Drodzy Państwo, nie jest to prawdą:) Londyn jest,  
i mogą o tym zaświadczyć uczestnicy wycieczki do stolicy Albionu, 
czyli uczniowie Szkoły Podstawowej oraz Liceum Ogólnokształcą-
cego wraz z kierowniczką i opiekunką grupy (niżej podpisana i pani 
Anna Mizera).
Od 18 do 23 lutego 2019 oddaliśmy się badaniom, czy ten Londyn 
naprawdę jest i jaki jest. A jest ogromny, wypełniony po brzegi za-
równo historycznymi zabytkami i artefaktami, ale też jest gwarny, 
tłumny i żyje zwyczajnym, codziennym życiem. Ze skarbnicy zabyt-
ków udało nam się w tak krótkim czasie zajrzeć do najważniejszych 
muzeów, czyli Muzeum Historii Londynu, sztandarowego muzeum 
Brytanii, czyli British Museum, Galerii Narodowej (z obrazami m.in. 
Van Gogha, Caravaggio, Rembrandta), Muzeum Historii Naturalnej 
z największymi szkieletami dinozaurów, Muzeum Nauki, Muzeum 
Morskiego i Tate Modern (galerii sztuki współczesnej). Nie wiem 
na ile młodzież doceniła obcowanie z historią i sztuką, ale wiem, że 
wiele radości dostarczyła im wizyta w najsłynniejszej galerii figur 
woskowych Madame Tusseaud’s (nie co dzień można sobie zrobić 
zdjęcie z Leonardo DiCaprio pod rękę:) i przejażdżka milenijnym 
London Eye 350 metrów nad wodami Tamizy. Nawiasem mówiąc 
Tamizę przekraczaliśmy na trzy sposoby: wisząc nad nią w gon-
dolach London Eye, przejeżdżając mostami i przechodząc... pod 
jej dnem. 
Ogromnym atutem tej wycieczki było zakwaterowanie młodzieży  
i dzieci w domach brytyjskich rodzin, gdzie nie było w pobliżu pani 
profesor dla poratowania życia i samemu trzeba było po angielsku 
się dogadać, i to się nazywa Nauka na Żywo:)
Z wycieczki wróciliśmy szczęśliwi, zmęczeni i z pięknymi wspo-
mnieniami, które utrwaliliśmy na zdjęciach. 

Lidia Achrem

15 stycznia 2019 rozpoczęliśmy w Liceum Ogólnokształcącym  
w Lądku Zdroju cykl spotkań z absolwentami naszej szkoły, którzy 
w ciekawy sposób rozwinęli swoje pasje, pogłębili wiedzę i zdo-
byli szacunek w różnych liczących się środowiskach. Pierwszym 
gościem był profesor  Wojciech Ciężkowski. Pan profesor jest 
polskim hydrogeologiem, specjalizującym się w hydrogeochemii, 
hydrogeologii, wodach mineralnych oraz zagrożeniach środowi-
ska wodnego; jest naukowcem, badaczem i nauczycielem akade-
mickim związanym z Politechniką Wrocławską, a co ważne dla nas 
lądczan w tej chwili, jest „ojcem” geotermalnego odwiertu, zwane-
go przez mieszkańców lądecką wyrzutnią NASA:)
Profesor Ciężkowski urzekł nas ogromną wiedzą, kulturą języka  
i taką zwiewną elegancją, która cechuje ludzi o szerokich horyzon-
tach i pokorze wobec skarbów świata. 
Na spotkanie oprócz uczniów LO zaprosiliśmy gimnazjalistów 
i uczniów klas ósmych szkoły podstawowej. Interesujące były 
wypowiedzi młodzieży po spotkaniu, bo młodsza część widowni 
stwierdziła, że „wspomnienia pana profesora z czasów liceum były 
super, ale o tych odwiertach to już mniej”, a licealiści rzekli, że 
„opowieści szkolne były OK, ale ten wykład o odwiertach był ŁAŁ!” 
Jak widać pan profesor zaspokoił wszystkie apetyty, a ja dodam, 
że opowieści arktyczne, które uprzyjemniły nam posiedzenie przy 
kawie były też wyśmienite:)
Ogromnie dziękuję Władysławowi Doroszowi, inicjatorowi spotka-
nia za zaangażowanie i pracę na rzecz Liceum, którego jest również 
absolwentem. Dziękuję dyrektorom szkół lądeckich za „wypusz-
czenie” młodzieży z lekcji na pierwszą edycję Galerii Portretów. 

Lidia Achrem

Galeria Portretów LO
w Lądku-Zdroju

London
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WIEŚCI Z GIMNAZJUM
l Gimnazjaliści zdobywcami II miejsca w I Powiatowym 
Konkursie Historycznym „Żołnierze Niezłomni – Żołnierze Wy-
klęci”WIEŚCI  z  GIMNAZJUM
Dnia 1 marca 2019 r. w Auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Bystrzycy Kłodzkiej rozpoczął się I Powiatowy Konkurs Histo-
ryczny Żołnierze Wyklęci – Żołnierze Niezłomni pod hasłem „Nie 
jesteśmy żadną bandą”. Rozpoczęcie konkursu poprzedziło otwar-
cie wystawy „Czas niezłomnych” przygotowanej przez Instytut 
Pamięci Narodowej. Lądeckie gimnazjum reprezentowali dwaj 
uczniowie: Łukasz Kuś i Miłosz Krzonkalla, którzy pomyślnie prze-
szli eliminacje konkursowe na etapie szkolnym i w kolejnym zajęli 
II miejsce, pokonując reprezentantów 11 szkół z terenu powiatu 
kłodzkiego. 
Po słodkim poczęstunku w auli szkoły i na zakończenie uroczysto-
ści odbył się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Bystrzycy 
Kłodzkiej spektakl przygotowany przez uczniów ZSO. Uczestnicy 
konkursu, opiekunowie uczniów oraz zaproszeni goście mogli 
poznać fakty z życia znanych żołnierzy niezłomnych, walczących  
o wolność Polski z sowieckim zaborcą i jego poplecznikami. Frag-
menty wierszy i prozy przeplatane były urywkami filmów i mło-
dzieżowymi utworami poświęconymi „Wyklętym”.
W hołdzie bohaterom odśpiewano hymn narodowy. 
Jak wysoką rangę miał konkurs, świadczy lista sponsorów i pa-
tronów konkursu, m.in.: Instytut Pamięci Narodowej/Oddział we 
Wrocławiu, Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, Dolnośląski Kurator 
Oświaty Roman Kowalczyk, Ordynariusz diecezji świdnickiej ks. 
Bp. Ignacy Dec, Senator RP Aleksander Szwed, Wojewoda dolno-
śląski Paweł Hreniak. Opiekę medialną nad konkursem sprawo-
wali: Telewizja Polska Program 3 – Ośrodek we Wrocławiu, Nasz 
Dziennik, Kwartalnik „Wyklęci”, Wiadomości Bystrzyckie, DKL24. 
l „Katyń – Golgota Wschodu”
Dnia 5. marca 2019 roku w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Kłodzku pod patronatem Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty, 
Muzeum Katyńskiego, Instytutu Pamięci Narodowej, Stowarzysze-
nia ‘Dolnośląska Rodzina Katyńska’ i Starostwa Powiatowego w 
Kłodzku, rozpoczął się drugi, międzyszkolny etap IV Powiatowego 
Konkursu „Katyń - Golgota Wschodu”. Konkurs miał na celu po-
pularyzację wiedzy o zbrodni katyńskiej i o działalności instytucji 
zajmujących się tą zbrodnią, uczczenie pamięci o ofiarach stali-
nowskich mordów, kształtowanie postaw patriotycznych i wraż-
liwości społecznej na tle doświadczeń Polaków w czasie II wojny 
światowej. Między szkolnym a drugim, międzyszkolnym etapem 
konkursu zorganizowano dla uczestników warsztaty z pracownika-
mi IPN Oddziału we Wrocławiu. 
Rozpoczęcie finałowego etapu konkursu poprzedził występ arty-
styczny uczniów tamtejszej szkoły oraz uczniów Szkoły Muzycznej 
II stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej. W trakcie przerwy przygotowano 
dla uczestników konkursu słodki poczęstunek. 
Jury wyłoniło zwycięzców oraz przyznało wyróżnienia w trzech ka-
tegoriach: gimnazjum, technikum i liceum. Nasza gimnazjalistka 
Wiktoria Ulan zajęła II miejsce, czego serdecznie gratulujemy. 
l Dzień Kobiet 
W tym szczególnym dniu wszystkie dziewczęta i kobiety w gimna-
zjum zostały obdarowane przez chłopców drobnymi upominkami: 
kwiatkiem i słodyczami, a nawet zindywidualizowanymi wierszy-
kami. Również Seniorkom z klubu oraz pracownicom OPS męska 
brać uczniowska wręczyła piękne, własnoręcznie wykonane laurki. 
l Tydzień pod znakiem matematyki! 
Z inicjatywy organizacji World Education Games od 2007 roku  
w dniu 12. marca obchodzony jest Dzień Matematyki. Główną ideą 
obchodów święta jest pokazanie uczniom innej strony tej dziedziny 
nauki poprzez gry i zabawy matematyczne. W tym roku z tej okazji 
odbył się w naszej szkole konkurs „Matematyka dzika” czyli jak 
połączyć dziką przyrodę z matematyką. 

14 marca natomiast odbył się po raz siódmy w naszej szkole Dzień 
Liczby π – najbardziej znanej liczby na świecie. Uczniowie utrwalili 
sobie pojęcie liczby π i jej zastosowanie w zyciu. Poznali również 
„Panią Ludolfinę” z mniej formalnej strony – nazwa „ludolfina” po-
chodzi od imienia matematyka holenderskiego Ludolfa van Ceule-
na, który w 1610 roku obliczył wartość liczby π z dokładnością do 
35 cyfr po przecinku. 
Potem uczniowie malowali liczbami π. Obrazki logiczne to łami-
główki, rozwiązanie których jest bardzo dobrym treningiem mózgu 
– a trening „szefa szefów w naszym organizmie” świetnie wpisuje 
się w obchodzony właśnie Światowy Tydzień Mózgu.
Nie zapomnieliśmy również o znanych matematycznych geniu-
szach, którzy obchodzili w tym dniu urodziny – o 140. rocznicy 
urodzin Alberta Einsteina oraz o trzy lata młodszego Polaka Wa-
cława Franciszka Sierpińskiego. 
Urodziny i święta to najlepsza okazja na coś słodkiego – zajadali-
śmy się więc „π-babeczkami”. Tydzień pod znakiem matematyki 
minął kreatywnie i pracowicie! 

l Powitanie wiosny
Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny spędziliśmy atrakcyjnie, 
realizując i zajęcia dydaktyczne, i krótką wycieczkę w plener  
w poszukiwaniu oznak tej długo wyczekiwanej pory roku. Marco-
wa pogoda, czyli rześki chłód i ciepło słońca na zmianę, śpiew 
ptaków, pierwsze pączki na drzewach i przebijające gdzieniegdzie 
kwiatki – to wszystko upewniło nas w tym, że kalendarz się nie 
pomylił, my sami zaś bawiliśmy się świetnie przy ognisku i w grze 
strategicznej. 

Zespół ds. Promocji
więcej na stronie: gpladek.pl
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Liceanarium
l NARCIARZE Z LO
W dniu 5 marca na trasie Nartoramy w Zieleńcu odbyły się Mi-
strzostwa Powiatu Kłodzkiego w Narciarstwie Alpejskim.  Uczen-
nice LO w Lądku-Zdroju Jana Fuglińska i Jagoda Paul zdobyły dru-
żynowo I miejsce, na II miejscu uplasował się „Chrobry” z Kłodzka, 
a III miejsce zajęło LO z Bystrzycy Kł. Indywidualnie dziewczęta 
zdobyły III i IV miejsce. Uczniowie Michał Kuciej i Adam Fastnacht 
drużynowo zajęli V miejsce, a indywidualnie X i XI. Opiekunem 
uczniów był pan Jarosław Rzeźnik. Gratulujemy! 
l GEOLOGICZNE CIEKAWOSTKI
W dość chłodną środę 6 marca uczniowie klasy I i II mieli przy-
jemność  uczestniczyć w wyjątkowej lekcji przyrody. W rolę pana 
profesora wcielił się sam burmistrz Lądka-Zdroju pan Roman 
Kaczmarczyk. Spotkaliśmy się wszyscy przy lądeckim odwiercie 
geotermalnym, żeby posłuchać o historii jego powstawania, ak-
tualnych pracach oraz o planach związanych  z jego dalszą eks-
ploatacją. Poznaliśmy specyfikę geologiczną Lądka-Zdroju i okolic 
oraz potencjał jaki kryje w sobie otaczające nas środowisko natu-
ralne. Pan burmistrz razem z kierownikiem odwiertu opowiadali o 
trudnej pracy na miejscu, próbkach skał jakie zostały wydobyte, 
a tym samym o kawałku historii Ziemi, który ujrzał światło dzien-
ne. Dziękujemy za cenną naukę i trzymamy kciuki za powodzenie 
przedsięwzięcia. 

Nowinki z Przedszkola
l „Spacer przedszkolaków po swoim mieście”
Dnia 7 marca w ramach realizacji projektu edukacyjnego ,,Jestem 
przewodnikiem po swoim mieście”, dzieci z naszego przedszkola 
pod opieką wychowawców i przewodnika sudeckiego- pana Grze-
gorza Szczygła wyruszyły zwiedzać Lądek-Zdrój.
Na początku zatrzymaliśmy się przy budynku Centrum Kultury i 
Rekreacji, gdzie dowiedzieliśmy się kilku ciekawych informacji o 
tej budowli. Następnie przewodnik zapoznał nas z  historią kamie-
niczek, pomnika Św. Trójcy, mostu św. Jana Nepomucena oraz 
legendą związaną z tym świętym. Idąc z rynku wstąpiliśmy do Ko-
ścioła N.N.M.P. Pan Grzegorz opowiedział nam o postaciach Świę-
tych znajdujących się w prezbiterium. Spacer zakończył się wizytą 
u pana Burmistrza - Romana Kaczmarczyka w Ratuszu. Dzieci peł-
ne wrażeń i nowych wiadomości po długim spacerze wróciły do 
przedszkola.
Dziękujemy za czas poświęcony młodszym mieszkańcom Lądka-
-Zdroju i pokazanie miejsc, o których warto wiedzieć więcej.

l WIZYTA GOŚCI Z PWSZ W NYSIE
- 11 marca młodzież z klasy maturalnej spotkała się w naszej szko-
le z przedstawicielami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 
Nysie. Gościliśmy nauczycieli akademickich z kierunków: filologia 
germańska, dietetyka, jazz i muzyka estradowa, a także studentki 
germanistki, kosmetolożki i pielęgniarki. Uczniowie wysłuchali in-
formacji dot. kierunków i specjalności jakie oferuje nyska uczelnia, 
form pomocy studentom (stypendia, akademiki, stancje), dróg 
dalszego kształcenia czy możliwości pracy już po ukończeniu stu-
diów pierwszego stopnia. Trochę starsze od naszych maturzystów 
studentki zachęcały do nauki na „swoich” kierunkach, mówiły o 
praktykach, wyjazdach zagranicznych, umowach z pracodawcami. 
Przypominamy z radością, że PWSZ w Nysie to uczelnia, która ob-
jęła nad naszą szkołą patronat naukowy. Chętnie korzystamy z ich 
doświadczeń i zawsze są u nas mile widzianymi gośćmi.
l LEKCJE PRZYRODY Z ŚPK
- 14. marca miało miejsce kolejne spotkanie z cyklu lekcji przyrod-
niczych z przedstawicielem Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego 
p. Łukaszem Głowackim. Tym razem tematem przewodnim były 
jaskinie i nietoperze.  Młodzież słuchała uważnie szczególnie infor-
macji nt. Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie ponieważ w następnym 
tygodniu uczniowie pojadą do w/w Jaskini na zajęcia terenowe.
- Zachęcamy do zapoznania się z ofertą rekrutacyjną naszej szkoły. 
Informacje dla kandydatów do klas pierwszych (ponadpodstawo-
wych i ponadgimnazjalnych) znajdują się na stronie loladek.pl oraz 
na plakatach i ulotkach. ZAPRASZAMY!

opracowanie: Adrianna Szymańska

l „Bezpieczny przedszkolak”
Udzielenie pomocy jest naszym obowiązkiem. Jednak często w 
sytuacjach zagrożenia nie wiemy jak się zachować. Dlatego od 
najmłodszych lat należy instruować dzieci, co robić, gdy ktoś po-
trzebuje naszej pomocy. W związku z realizowanym w przedszko-
lu projektem edukacyjnym ,,Bezpieczny przedszkolak”  w grupie 
starszaków 14 III odbyły się zajęcia z udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Przeprowadzili je strażacy z OSP - pani Gracjana 
Pazdyk oraz pan Michał Pietkiewicz. Podczas spotkania dzieci mo-
gły poczuć się jak mali ratownicy. Poznały procedury zachowania 
się w sytuacjach zagrożenia życia. Wiele emocji wzbudził pokaz 
podstaw reanimacji wykonany na ,,fantomie”. Dzieci pod czujnym 
okiem strażaków mogły samodzielnie wykazać się znajomością 
udzielania pierwszej pomocy. Utrwaliły także znajomość numerów 
alarmowych. Była to doskonała lekcja połączona z zabawą.
Dziękujemy Pani Gracjanie i Panu Michałowi za przekazanie dzie-
ciom cennych wiadomości, które w przyszłości mogą zaowoco-
wać uratowaniem komuś życia.
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PRACA SZUKA CZŁOWIEKA stan na dzień 25.03.2019

Pomoc kuchenna/kierowca - Pizzeria Kardamon, tel. 663 684 655
Kierowca kat. D - Firma Beskid, tel.698 631 803.
Pracownik bez obsługi kasowej - Sklep „Biedronka”, ul. Śnieżna,  
tel. 600 448 040.
Sprzedawca - Sklep „Biedronka”, ul. Śnieżna, tel. 600448040.
Listonosz pieszy - Poczta Polska, pl. Staromłyński.
Kucharz - CKR „Złoty Łan, tel.748146004.
Pokojowa - Hotel „Zamek na skale” Trzebieszowice, tel. 608 066 030
Recepcjonistka - Hotel „Zamek na skale” Trzebieszowice,  
tel. 608 066 030.
Kelnerka - Hotel „Zamek na skale” Trzebieszowice, tel. 608 066 030
Praca w budowlance (wykończeniówka, elewacje), tel.607524551
Kelnerka - Pizzeria Marianna, ul. Ostrowicza, tel. 501 144 704
Dekarz - tel.725 917 214
Pomoc kuchenna - „Geovita”, ul. Graniczna, tel.605300440
Kucharz - „Geovita”, ul. Graniczna, tel.605300440
Pokojowa - (może być emerytka lub rencistka) OW „Bankowy,  
ul. Kościuszki, tel. 748148543
Specjalista ds. elektroenergetycznych - Uzdrowisko Lądek-Długo-
pole S.A., tel.748146227 w.233
Dietetyk - Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A., tel.748146227 w.233

Kelner/kelnerka - Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A., tel.748146227 
w.233
Salowy/salowa - Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A., tel.748146227 
w.233
Fizjoterapeuta - Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A., tel.748146227 
w.233
Praca w Restauracji - „Polska Chata”, ul. Kosciuszki, tel. 664 428 
705
Fizjoterapeuta - 23 WSZUR, tel. 748117 200, 609401691
Kucharka, Kucharz - 23 WSZUR, tel. 748117 200, 609401691
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

Dyżury aptek 
w kwietniu 2019
w Lądku-Zdroju i Stroniu Śląskim
1.04.2019, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
2.04.2019, 21.00-7.00,  „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
3.04.2019, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
4.04.2019, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
5.04.2019, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
6.04.2019, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
7.04.2019, 21.00-7.00,  „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
8.04.2019, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
9.04.2019, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
10.04.2019, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
11.04.2019, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
12.04.2019, 21.00-7.00,  „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
13.04.2019, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
14.04.2019, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
15.04.2019, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
16.04.2019, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
17.04.2019, 21.00-7.00,  „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
18.04.2019, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
19.04.2019, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
20.04.2019, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
21.04.2019, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
22.04.2019, 21.00-7.00,  „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
23.04.2019, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4 
24.04.2019, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
 25.04.2019, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
26.04.2019, 21.00-7.00,  „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
 27.04.2019, 21.00-7.00, „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
28.04.2019, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
29.04.2019, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
30.04.2019, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22

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

MTT i czasu wolnego - Wrocław (1-3.03)
W tegorocznej, 11. edycji  Międzynarodowych Targów Turystyki 
i czasu wolnego (1-3.03) Lądek-Zdrój reprezentowali przedstawi-
ciele Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. wspólnie z pracownikami 
urzędu. Tym razem stoiska wystawiennicze przeniesiono do no-
wej, atrakcyjnej lokalizacji - na wrocławskim stadionie pojawili się 
wystawcy z wielu regionów Polski, a także goście z Włoch, Arme-
nii, Niemiec, Czech, Słowacji, Bułgarii. Wrocławskie targi zawsze 
wzbogaca szereg imprez towarzyszących m.in.  spotkań z podróż-
nikami, pokazów, degustacji kulinarnych oraz atrakcji dla dzieci. 
Bogata formuła wydarzenia i prezentacje nowatorskich dziedzin 
aktywności powodują, że każdego roku targi odwiedza kilkadzie-
siąt tysięcy zainteresowanych turystyką gości. Właśnie dlatego 
wśród stoisk wystawienniczych nie mogło zabraknąć przedsta-
wicieli kurortu Lądek-Zdrój. Nasza oferta zabiegowa, noclegowa i 
kulturalna wzbudziła spore zainteresowanie.
Targi – Regiony Turystyczne Na Styku Kultur – Łódź (22-24.03)
To już XXV edycja łódzkich targów. Cechą charakterystyczną tego 
wydarzenia jest możliwość zaprezentowania kultury, charakteru i 
tradycji państw oraz regionów z niemal całej Europy. Corocznie 
targi odwiedza ponad osiem tysięcy mieszkańców Łodzi i woje-
wództwa łódzkiego. Dlatego warto zaprezentować atuty lądeckie-
go uzdrowiska podczas tego wydarzenia. Targi Na Styku Kultur 
skutecznie zwiększają rozpoznawalność naszej marki, pozwalają 
też nawiązać nowe kontakty do współpracy. Łódzkie wydarzenie 
stanowi platformę wymiany wiedzy, doświadczeń oraz cennych 
informacji. Główną grupą docelową imprezy są rodziny z dzieć-
mi, poszukiwacze ekstremalnych przygód oraz osoby prowadzące 
zdrowy tryb życia.

Ewa Chalecka

Targi turystyczne
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Narciarstwo i saneczkarstwo w okolicach Lądka Zdroju zaczę-
ło rozwijać się w końcu XIX w. Początkowo narty ułatwiały w 
zimie pracę leśnikom, którzy saniami rogatymi zwozili drewno. 
Przypuszcza się, że pierwszym narciarzem na Ziemi Kłodzkiej 
był Ludwig Goebel, leśniczy z Międzygórza, który kupił deski  
w 1888 r. A od 1893 r. również jego dzieci jeździły do szkoły na 
nartach wykonanych przez Alberta Weinera rzemieślnika z Nowej 
Morawy. Dość szybko nauka jazdy na nartach spopularyzowała 
się wśród leśników, uczyli też gości zjeżdżających do Lądka-Zdro-
ju, który szybko stał się jednym z lokalnych centrów narciarstwa. 
Jednak formalny rozkwit narciarstwa na Ziemi Kłodzkiej nastąpił, 
kiedy powołano zimą 1909/1910 Wrocławski Klub Narciarski, czy-
li Skiklub Breslau, który m.in. wydawał bardzo przydatne dla nar-
ciarzy komunikaty meteorologiczne. 12 grudnia 1910 r. powstał 
Skiklub Grafschaft Glatz (Klub Narciarski Hrabstwa Kłodzkiego),  
a w 1911 r. Skiklub Landeck (Lądecki Klub Narciarski). W tym cza-
sie sporty zimowe uznawano już za bardzo korzystne dla zdrowia, 
aby ułatwić ich uprawianie dostosowywano nawet rozkład jazdy 
kolei do potrzeb narciarzy i saneczkarzy przyjeżdżających do Hrab-
stwa Kłodzkiego z innych stron Rzeszy, m. in. na zawody. Szcze-
gólnie w niedzielę organizowano specjalne pociągi turystyczne  
z Wrocławia, również do Lądka-Zdroju i Stronia Śląskiego połą-
czone ze zjazdami „rogatymi saniami” lub wycieczkami narciarski-
mi. Dość dobrze rozbudowana sieć dróg leśnych, w zimie stawała 
się niezwykle atrakcyjna dla miłośników narciarstwa śladowego.  
W latach 1910-1913 na terenie Lądka-Zdroju odbywały się już re-
gularne kursy narciarskie. 

Przed I wojną światowa większość wsi letniskowych przekształci-
ła się w dobrze zagospodarowane zimowiska i stacje narciarskie. 
Miejscowi rzemieślnicy (stolarze) wytwarzali narty i sanki, niektó-
rzy każdorazowo przed wyjściem w teren woskowali narty. W roku 
1920 zorganizowano w Lądku imprezę propagandową z udziałem 
narciarzy pod hasłem „SKI-HEIL” (narty-zdrowie). Od lat 20.  
XX w. w pobliżu Lądka-Zdroju i bliżej Śnieżnika działały, m.in. Win-
tersportgruppe Mannerturnveein Schreckendorf (Sekcja sportów 
zimowych Męskiego Towarzystwa Gimnastycznego w Stracho-
cinie) oraz Sportabteilung Wilhelmstahl (sekcja sportowa Bole-
sławów). W okresie międzywojennym na Ziemi Kłodzkiej w gór-
skich miejscowościach istniały odpowiednio przygotowane stoki, 
nartostrady, czynne były także skocznie narciarskie, np. dwie  
w Lądku-Zdroju, jedna z nich w dolinie Wiosennika o punkcie kon-
strukcyjnym 45 m. Doskonalił na niej swoje umiejętności miesz-
kaniec Lądka Zdroju, który w 1932 r. w Lake Placid w skokach 
narciarskich zdobył II-miejsce. W latach 20. XX w. istniała bardzo 
bogata baza noclegowa w okolicy, prawie w każdej miejscowości 
działała gospoda z kilkoma miejscami noclegowymi. W większych 
pensjonatach były wypożyczalnie nart i sanek sygnowane specjal-
nymi napisami. Szczególnie Karpno proponowało kilka tras nar-
ciarskich łącznie z zwiedzaniem ruin zamku. Wytyczone były trasy 
z zakończeniem w Lądku-Zdroju, wówczas najatrakcyjniejszym 

Sporty zimowe (część I) północno–wschodnim zboczem Trojaka obok górskiej restauracji 
„Jistela” (obecnie Złoty Łan). 
W związku z rozwojem narciarstwa i saneczkarstwa w uzdrowi-
sku, w latach 20-tych XX w. władze miasta wydzieliły część „Solnej 
Drogi” od Rozdroża Zamkowego do lądeckiego Zdroju (ok. 2500 

m) i wykonały na tym odcinku specjalną trasę do zjazdów na nar-
tach i sankach. Jej fragmenty częściowo się zachowały. Zjazd nią 
kończył się w dolinie Jadwiżanki przy obecnym budynku „Sielanki” 
lub przy ul. Leśnej w centrum Zdroju. Na tym torze organizowano 
zjazdy „na czas” saniami rogatymi, a zwycięzcy otrzymywali pa-
miątkowe odznaki. W soboty urządzano kuligi, wówczas zaprzęgi 
konne podwoziły saneczkarzy na Rozdroże Zamkowe i stąd zaczy-
nały się zjazdy, porą wieczorną z pochodniami. Dla wytrwalszych 
organizowano wyprawy saniami do schroniska „Szwajcarka” pod 
Śnieżnikiem (obecnie to schronisko PTTK „Na Śnieżniku”). Zaraz 
po II drugiej wojnie światowej rozwój narciarstwa ograniczony był 
w dużym stopniu przez bliskość silnie strzeżonej granicy. Część 
z górskich schronisk nigdy nie została uruchomiona, jak to na 
Borówkowej. Ówczesna władze nie były zbytnio zainteresowane 
wspieraniem ruchu turystycznego w jej pobliżu. Wsie z bazami tu-
rystycznymi (gospodami, hotelami) zaczęły się wyludniać (Wrzo-
sówka, Karpno). Zmniejszyła się też baza noclegowa. Walory nie-
których ważniejszych ośrodków narciarstwa, choćby pobliskiego 
Bolesławowa zostały na długie lata zapomniane. 
Po 1945 r. amatorzy skoków narciarskich lądczanie m.in. Zdzisław 
Daniec, Kazimierz Foremny, Mieczysław Tokarz, Jerzy Wołk, Zbi-
gniew Ziomkowski naprawili skocznię w dolinie potoku Wiosennik 
na przedłużeniu ul. Wiosennej i doskonalili na niej swoje umie-
jętności. Niektórzy z nich, jak Zbigniew Ziomkowski przygotowy-
wali się tutaj do ogólnopolskich zawodów w skokach narciarskich  
w Zakopanem. W połowie lat 50-tych właściciel gruntu ze względu 
na bezpieczeństwo skocznię rozebrał, ale młodzież szkolna wybu-
dowała w jej miejscu mniejszą i skakała na niej dopóki zapał nie 
opadł.

Na podstawie dostępnej literatury opracował
L. Siarkiewicz – przewodnik sudecki PTTK
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Lądecki 
Informator 
Kulturalny
KWIECIEŃ 2019

1 kwietnia, godz. 19.00, Biesiada w Piwnicy pod Adamem, wie-
czór z muzyką na żywo i wspólne śpiewanie, Piwnica pod Adamem 
Kawiarnia Twórczości, ul. Wolności 2, wstęp 10 zł.
2 kwietnia, godz. 19.30, Teatr TYLKO DLA DOROSŁYCH –  
„O Czerwonym Kapturku” – teatr „Akademia Wyobraźni”, Rynek 
7, bilety 20 zł (rezerwacja 663 781 550).
3 kwietnia, godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej, 
Kawiarnia Wiedeńska Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 8 zł.
3 kwietnia, godz.19.00, Koncert muzyki LATINO – gitara i śpiew 
Moises Bethencourt oraz akompaniament instrumentów perkusyj-
nych,  Kawiarnia Dom Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 20 zł.
4 kwietnia, godz.19.00, Muzyczny Czwartek w Piwnicy Pod 
Adamem-Skład Nietradycyjny w repertuarze klasycznym – czar-
dasze, walczyki i inne ponadczasowe melodie, Piwnica Pod Ada-
mem, ul. Wolności 2, wstęp 15 zł.
5 kwietnia, godz.19.30, Jazz koncert – duet Abi i Roho Konar, 
Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna Rynek 1, wstęp 20 zł.
6 kwietnia, godz. 17.00, Familijny Spektakl Lalkowy „Czerwony 
Kapturek” – teatr „Akademia Wyobraźni”, RYNEK 7, bilety 18 zł, 
bilety rodzinne 3 os. = 40 zł, 4 os. = 50 zł itd. (rezerwacja 663 781 
550).
6 kwietnia, godz.19.00, Koncert solisty bluesowego Kajetana 
Drozda, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna Rynek 1, wstęp 20 zł.
7 kwietnia, godz. 19.00, Koncert grupy Ponad Chmurami – pro-
mocja debiutanckiej, autorskiej płyty, Dom Klahra Kawiarnia Arty-
styczna Rynek 1, wstęp 20 zł.
8 kwietnia, godz.19.00, Biesiada w Piwnicy pod Adamem, wie-
czór z muzyką na żywo i wspólne śpiewanie, Piwnica pod Adamem 
Kawiarnia Twórczości, ul. Wolności 2, wstęp 10 zł.
9 kwietnia, godz. 19.30, Teatr TYLKO DLA DOROSŁYCH –  
„O Jasiu i Małgosi” – teatr „Akademia Wyobraźni”, Rynek 7, bilety 
20 zł (rezerwacja 663 781 550).
10 kwietnia, godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej, 
Kawiarnia Wiedeńska Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 8 zł.
10 kwietnia, godz.19.00, Koncert muzyki LATINO – gitara i śpiew 
Moises Bethencourt oraz akompaniament instrumentów perkusyj-
nych, Kawiarnia Dom Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 20 zł.
11 kwietnia, godz.19.00, Muzyczny Czwartek w Piwnicy Pod 
Adamem – Muzyka przestrzeni-Roho Konar solo na gitarze elek-
trycznej, wstęp 15 zł.
12 kwietnia, godz. 19.30, Koncert grupy „Jeszcze 8 Godzin”- 
rock/folk/funky, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna Rynek 1, 
wstęp 20 zł.
13 kwietnia, godz. 10-14.00, Kiermasz Wielkanocny, Park Zdro-
jowy. Org. Szkoła Podstawowa nr 1 w Lądku-Zdroju.
13 kwietnia, godz. 17.00, Familijny Spektakl Lalkowy „Czerwo-
ny Kapturek” – Teatr „Akademia Wyobraźni”, Rynek 7, bilety 18 
zł, bilety rodzinne 3 os. = 40 zł, 4 os. = 50 zł itd. (rezerwacja 663 
781 550).
13 kwietnia, godz.19.30, Koncert duetu „Paraluzja” – niezwykły 
autorskie kompozycje z pogranicza piosenki aktorskiej,  literackiej 
i ilustracyjnej, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna Rynek 1, wstęp 
20 zł.
14 kwietnia, godz. 9.00-10.00, Prezentacja Aut Mazda Mx-5, 
Park Zdrojowy im. Jana Pawła II.
15 kwietnia, godz.19.00, Biesiada w Piwnicy pod Adamem, wie-
czór z muzyką na żywo i wspólne śpiewanie, Piwnica pod Adamem 
Kawiarnia Twórczości, ul. Wolności 2, wstęp 10 zł.
16 kwietnia, godz. 19.30, Teatr TYLKO DLA DOROSŁYCH – 
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„Czytanie w Adamie” – „Pan Tadeusz” księga pierwsza. „Piwnica 
pod Adamem” -  bilety 10 zł (rezerwacja 663 781 550).
17 kwietnia, godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej, 
Kawiarnia Wiedeńska Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 8 zł.
17 kwietnia, godz.19.00, Koncert muzyki LATINO – gitara i śpiew 
Moises Bethencourt oraz akompaniament instrumentów perkusyj-
nych,  Kawiarnia Dom Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 20 zł.
18 kwietnia, godz.19.00, Muzyczny Czwartek w Piwnicy Pod 
Adamem - Skład Nietradycyjny w repertuarze klasycznym – czar-
dasze, walczyki i inne ponadczasowe melodie, Piwnica Pod Ada-
mem,  ul. Wolności 2, wstęp 15 zł.
22 kwietnia, godz.19.00, Biesiada w Piwnicy pod Adamem, wie-
czór z muzyką na żywo i wspólne śpiewanie, Piwnica pod Adamem 
Kawiarnia Twórczości, ul. Wolności 2, wstęp 10 zł.
23 kwietnia, godz.18.00, Obchody dnia Patrona Miasta - Św. 
Jerzego. W programie Msza Święta w intencji mieszkańców, uro-
czysta Gala oraz wręczenie medali Św. Jerzego.
24 kwietnia, godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej, 
Kawiarnia Wiedeńska Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 8 zł.
24 kwietnia, godz.19.00, Koncert muzyki LATINO – gitara i śpiew 
Moises Bethencourt oraz akompaniament instrumentów perkusyj-
nych, wstęp 20 zł.
25 kwietnia, godz.19.00, Muzyczny Czwartek w Piwnicy Pod 
Adamem - Muzyka przestrzeni - Roho Konar solo na gitarze elek-
trycznej, wstęp 15 zł.
26 kwietnia, godz.10.00, Parada Św. Jerzego z udziałem miesz-
kańców miasta i gminy Lądek-Zdrój, Rynek.
27 kwietnia, godz. 17.00, Familijny Spektakl Lalkowy „Jaś i 
Małgosia” – Teatr „Akademia Wyobraźni”, Rynek 7, bilety 18 zł, 
bilety rodzinne 3 os. = 40 zł, 4 os. = 50 zł itd. (rezerwacja 663 781 
550)
27 kwietnia, godz.19.00, Koncert Piotr Rejda i duet Żniwa – pio-
senka literacka, muzyka tradycyjna oraz kompozycje inspirowane 
folkiem, bogate instrumentarium: skrzypce, lutnia, flet poprzecz-
ny, instrumenty perkusyjne, gitara, Kawiarnia Dom Klahra, ul. Ry-
nek 1, wstęp 25 zł.
29 kwietnia, godz.19.00, Biesiada w Piwnicy pod Adamem, wie-
czór z muzyką na żywo i wspólne śpiewanie, Piwnica pod Adamem 
Kawiarnia Twórczości, ul. Wolności 2, wstęp 10 zł.
30 kwietnia, godz. 19.30, Teatr TYLKO DLA DOROSŁYCH –  
„O Czerwonym Kapturku” – teatr „Akademia Wyobraźni”, Rynek 
7, bilety 20 zł (rezerwacja 663 781 550).
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