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OTWARCIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TRZEBIESZOWICACH

W sobotę 22 lutego 2020 doszło do uroczystego otwarcia Świe-
tlicy Wiejskiej w Trzebieszowicach. Było to wielkie święto dla 
wspólnoty największej lądeckiej wsi. Nowo wybudowany obiekt 
ma stać się centrum spotkań trzebieszowiczan, miejscem orga-
nizacji imprez, które dostępne będzie dla każdej kreatywnej grupy 

mieszkańców. Otwarcie świetlicy zgromadziło wielu mieszkańców 
i oficjeli, obok władz samorządowych Lądka-Zdroju, pojawili się 
również reprezentanci władz powiatowych i samorządu wojewódz-
kiego: Zbigniew Łopusiewicz i Zbigniew Szczygieł.

Ciąg dalszy na str.
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Z biurka 
BURMISTRZA KACZMARCZYKA

j Burmistrz Lądka-Zdroju, Roman Kaczmarczyk

Informacje z Rady Miejskiej Lądka-Zdroju

31 stycznia. Na zaproszenie ministra Michała Dworczyka gościłem 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na spotkaniu z premierem 
Mateuszem Morawieckim. Tematem spotkania było omówienie 
szans i potrzeb obszaru dawnego województwa wałbrzyskiego. 
Rozmowy dotyczyły m.in. budowy drogi ekspresowej S8, w tym 
jej odnogi do Wałbrzycha, sytuacji uzdrowisk na Ziemi Kłodzkiej i 
walki ze smogiem. Gościem spotkania był również sekretarz stanu 
w Ministerstwie Klimatu Ireneusz Zyska.
1 lutego. Odbyło się Zebranie Sprawozdawcze jednostki Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Trzebieszowicach. Bardzo dziękuję druh-
nom i druhom za ofiarną służbę w OSP. Pogratulowałem raz jesz-
cze druhnom zdobycia w zeszłym roku II miejsca w Powiatowych 
Zawodach Sportowo-Pożarniczych oraz druhom zdobycia I miej-
sca w tych samych zawodach.

7 lutego. Uczestniczyłem w spotkaniu z przedstawicielami Ko-
mendy Powiatowej i Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Górskie-
go Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, które odbyło się w 
Siennej. Przedmiotem spotkania było bezpieczeństwo w górach.
8 lutego. Odbyłem wizytę na Jamrozowej Polanie, gdzie doszło 
do kolejnego spotkania z ministrem Michałem Dworczykiem i 
premierem Mateuszem Morawieckim. Podczas wspólnej rozmo-
wy zwróciłem przedstawicielom rządu uwagę na wysokie koszty 
utrzymania oświaty w samorządach i niewystarczającą subwencję 
państwową w tym zakresie; przypomnę tylko, że w Lądku-Zdro-
ju subwencja pokrywa 42% wydatków. Mówiłem też o braku w 
naszym uzdrowisku dochodu z CIT, czyli dochodu od przedsię-
biorstw, gdyż w gminach uzdrowiskowych nie może istnieć prze-
mysł. Poruszyłem również problem opłaty uzdrowiskowej, a w jej 
kontekście walki ze smogiem.
14 lutego. Gościliśmy przedstawicieli operatora naszego Klastra 
Energii „Ares”,  Grupy IEN Warszawa. Wizyta operatora związana 
była z podjęciem przeze mnie decyzji o przeznaczeniu dotacji na 
wykonanie instalacji fotowoltaicznych na dachach Szkoły Podsta-
wowej w Lądku-Zdroju i nowo wybudowanej Świetlicy Wiejskiej w 
Trzebieszowicach.
22 lutego. Wziąłem udział w otwarciu świeżo wybudowanej Świe-
tlicy Wiejskiej w Trzebieszowicach. Bardzo się cieszę, że obiekt ten 
powstał w końcu w naszej największej wsi w gminie. Bardzo dzię-
kuję za wspaniałą organizację uroczystości i za przybycie gości.

Z okazji zbliżającego się szczególnego dnia, Dnia Kobiet, życzę 
wszystkim naszym Paniom samych wspaniałości, spełnienia 
wszystkich marzeń, zarówno tych malutkich, jak i troszkę więk-
szych.
Pamiętamy, że świat bez K obiet nie miałby sensu…

Sesja lutowa odbyła się tradycyjnie w ostatni czwartek miesiąca. 
Podjęto uchwałę o zmianach w budżecie gminy polegających m.in. 
na wprowadzeniu środków na wykonanie projektu „Budowa sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej” (32 tys. 
zł) oraz zwiększeniu środków na zadanie „Budowa sieci wodno-
-kanalizacyjnej na ul. Wolności” z przeznaczeniem na wymianę 
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Trzech Wieszczy do ul. 
Wolności (60 tys. zł.). Radni zaakceptowali zakup 6 sztuk mierni-
ków do badania poziomu zanieczyszczeń powietrza, które będą re-
jestrowały również wilgotność i temperaturę powietrza a poprzez 
aplikację on-line będzie można sprawdzić wyniki pomiarów. Prze-
sunięto środki z rezerwy ogólnej na zwiększenie nakładów prac 
porządkowych na terenie basenów odkrytych (prace trwają); na 
aktualizację projektu „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na Osie-
dlu Słonecznym” przeznaczono 13 tys. zł. Dotacja 473 tys. zł na 
program „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze” (są to środki unij-
ne na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i 
lokalach mieszkalnych na terenie gminy) będzie rozliczana przez 
Gminę Kłodzko, która została operatorem programu. Mieszkańcy 
naszej gminy, starający się o dofinansowanie, wszystkie formal-
ności będą mogli załatwić w Lądku-Zdroju (program ma ruszyć 
od maja, informacji udziela referent ds. drogownictwa i inwestycji 
UMIG tel. 74 81 17 872).
Po rekomendacji Komisji ds. Społecznych, która rozpatrywała 
wnioski złożone przez lądeckich uczniów, Rada Miejska podjęła 
uchwałę o przyznaniu stypendiów następującym osobom: 
- stypendium naukowe: Janina Rodak i Bartosz Żelichowski
- stypendia sportowe: Paula Krysińska, Karolina Podyma, Izabela 
Targosz.
Stypendia zostały przyznane na okres 5 miesięcy (od lutego do 

czerwca 2020 r.) i każda z osób otrzyma 150 zł miesięcznie. Gratu-
lujemy wszystkim wyróżnionym! Uroczyste wręczenie stypendiów 
odbędzie się na sesji w marcu.
Kolejne dwie uchwały dotyczyły zmian w regulaminach korzysta-
nia z parków i z placów zabaw na terenie gminy. Dotychczasowym 
regulaminom (obowiązującym od 2008 r.) zarzucono powielanie 
przepisów istniejących w innych aktach prawnych.   
Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła stanowisko w sprawie dzia-
łań PKS Kłodzko (zamieszczamy  obok). W związku z likwidacją 
kursów przez tego przewoźnika, swoje negatywne opinie zgłaszali 
radnym mieszkańcy, a dzięki inicjatywie obywatelskiej zebrano w 
sumie w obu gminach Lądek-Zdrój i Stronie Śląskie kilkaset pod-
pisów pod protestem. 
Burmistrz Roman Kaczmarczyk przedstawił obszerne sprawoz-
danie z działalności swojej i UMiG w okresie pomiędzy sesjami 
(rubryka „Z biurka Burmistrza” na str. 2 w Debatach), o działa-
niach Rady Powiatu poinformował zebranych Zbigniew Łopusie-
wicz, Przewodniczący Rady Powiatu. Przewodnicząca Małgorzata 
Bednarek poinformowała o inicjatywie powołania Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Lądku-Zdroju. Pierwszy, inauguracyjne spo-
tkanie odbędzie się w dniu 17 marca 2020 r. godz. 15.00 na Stacji 
Rozwój – Inkubatorze Przedsiębiorczości w Lądku-Zdroju, ul. Ko-
lejowa, wykład dr hab. Krzysztofa Widawskiego „Widzenie asyskie. 
Reminiscencje z włoskich podróży” (wszelkie informacje o tej ini-
cjatywie w Inkubatorze Przedsiębiorczości).

Małgorzata Bednarek
Przewodnicząca Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
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Stanowisko Rady Miejskiej Lądka-Zdroju w sprawie działań PKS 
Kłodzko
Skierowane do: 
Rada Powiatu Kłodzkiego, Starosta Kłodzki, Prezes PKS Kłodzko
Jako radni Rady Miejskiej Lądka-Zdroju wyrażamy zdecydowany 
sprzeciw przeciwko działaniom spółki PKS Kłodzko. Z dniem 4 
lutego 2020 r. zawieszono kursy na linii Stronie Śląskie – Lądek-
-Zdrój - Wrocław i powrotne. Zmniejszono też liczbę kursów na 
linii Lądek-Zdrój – Kłodzko. W okresie letnim 2019 prawie wszyst-
kie kursy łączące nasze miasto z siedzibą powiatu zostały zawie-
szone.
Wiodące funkcje rozwijane przez miejscowości Lądek-Zdrój i Stro-
nie Śląskie to funkcja uzdrowiskowa i funkcje turystyczne. Linia 
kolejowa nr 322 łączące miejscowości położone w dolinie Białej 
Lądeckiej została zamknięta w 2004 r. (zastępcza komunikacja au-
tobusowa w 2005 r.). Obecne ograniczanie ilości kursów autobu-
sowych, ich likwidowanie powoduje wykluczenie komunikacyjne 
dla mieszkańców regionu i trudności dojazdu dla kuracjuszy i tu-
rystów, co skutkować może zmniejszeniem ruchu turystycznego.
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbio-
rowym, ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 22 marca 2018 
r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym ustala 
zasady finansowania regularnego przewozu osób w publicznym 
transporcie zbiorowym, w zakresie przewozów o charakterze uży-
teczności publicznej, realizowanego na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej. W ustawie Art. 7.1 jest zapis, że „ Organizatorem pu-
blicznego transportu zbiorowego, zwanym dalej „organizatorem”, 
właściwym ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów, 
jest – pkt 3 - „powiat: a) na linii komunikacyjnej albo sieci komu-
nikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich, b) któremu 
powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowe-
go na mocy porozumienia między powiatami – na linii komunika-
cyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pa-
sażerskich, na obszarze powiatów, które zawarły porozumienie”.
Na mocy Ustawy Powiat opracowuje, w zakresie linii komunikacyj-
nej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasa-
żerskich, plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 
zbiorowego, zwany dalej „planem transportowym”, który jest ak-
tem prawa miejscowego.

Domagamy się odpowiedzi na następujące pytania:
- Czy zmiany wprowadzone w tym roku są uwzględnione w planie 
transportowym?
- Czy prowadzone były badania ruchu pasażerskiego i jakie są tego 
wyniki?
- Jakie działania podjęto, by ochronić mieszkańców Gminy Lą-
dek-Zdrój przed wykluczeniem komunikacyjnym wynikającym z 
zawieszenia kursów? 
- Czy wykazano jakąkolwiek inicjatywę w sprawie rozwiązania kur-
sów do Wrocławia, np. na podstawie umowy między powiatami?
Protestujemy przeciwko polityce informacyjnej spółki PKS Kłodz-
ko, a właściwie braku tej polityki. Od początku 2020 r. brak było 
informacji, które kursy autobusowe są realizowane. Do dnia dzi-
siejszego brak na przystankach PKS w Lądku-Zdroju rozkładów 
jazdy, a  jest koniec lutego. Brak jest rozkładu jazdy na stronie 
internetowej spółki, tylko możliwość znalezienia kursu poprzez 
wyszukiwarkę, co jest bardziej czasochłonne i uciążliwe, gdy wy-
szukuje się dostępne połączenia przez telefon. W ten sposób pro-
wadząc działania spółka sama pozbawia się pasażerów, którzy nie 
wiedzą kiedy mogą skorzystać z dostępnych połączeń. Co w przy-
szłości skutkować może kolejnymi argumentami, że połączenia na 
tej trasie są dla operatora „nierentowne”.
PKS Kłodzko dysponuje dużym placem ze stanowiskami dla au-
tobusów. Natomiast duża część przyjeżdżających gości do Lądka-
-Zdroju zmuszona jest korzystać z taksówek, by przejechać trasę 
Kłodzko – Lądek-Zdrój, bowiem nie mają wiedzy o połączeniach 
firmy „Beskid”. Jako spółka należąca do powiatu, PKS Kłodzko 
powinien brać pod uwagę aspekt społeczny i udogodnienia dla 
pasażerów. Zwracamy się o informację, jakie były przyczyny, że 
nie zawarto porozumienia na udostępnienie placu dla innych prze-
woźników.
Jako przedstawiciele społeczności lokalnej Gminy Lądek-Zdrój, 
która przynależy do Powiatu Kłodzkiego zwracamy się o rzetelne 
rozpatrzenie naszego protestu i zadanych pytań. Powołana przez 
władze Powiatu Kłodzkiego spółka działa w interesie mieszkańców 
powiatu, którzy chcą wiedzieć jaka jest jej strategia działania na 
kolejne lata.  

Lądek-Zdrój, 27 luty 2020 r.

Stanowisko Rady Miejskiej Lądka-Zdroju w sprawie działań PKS Kłodzko

6 września 2019r. weszły w życie liczne zmiany dotyczące opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wprowadzone usta-
wą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw :
Na dostosowanie do nowych przepisów Gminy mają 12 miesię-
cy, czyli najpóźniej 6 września 2020 r. musi zacząć obowiązy-
wać nowe prawo miejscowe dostosowane do w/w przepisów. 
- Ustawa wprowadza obowiązek segregacji przez wszystkich od-
padów komunalnych na 5 frakcji. Deklaracja nie będzie zawierała 
możliwości wyboru sposobu gromadzenia odpadów. 
- W przypadku złej segregacji Rada Miejska określi podwyższo-
ne stawki (nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż 
czterokrotna wysokość miesięcznej stawki opłaty za odpady). W 
przypadku nieruchomości wielorodzinnych obowiązuje zbiorowa 
odpowiedzialność.
- Ustawa wprowadza obowiązek podjęcia uchwały dot. zwolnienia 
(mniejszej opłaty) dla osób kompostujących bioodpady stanowią-
ce odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zwole-
nie będzie dotyczyło tylko nieruchomości jednorodzinnych. Kto 
wbrew złożonej informacji nie posiada kompostownika przydomo-
wego podlega karze grzywny.
- W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wyso-
kości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację 
w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym nastąpiła zmiana. Zgodnie z nowymi przepisami właści-
ciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wy-
sokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za okres wsteczny, jedyny wyjątek wprowadzony 
przez ustawodawcę to śmierć mieszkańca. Zmiana deklaracji może 
nastąpić do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
- Ustawa wprowadza możliwość prowadzenia łatwiejszej egzekucji 
opłat dla Gmin  na podstawie zawiadomienia.
- Wszystkie nieruchomości letniskowe na terenie Gminy zgodnie z 
przepisami segregują odpady od 1 stycznia 2020r.
Obecnie na terenie miasta i Gminy Lądek-Zdrój trwa wymiana po-
jemników na odpowiednie kolory:
- odpady zmieszane - kolor czarny,
- odpady bio - kolor brązowy,
- papier - kolor niebieski,
- metal i tworzywa sztuczne - kolor żółty,
- szkło - kolor zielony.

Apelujemy do zarządców, administratorów nieruchomości, miesz-
kańców, przedsiębiorców  o rozpoczęcie procesu  przygotowania  
nieruchomości do ustawienia 5 pojemników (zaplanowania bok-
sów, tak aby dostęp do nich miały wyłącznie uprawnione osoby). 
Nieruchomości jednorodzinne mogą dokonywać już zmian dekla-
racji na segregację – w przypadku zmiany sposobu gromadzenia 
odpadów ze zmieszanego na segregację konieczne jest złożenie 
nowej deklaracji (druki deklaracji dostępne w Biurze Obsługi Klien-
ta lub na stronie www.ladek.pl w zakładce urząd –gospodarka 
odpadami-deklaracje do pobrania). Pojemniki podstawiane są w 
ramach opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów przez firmę 
ENERIS Surowce S.A.

UMiG, Lądek-Zdrój

CO SIĘ ZMIENI W GOSPODARCE ODPADAMI W 2020r.
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Otwarcie trzebieszowickiej Świetlicy relacjonuje Joanna Żabska z 
24klodzko.pl:
„Ponad 50 lat w Trzebieszowicach nie było prawdziwej świetlicy, 
takiego miejsca spotkań. W końcu mamy swoje miejsce i nie jest to 
już boisko pod wiatami czy u strażaków – nie kryje radości sołtys 
Trzebieszowic i jednocześnie radna Rady Miejskiej Lądka-Zdroju, 
Magdalena Podyma. – Cieszymy się, że jest. To nasz ogromny 
sukces, nasza chluba i wizytówka wsi.
Świetlica pachnie jeszcze świeżością i jest to jeden z niewielu 
obiektów wiejskich, jaki powstał w ostatnich latach w powiecie 
od podstaw. Spełnia wszystkie oczekiwania – ma dużą salę, któ-
ra pomieści 150 osób, doskonale wyposażoną kuchnię i zaplecze 
sanitarne. Co więcej, spory teren wokół budynku będzie można 
zagospodarować dodatkowo na imprezy plenerowe. – Bardzo nam 
takiego miejsca brakowało, wielu mieszkańców ma świetne pomy-
sły, ale żeby je zrealizować brakowało nam takiego właśnie miej-
sca. Dzisiaj jest nasze święto, święto naszej wsi – podkreśla druga 
radna z Trzebieszowic, Ewelina Rycaj.
Świetlica została wybudowana dzięki determinacji tych właśnie 
dwóch pań – Magdaleny Podymy i Eweliny Rycaj, które pięć lat 
temu, startując do rady Rady Miejskiej w Lądku Zdroju za cel 
postawiły sobie właśnie doprowadzenie do budowy świetlicy w 
Trzebieszowicach. Ich starania wsparł kandydujący wówczas na 
urząd burmistrza Roman Kaczmarczyk, który – jak podkreślają 
obie panie – danego słowa dotrzymał. – Gdy startowałem na urząd 
burmistrza, na pierwszym spotkaniu przedwyboczym w Trzebie-
szowicach usłyszałem, że pilnie potrzeba dwóch rzeczy: nowy wóz 
strażacki oraz świetlica, której w ogóle nie ma tu od kilkudziesięciu 
lat. Troszeczkę to trwało. Wóz udało się w miarę szybko zakupić, 
bo w ciągu dwóch lat, natomiast świetlica dopiero teraz. Czekali-
śmy na środki, które pojawiły się dopiero w Programie Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w 2018 roku, natychmiast złożyliśmy wnio-
sek, otrzymaliśmy dotację na 500 tys. zł, przygotowany był już 
projekt, miejsce i pozwolenie na budowę. Wystartowaliśmy z bu-

dową i dzisiaj cieszymy się z oddanego obiektu – mówi burmistrz 
Lądka-Zdroju, Roman Kaczmarczyk.
Budowa nowej świetlicy pochłonęła 1,5 mln złotych, z czego 500 
tys. zł stanowiło dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Pra-
ce rozpoczęły się wiosną 2019 r. i trwały niecały rok. W świetlicy 
swoje własne pomieszczenie będą miały także panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich, które do tej pory nie miały swojej stałej siedziby 
oraz działająca przy szkole świetlica środowiskowa. Społeczność 
Trzebieszowic już planuje wydarzenia, które w najbliższym czasie 
będą mogły odbyć się w nowym budynku. – Zorganizujemy Dzień 
Kobiet i zaległą zabawę karnawałową dla dzieci – mówi M. Pody-
ma. – Jak co roku mamy w planach organizację rajdu MTB, które-
go centrum zostanie tutaj przeniesione – dodaje E. Rycaj. Budynek 
będzie mógł także zarabiać na siebie, dzięki organizacji imprez ko-
mercyjnych tj. przyjęcia, wesela, urodziny, stypy. W najbliższych 
planach jest także zainstalowanie małej farmy fotowoltaicznej, któ-
ra zapewniłaby świetlicy samowystarczalność energetyczną.
Trzebieszowice w gminie Lądek Zdrój, liczące ponad tysiąc miesz-

OTWARCIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TRZEBIESZOWICACH

kańców, to typowa wieś wybudowana wzdłuż głównej drogi, jakich 
w Polsce jest wiele. Na pierwszy rzut oka niczym się nie wyróż-
nia, a odkąd upadł zakład przetwórstwa owoców i warzyw, czyli 
popularny „Groszek”, z którego słynęły za PRL-u Trzebieszowice, 
wydaje się, że życie toczy się tutaj leniwym rytmem polskiej po-
pegeerowskiej wsi. Na dodatek takiej, która nie jest malutką ma-
lowniczą sudecką wsią żyjącą z turystyki, ale sporych rozmiarów 
osadą położoną na szlaku komunikacyjnym pomiędzy Kłodzkiem, 
Bystrzycą Kłodzką i Lądkiem-Zdrój. Ale to tylko pozory, bo w Trze-
bieszowicach życie tętni cały czas. Jest tu wszystko, co powinna 
mieć duża wieś: remiza strażacka (niedawno wyremontowana), 
klub sportowy „Zamek”, szkoła, kościół, cmentarz i aktywne koło 
gospodyń wiejskich, odbywają się też trzy cykliczne imprezy: rajd 
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W Warszawie wręczono w środę nagrody w konkursie Innowacyj-
ny Samorząd 2020, organizowanym przez Serwis Samorządowy 
Polskiej Agencji Prasowej. Laureatami, w poszczególnych kate-
goriach, zostali: miasto Gdynia, gmina miejska Ciechanów, gmina 
miejsko-wiejska Grodzisk Mazowiecki, gmina wiejska Klembów i 
Powiat Toruński.
Do konkursu zgłoszono 304 projekty, które nadesłało 181 jedno-
stek samorządu terytorialnego.
Konkurs miał na celu promocję szeroko pojętych innowacji wdra-
żanych przez jednostki samorządu terytorialnego, opartych na no-
woczesnych technologiach, i nie tylko. 
W gronie finalistów ogólnopolskiego konkursu znalazła się Gmina 
Lądek-Zdrój, z której wyróżniony został projekt zrealizowanej Mo-
dernizacji Zabytkowego Dworca Kolejowego w Lądku-Zdroju na 
Inkubator Przedsiębiorczości „Stacja Rozwój” z funkcją obsługi 
pasażerów Park&Ride.
Wyróżnienie dla lądeckiego samorządu odebrała Pani Alicja Pi-
wowar – Zastępca burmistrza Lądka-Zdroju w asyście Skarbnik 
Gminy – Pani Wioletty Drangowskiej podczas uroczystej gali w 
Ministerstwie Rozwoju w Warszawie w dniu 26 lutego 2020 r.
Przypomnijmy jeszcze, że Polska Agencja Prasowa S.A. to pu-
bliczna agencja prasowa, jedyna państwowa agencja informacyjna 
w Polsce. Zgodnie ze statutem do jej zadań należy uzyskiwanie 
i przekazywanie odbiorcom rzetelnych, obiektywnych i wszech-
stronnych informacji z kraju i z zagranicy. 

Red.

Innowacyjny Samorząd 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Trzebieszowice” mająca na celu 
podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców wsi oraz integracja mieszkań-
ców poprzez zapewnienie miejsca wspólnych spotkań, organizacji zajęć dla dzieci, 
imprez kulturalnych, artystycznych, świątecznych i innych wydarzeń. Wybudowa-
na świetlica zaspokoi potrzeby społeczne i kulturalne oraz wpłynie pozytywnie na 

poprawę jakości życia mieszkańców miejscowości Trzebieszowice.
Projekt współfinasowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” na operacje typu „In-
westycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

rowerowy w czerwcu, święto dyni we wrześniu i bal charytatywny 
w lutym. Od zeszłego roku Trzebieszowice mają także swoje wła-
sne logo, stworzone z okazji okrągłej rocznicy 750-lecia powstania 
wsi. Twarze kampanii promującej z tej okazji użyczyły dwie młode 
mieszkanki Trzebieszowic – Wiktorie.
W życie Trzebieszowic angażują się prawie wszyscy, w tym mło-
dzież oraz dzieci – a z tym, jak wiedzą sołtysi z innych wiosek, czę-
sto bywa problem. – Przed ubiegłorocznymi dożynkami gminnymi 
młodzież należąca do klubu „Zamek” przyszła sprzątać boisko, a 
nasza młodzieżówka strażacka i dzieci same zaangażowały się w 
dekoracje wsi. Mamy naprawdę fajną młodzież – mówi E. Rycaj.
Jeszcze w XIX wieku Trzebieszowice słynęły z zamku, oranżerii 
i pięknych ogrodów. Przyjeżdżali tutaj na wycieczki kuracjusze z 
Lądka. Dzisiaj nie jest to już wieś turystyczna i nawet nie chce 
do takiej roli pretendować. Zamek, w którym funkcjonuje czte-
rogwiazdkowy hotel żyje swoim życiem odgrodzony murem od 
reszty wsi, dlatego też budowa świetlicy miała tak duże znaczenie 
dla całej społeczności, o czym świadczy liczne ich przybycie na 
oficjalne otwarcie. Mają w końcu wspólne, należące do wszystkich 
mieszkańców centrum społeczno-kulturalne, które jeszcze bar-
dziej będzie ich integrowało”.

Dane techniczne nowego obiektu.
W świetlicy znajdziemy wyposażoną kuchnię, salę na 100 osób, 
WC damskie, męskie i dla niepełnosprawnych. Jest to budynek 
świetlicy wiejskiej, wolnostojący, parterowy bez podpiwniczenia 
z dachem wielopołaciowym. Obiekt przystosowany jest do ko-
rzystania przez osoby niepełnosprawne w tym poruszające się na 
wózkach inwalidzkich. Powierzchnia zabudowy: 377,64 m2, po-
wierzchnia użytkowa: 334,90 m2, wysokość budynku: 11,695 m, 
długość: 25,76 m, szerokość: 20,80 m.

Nie pozostaje do dodania nic oprócz tego, że już niecierpliwie cze-
kamy na pierwsze trzebieszowickie wydarzenia, których centrum 
będzie nowa Świetlica Wiejska!

Red.
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W marcu 2020 r. z inicjatywy Inkubatora Przedsiębiorczości w 
Lądku Zdroju oraz Lądeckiego Klubu Seniora uruchomiony zosta-
nie Uniwersytet Trzeciego Wieku. 
UTW to przedsięwzięcie znane w Polsce od lat. Celem Uniwersy-
tetu  Trzeciego Wieku jest prowadzenie działalności edukacyjnej, 
kulturalnej, twórczej i turystyczno-krajoznawczej. Nadrzędnym 
działaniem projektu jest  poprawienie jakości życia oraz aktywiza-
cja intelektualna i społeczna osób starszych. Poszerzanie  wiedzy 
i umiejętności seniorów, ułatwienie kontaktów z instytucjami, ta-
kimi jak służba zdrowia, ośrodki kultury i ośrodki rehabilitacyjne. 
Ponad to działalność UTW znacząco wpływa na  podtrzymywanie 
więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej wśród seniorów. 
Oferta Uniwersytetu Trzeciego Wieku  jest skierowana do osób po-
wyżej 50 roku życia, emerytów i rencistów, którzy po zakończeniu 
aktywności zawodowej, korzystając z wolnego czasu, chcą nadal 
rozwijać się i spełniać swoje pasje życiowe. 
Spotkania Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbywać się będą w sie-
dzibie Inkubatora Przedsiębiorczości w Lądku Zdroju przy ul. Ko-
lejowa 6. W sem. letnim 2019/ 2020 proponujemy cykl pięciu  wy-
kładów z dziedziny psychologii, literatury, historii sztuki i historii 
kultury, socjologii, medycyny oraz  wiedzy o regionie. Zajęcia będą 
prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę akademicką.  
Zapisy od 21 lutego 2020 r.  w siedzibie Inkubatora Przedsiębior-
czości.
Koszt uczestnictwa w zajęciach: 30 zł za cały semestr. 

Serdecznie zapraszamy
Lądecki Inkubator Przedsiębiorczości

Lądecki
Uniwersytet Trzeciego Wieku

W dniach 27 – 28 lutego w Inkubatorze Przedsiębiorczości odby-
ła się: Konferencja i Seminarium zorganizowana przy udziale JM 
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. 
inż. Tadeusza Trziszka, Burmistrza Miasta i Gminy Lądek Zdrój 
Roman Kaczmarczyka, Operatora Inkubatora Przedsiębiorczości 
Tomasza Zalewskiego.
Wydarzenie poświęcone było tematyce Propozycji technologicz-
nych, produktowych i procesowych z zakresu żywności wysokiej 
jakości dla firm zalążkowych i startupów w Inkubatorze Przedsię-
biorczości w Lądku Zdroju wypracowane w związku z realizacją 
programu Inkubator Przedsiębiorczości 2,0.

Źródło: Ladek.pl

Lutowa konferencja

W imieniu Gminnego Klubu Honorowych Daw-
ców Krwi PCK w Lądku-Zdroju serdecznie za-
praszam do udziału w poborze krwi w dniu 18 
marca 2020 r. na Lądeckim Rynku.
Zapraszamy do kontaktu i śledzenia naszego 
profilu na Facebooku: Gminny Klub HDK PCK 
w Lądku-Zdroju, e-mail: hdk.ladekzdroj@wp.pl 

Do zobaczenia!!!
Anna Witos, Prezes Klubu

Pobór krwi w Lądku-Zdroju
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l Klub Malucha – w co drugi poniedziałek spotykamy się na 
zajęciach pełnych zabawy z dziećmi w wieku 1-5 lat, ich rodzicami 
i opiekunami. Tańczymy, rysujemy, malujemy i uczymy się przez 
zabawę. W części zorganizowanej spotkania bawimy się w grupie 
i wykonujemy tematyczne prace plastyczne. Spotkania są ideal-
ną okazją do nawiązania znajomości, nauki współpracy w grupie, 
jak i samodzielności.  We wszystkich grach i zabawach aktywnie 
uczestniczą rodzice dzieci, jest to dodatkowy ich wspólnie spę-
dzony czas. Spotkania cieszą się ogromnym zainteresowaniem, 
poznałyśmy dużo nowych dzieci które od razu poczuły klubowego 
bakcyla! Do zobaczenia na kolejnym spotkaniu.

Biblioteczne nowinki

l Biblioteczne koło plastyczne – w czwartki witamy wszystkie 
chętne dzieci (a jest ich cała gromada), które chcą się zmagać 
manualnie. Prace są przeróżne, raz łatwiejsze, raz trudniejsze – od 
prostszych wykonywanych na kartkach papieru, po bardziej skom-
plikowane prace przestrzenne. 

l Maluch w Bibliotece – przez cały rok szkolny, każdego 
miesiąca odwiedzają naszą bibliotekę przedszkolaki z lądeckiego 
przedszkola. Zajęcia rozpoczynamy od zabaw ruchowych, później 
przychodzi czas na książkę, rozmawiamy i wykonujemy tematycz-
ne prace plastyczne. Poprzez edukację czytelniczą chcemy uświa-
domić dzieciom, a przede wszystkim rodzicom, jak ważna w życiu 
dziecka jest książka. Niezmiennie zachęcamy rodziców do codzien-
nego czytania swoim dzieciom, bo zalet i dobrodziejstw, jakie pły-
ną z umiłowania książek chyba nikomu tłumaczyć nie trzeba.

 
l Bal karnawałowy – jak karnawał to trzeba się bawić! 6 lutego 
do wspólnej zabawy zaprosiłyśmy wszystkie dzieci uczęszczające 
do nas na zajęcia plastyczne oraz dzieciaczki i rodziców z Klubu 
Malucha. Pięknie poprzebierane dzieci, a nawet co niektórzy rodzi-
ce wzięli udział w szalonych tańcach i licznych konkursach. Zaba-
wa była wspaniała!

l Mała książka, wielki człowiek - zachęcamy rodziców z dzieć-
mi do wzięcia udziału w akcji!
Projekt dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) realizowany 
jest w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka - wielki 
człowiek” we współpracy z bibliotekami publicznymi. Akcja ma za-
chęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania 
z dzieckiem. Każde dziecko, które przyjdzie do biblioteki biorącej 
udział w projekcie, otrzyma w prezencie wyjątkową Wyprawkę 
Czytelniczą na dobry czytelniczy start, a w niej między innymi Kar-
tę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną 
wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecię-
cego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu 
otrzyma niespodziankę. Czekamy na Was!

l Salonik poetycki – raz w miesiącu nasze lądeckie seniorki 
spotykają się w bibliotece na wspólnym czytaniu poezji. Całości 
towarzyszą rozmowy i słodki poczęstunek. 

Biblioteka CKIR
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Nowinki z Przedszkola
l Koncert dla Babci i Dziadka
Styczeń jest wyjątkowym miesiącem ze względu na przypadające 
w nim święta - Dzień Babci i Dzień Dziadka. To Osoby, które od-
grywają szczególną rolę w życiu dziecka, to Oni mają więcej czasu i 
cierpliwości, to od Nich dzieci dowiadują się o tym co było kiedyś, 
to dla Nich te wyjątkowe uśmiechy i samodzielnie wykonane upo-
minki. W tym roku uroczystości  odbywały się nie tylko w Przed-
szkolu. Tradycją już jest, że wnuki zapraszają swoich gości do sal 
na przedstawienia, prezentujące ich umiejętności i zdolności, za-
praszają do wspólnej zabawy i wręczają upominki. Angażując się w 
życie lokalne nawiązaliśmy współpracę z Domem Dziennej Opieki 
działającym przy Inkubatorze Przedsiębiorczości i Domem Senior 
Plus działającym przy OPS. Przedszkolaki swoimi występami arty-
stycznymi zaakcentowały, że każdy starszy człowiek zasługuje na 
szacunek i sprawiły, że w tych szczególnych dniach z okazji Święta 
Babci i Dziadka na twarzach odbiorców pojawił się uśmiech. Dzię-
kujemy za miłe przyjęcie i przygotowany poczęstunek. Poprzez 
takie spotkania uczymy najmłodszych empatii, szacunku do star-
szych, kulturalnego zachowania przy stole, prowadzenia rozmowy 
z nowo poznanymi ludźmi. 
l Zimowe warsztaty z Seniorami
6 lutego zaprosiliśmy do Przedszkola członków Klubu Seniora na 
Zimowe Spotkanie pt. „W zdrowym ciele - zdrowy duch!” Po pre-
zentacji programu artystycznego, w II części odbyły się wspólne 
zabawy przedszkolaków, zaproszonych gości i rodziców. Najmłod-
si wykonali zimowy masażyk na poprawę nastroju, przeprowadzili-
śmy zabawę z gestami i odbył się taniec integracyjny. Natomiast w 
III części zorganizowano warsztaty plastyczne: Obrazek w pudeł-
ku - Zamieć, stemplowanie korkiem, rysowanie i malowanie. Przy 
przygotowanych stanowiskach pracowali dorośli wraz z dziećmi. 
Były to miło spędzone chwile a wykonane prace wzbudziły zachwyt 
artystów i zdobią hol naszego Przedszkola. Dziękujemy Rodzicom 
za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu. Seniorom dziękuje-
my za przybycie na spotkanie i podjęcie inicjatywny wspólnej za-
bawy, gdyż były to debiutanckie działania z naszej strony. Mamy 
nadzieję, że taka forma spotkań przejdzie do tradycji i uda nam się 
dalsza współpraca.

l Pomagamy ptakom
11 lutego w ramach Programu Edukacja Leśna Społeczeństwa 
dzieci uczestniczyły w warsztatach „Dokarmianie ptaków” i wyko-
nały kulki, które zostały zawieszone w karmnikach i na drzewach 
w okolicy domów przedszkolaków. Zajęcia praktyczne pozwoliły 
na poznanie składu karmy dla ptaków zimujących w Polsce. Dzięki 
zajęciom warsztatowym najmłodsi lepiej przyswoili wiedzę oraz 
mieli możliwość samodzielnego przygotowania karmy. Dziękuje-
my p. Łukaszowi oraz p. Irenie za profesjonalne przygotowanie i 
przeprowadzenie zajęć warsztatowych. Dzieci z ochotą podejmują 
takie działania, a dzięki zaangażowaniu prowadzących pogłębiają 
swoją wiedzę przyrodniczą i uczą się szacunku do otaczającego 
świata. 
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Dyżury aptek w marcu 2020
w Lądku-Zdroju i Stroniu Śląskim, Bystrzycy Kodzkiej i 
Międzylesiu 
1.03.2020 godz. 8.00-8.00 „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
2.03.2020 godz. 20.00-8.00 „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
3.03.2020 godz. 20.00-8.00„Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
4.03.2020 godz. 20.00-8.00 „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
5.03.2020 godz. 20.00-8.00„Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
6.03.2020 godz.20.00-8.00„Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
7.03.2020 godz. 16.00-8.00 „Pod Słowikiem”, Międzylesie, pl. Wolności 34/7
8.03.2020 godz. 8.00-8.00 „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
9.03.2020 godz. 20.00-8.00 „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14 
10.03.2020 godz.20.00-8.00 „Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
11.03.2020 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
12.03.2020 godz. 20.00-8.00 „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
13.03.2020 godz. 20.00-8.00 „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
14.03.2020 godz. 16.00-8.00 „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
15.03.2020 godz. 8.00-8.00 „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
16.03.2020 godz. 20.00-8.00„Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
17.03.2020 godz. 20.00-8.00„Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
18.03.2020 godz.20.00-8.00„Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
19.03.2020 godz. 20.00-8.00„Pod Słowikiem”, Międzylesie, pl. Wolności 34/7
20.03.2020 godz. 20.00-8.00 „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
21.03.2020 godz. 16.00-8.00 „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14 
22.03.2020 godz. 8.00-8.00 „Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
23.03.2020 godz. 20.00-8.00„Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
24.03.2020 godz. 16.00-8.00 „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
25.03.2020 godz. 8.00-8.00 „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
26.03.2020 godz. 20.00-8.00 „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
27.03.2020 godz. 20.00-8.00„Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
28.03.2020 godz. 16.00-8.00 „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
29.03.2020 godz. 8.00-8.00„Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
30.03.2020 godz.20.00-8.00„Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
31.03.2020 godz. 20.00-8.00 „Pod Słowikiem”, Międzylesie, pl. Wolności 34/7
(Harmonogram pracy aptek podajemy na podstawie Uchwały XII/127/2018 Rady Powiatu Kłodzkiego)

Ferie, czyli czas laby za nami. Wypoczęci rozpoczynamy II semestr. 
Zanim jednak uczniowie udali się na zasłużone ferie zimowe w na-
szej szkole odbyły się dwie istotne uroczystości. 
Uczniowie klasy 8b gościli swoje babcie i dziadków na uroczysto-
ści z okazji ich święta. Były podziękowania za ich poświęcenie, do-
bre serce, rady, bajki na dobranoc, opowieści o odległych czasach, 
pyszne obiady, spacery i długie rozmowy. Uczniowie postarali się, 
aby babcie i dziadkowie miło i wesoło spędzili czas w szkole. W 
programie artystycznym uczniowie zaprezentowali scenki kabare-
towe z życia seniora. Były także słodkości i gorąca herbatka.
Początek roku to czas karnawału. Uczniowie klas I – III bawili się 
na pięknie udekorowanej sali gimnastycznej. Dzieci wystąpiły w 
ciekawych, kolorowych kostiumach, wcielając się w postaci z 
bajek. Wszyscy znakomicie się bawili przy rytmach różnorodnej 
muzyki, były pociągi, korowody, kółeczka i tańce w parach. Nie za-
brakło także zabaw i konkursów prowadzonych przez wodzirejów. 
Miło nam zakomunikować, że nasi uczniowie odnieśli wielki sukces 
w 32 edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Archimedes Mate-
matyka. Plus 2020. Oto lista naszych wspaniałych matematyków:
Laureat I stopnia z wyróżnieniem – Bartosz Żelichowski kl. 3c, lau-
reaci I stopnia: Oliwia Kirkiewicz 3a, Lena Michalska 3b, Wiktor 
Raduchowski 3b, Janina Rodak 3c, Norbert Krzonkalla 6a; laureaci 
II stopnia: Katarzyna Winc 3b, Wojciech Sztafiński 3b, Anastazja 
Kucharska 3c, Dawid Muszyński 7a, Natalia Franasowicz 6a, Ad-
rian Głowacki 6a, laureaci III stopnia: Jakub Kowalski 3a, Aleksan-
dra Golianek 6a. Wszystkim serdecznie gratulujemy!
Lądecka Jedynka promuje zdrowe odżywianie poprzez udział 
w projektach i programach. Organizowane są dla wszystkich 
uczniów „Dni Owocowe” oraz „Zdrowe drugie Śniadania”. Te dzia-
łania realizowane są ze środków Fundacji Kulczyk w ramach Pro-
jektu „Żółty Talerz”.
W I semestrze zorganizowane były: Dzień Jabłka i Dzień Manda-
rynki oraz „Dzień Zdrowego Śniadania” – uczniowie samodzielnie 
przygotowywali zdrowe, smaczne i kolorowe kanapki oraz owoco-
we przekąski. 
„Program dla Szkół” ma na celu propagowanie wśród uczniów 
zdrowej diety poprzez udostępnianie dzieciom owoców, warzyw i 
produktów mlecznych. W tym roku szkolnym w Programie bierze 
udział 209 uczniów z klas I – V. Program w całości finansowany 
jest ze środków Unii Europejskiej oraz Budżetu Krajowego.

Więcej informacji i obszerne fotorelacje znajdziecie Państwo na 
naszej stronie internetowej www.sp1ladekzdroj.pl i na FB.

Informacje zebrała Beata Kaczmarczyk

Lądecka Jedynka – NEWS Pożyczasz książeczkę
wrzuć, proszę, puszeczkę!

Lądeckie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt „Pupil” orga-
nizuje stałą zbiórkę karmy dla zwierząt. Zapraszamy ludzi 
dobrej woli do zostawiania każdego typu karmy w Bibliote-
ce Centrum Kultury i Rekreacji przy placu Staromłyńskim 5 
w Lądku-Zdroju. 
Z góry serdecznie dziękujemy za wsparcie zwierząt!
Kontakt:
Organizacja - Edyta 668 141 935, pupil.ladek@wp.pl
Psy - Sylwia 607 391 979; Koty - Ewelina 609 747 204
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Lata panowania na Ziemi Kłodzkiej czeskiego, rycerskiego rodu 
Podiebradów (1454 - 1501), to pierwszy pomyślny etap w roz-
woju lądeckiego zdroju. Król Jerzy z Podiebradów (urodził się w 
dzień św. Jerzego – 23.04.1420 r., stąd święty stał się imiennikiem 
królewskim i patronem) już podniósł Ziemię Kłodzką do godności 
„suwerennego hrabstwa” 24.06.1459 r., przez co członkowie ro-
dziny królewskiej uzyskali dziedziczne tytuły hrabiów Kłodzka. Na 
mocy tej godności 9.03.1472 r. Henryk I Starszy, trzeci syn Jerze-
go z Podiebradów i Kunegundy ze Stemberka, otrzymał Księstwo 
Ziębickie i Hrabstwo Kłodzkie wraz z Lądkiem-Zdrojem.

Książę ziębicki i tytularny hrabia Kłodzka Henryk I Starszy Podie-
bradowicz, jako rezydent kłodzki, na kuracji w lądeckich cieplicach 
przebywał kilkakrotnie. Jego pobyt odnotowano m.in. 31.05.1496 
r. Po kąpielach leczniczych w ciepłym źródle zwanym „Stare”, try-
skającym w skalistym północnym zboczu Wzgórza Świętojerskie-
go, poczuł się znacznie lepiej. Doceniając to, polecił solidnie obu-
dować źródło, a kształtujące się nad nim kąpielisko początkowo 
zaczęto nazywać „Pańskim”, później „Książęcym Kąpieliskiem”. 
Po jego śmierci w 1498 r., rządzący wspólnie Hrabstwem Kłodzkim 
jego synowie, książęta ziębicko-oleśniccy Albrecht (1468 - 1511), 
Jerzy (1470 - 1502) i Karol (1476 - 1536) zlecili zbadanie wody ze 
źródła i określenie jej właściwości wiedeńskiemu cesarskiemu me-
dykowi i astronomowi, doktorowi sztuk wolnych, Konradowi von 
Bergowi. Na miejscu dokonał on pierwszej w historii uzdrowiska 
analizy chemicznej wód, wykazując w nich obecność ołowiu, siar-
ki, ałunu, soli i miedzi. Stwierdził istnienie właściwości mineral-
nych wody oraz sporządził szczegółowy opisu zdroju. Doceniając 
lecznicze walory ciepłych źródeł, 16.09.1498 r. bracia - książęta 
potwierdzili Lądkowi przywileje nadane przez ich ojca 4.01.1475 r. 
i rozpoczęli rozbudowę kąpieliska – zdroju.
Z książąt, hrabia kłodzki Jerzy (Georg), drugi syn księcia Henryka I 
Starszego, okazał się szczególnym promotorem lądeckiego zdroju. 
Jako najwątlejszy z braci (będąc nienajlepszego zdrowia, zmarł, 
jako pierwszy z braci 10.11.1502 r.) często bywał w siarczanych 
cieplicach na kuracji wraz z damami swego dworu. Z jego polece-
nia stare urządzenia kąpielowe rozebrano, ujęcie źródła „Stare” po-
większono, obudowano belkami i tak uformowane czworobocznie 
siarczane cieplice zostały wzmocnione żelaznymi wstawkami. Przy 
nich urządzono pomieszczenie kąpielowe dla mężczyzn i osobno 
łaźnie dla kobiet oraz mieszkania gościnne dla kuracjuszy. Po-
wstałe w ten sposób kąpielisko przykryto drewnianą konstrukcją. 
Zatrudniono również „gospodarza” zdrojowego do sprawowania 
opieki oraz prowadzenia wyszynku piwa – gospody. W 1498 roku, 
w obecności trzech synów Henryka I Starego, otwarto ówczesne 
„Książęce Kąpielisko”. 
Pamiętając o historii swojego rodowego patrona, po zachodniej 

Rok 2020 - 16 rocznica obchodów Dnia Patrona miasta

Jak św. Jerzy stał się patronem lądeckiego źródła i Lądka Zdroju.
stronie źródła książę Jerzy wystawił kaplicę, powierzając ją opiece 
św. Jerzemu. Tak powstała pierwsza kaplica nad ciepłym siarcza-
nym źródłem. Aby wody działały leczniczo, a damy dworu były 
strzeżone od zła i wybawione od chorób, polecił je książę w opiekę 
św. Jerzemu – patronowi od chorób i wybawcy dziewic. Tak więc 
panie, damy dworskie, brały kąpiele, lecząc swe dolegliwości, a 
przy tym modliły się w kapliczce do św. Jerzego, żeby kuracja 
była skuteczniejsza. Początkowo kąpieliskowa kaplica zaspokajała 
potrzeby religijne zapewne nielicznych jeszcze w tym czasie ku-
racjuszy. Wówczas książę Jerzy postanowił uznać swego imienni-
ka, patrona rycerskiego rodu Podiebradowiczów, św. Jerzego za 
patrona tego ciepłego leczniczego źródła. Tak św. Jerzy, patron 
od nieszczęść i chorób, zwycięzca nad złem, wybawca dziewic, 
doczekał się osobliwego zaszczytu – stał się patronem źródła lecz-
niczego siarczanej cieplicy. Odtąd źródło i zabudowania nad nim, 
na część patrona średniego z braci, tradycyjnie zwano „Kąpielisko 
św. Jerzego” (Sank Georgenbrunn) - Jerzego z Ziębic, w okresie 
reformacji Georgenbad, – czyli Zdrój Jerzego. Zainteresowanie 
„Kąpieliskiem św. Jerzego” sprawiło, że w 1501 r. wydano „ksią-
żęcy regulamin zdrojowy” dla korzystających z rozbudowanego 
kąpieliska staraniem braci Podiebradowiczów.
Nazwa źródła i kąpieliska wraz z nazwą Wzgórza św. Jerzego lub 
Świętojerskiego, przetrwała do czasów współczesnych. Na ze-
wnętrznej, północnej ścianie Zakładu Przyrodoleczniczego „Stary 
Jerzy” do dziś zachował się umieszczony tu wtórnie napis „1498” 
na pamiątkę wzniesienia nad źródłem siarczanej cieplicy pierwsze-
go zakładu kąpielowego.

W ten sposób dzieje najstarszego w Lądku Zdroju źródła lecznicze-
go i kąpieliska powiązały się na długi czas z kultem Św. Jerzego. 
Samorząd lokalny Lądka Zdroju, doceniając te wielowiekowe war-
tości kulturowo-historyczne, ustanowił w dniu 24 czerwca 2004 
roku, na sesji Rady Miejskiej, uchwałą Nr XXIII/275/04, Świętego 
Jerzego patronem Lądka-Zdroju i jego wód leczniczych.
Po raz pierwszy dzień Patrona Lądka-Zdroju i jego wód leczniczych 
miasto obchodziło 23 kwietnia 2005 r. Z okazji tej uroczystości 
został wytyczony i oznakowany kolorem żółtym szlak spacerowy, 
zapoznający gości lądeckiego uzdrowiska ze źródłami mineralny-
mi kurortu oraz zakładami przyrodoleczniczymi, wykorzystującymi 
moc leczniczą tych wód. Na prośbę władz miasta Świdnicka Kuria 
Biskupia poparła nadanie miastu patrona św. Jerzego, a Stolica 
Apostolska dekretem zatwierdziła ustanowienie św. Jerzego patro-
nem miasta Lądek-Zdrój.

Lechosław Siarkiewicz
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OFERTY PRACY 
W GMINIE LĄDEK-ZDRÓJ

(stan na 28.02.2020)

Barman/Barista, Kawiarnia „Dom Klahra”, szczegóły  w Kawiarni
Kucharz-CKiR, „Geovita”,ul. Graniczna, tel. 748146411
Pracownik gospodarczy, „Geovita”,ul. Graniczna, tel. 748146411
Fizjoterapeuta, „Geovita”,ul. Graniczna, tel. 748146411
Pokojówka, Rezydencja „Grawert”, tel. 694 796 507
Kelnerka, Rezydencja „Grawert”, tel. 694 796 507
Serwis kelnerski, Rezydencja „Proharmonia”, ul. Leśna, tel. 601 
441 149
Sprzedawca, Sklep „Żabka”, ul. Ogrodowa
Recepcjonista, Hotel „Mir Jan”, tel. 505 952 564
Praca w pizzerii, Kardamon-tel. 663 684 655
Kelner, Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A., tel.748146227 w.233
Pomoc kuchenna, Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A., 
tel.748146227 w.233
Fizjoterapeuta, Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A., 
tel.748146227 w.233
Recepcjonista, Hotel „Zamek na skale”, Trzebieszowice, tel. 
748652000, dyrektor@zameknaskale.com.pl
Kelnerka, Hotel „Zamek na skale” Trzebieszowice, tel. 
748652000, dyrektor@zameknaskale.com.pl
Pomoc kuchenna, Hotel „Zamek na skale” Trzebieszowice, tel. 
748652000, dyrektor@zameknaskale.com.pl
Praca w budowlance (wykończeniówka, elewacje), 
tel.607524551
Pokojowa (może być emerytka lub rencistka), OW „Bankowy, ul. 
Kościuszki, tel. 748148543
Praca w restauracji, „Polska Chata”, ul. Kosciuszki, tel. 664 428 
705
Kelnerka/Kelner, Kawiarnia „Kaprys”, tel. 604433771
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1 marca, godz. 11.00, Niedzielne Poranki Muzyczne dla najmłodszych 
– zabawy muzyczne dla dzieci, wspólne śpiewanie, rytmika, nauka piose-
nek, prowadzenie Julia Mikołajczak – wokalistka, aktorka, bilet 15 zł (w 
tym owocowy poczęstunek dla dzieci)
1 marca, godz. 20.00, Muzyka Czterech Stron Świata – walce, czarda-
sze, tanga, suity i inne przeboje muzyki klasycznej oraz standardów mu-
zyki rozrywkowej na akordeon, skrzypce i pianino w wykonaniu „Składu 
Nietradycyjnego”, Piwnica Pod Adamem Kawiarnia Twórczości ul. Wol-
ności 2, wstęp 15 zł w przedsprzedaży, 20 zł w dniu koncertu
2 marca, godz. 19.00, Poniedziałkowe Schadzki Folkowo-biesiadne w 
Piwnicy Pod Adamem – wieczory z muzyką na żywo i wspólne śpiewanie, 
Piwnica Pod Adamem Kawiarnia Twórczości ul. Wolności 2, wstęp 15 zł  
w przedsprzedaży, 20 zł w dniu koncertu
4 marca, godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej, Kawiarnia 
Wiedeńska Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 10 zł
4 marca, godz. 19.00, Hiszpańskie środy – spotkania z muzyką LATINO 
– gitara i śpiew Moises Bethencourt oraz akompaniament instrumentów 
perkusyjnych, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, Rynek 1, wstęp 20 zł
6 marca, godz. 19.00, Lądeckie Kino Bez Biletu, CKIR, Pl. Staromłyński 
5, Sprawdź repertuar w CKIR, wstęp wolny
6 marca, godz. 19.30, Premierowy koncert projektu ,,Gosza”, autorska 
muzyka i teksty  wokalistki zespołu Goszy Tutko, Dom Klahra Kawiarnia 
Artystyczna Rynek 1. Bilety w przedsprzedaży 25 zł, w dniu koncertu 30 zł
7 marca, godz. 11.00, Lądeckie Kino Bez Biletu, Poranki z bajką, CKIR,  
Sprawdź repertuar w CKIR, wstęp wolny
7 marca, godz. 16.00, Muzyka jest dobra na wszystko, koncert na 
Dzień Kobiet Kameralnego Chóru „Chór z gór”, Sanatorium Adam, 
wstęp wolny
7 marca, godz. 19.30, Koncert  Adriano Trindade solo w ramach trasy 
Free Brazilian Jazz,  Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna Rynek 1, wstęp 
25 zł
8 marca, godz. 11.00, Niedzielne Poranki Muzyczne dla najmłodszych 
– zabawy muzyczne dla dzieci, wspólne śpiewanie, rytmika, nauka piose-
nek, prowadzenie Julia Mikołajczak – wokalistka, aktorka, bilet 15 zł (w 
tym owocowy poczęstunek dla dzieci)
8 marca, godz. 16.00, Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Ko-
biet, Sala Widowiskowa CKiR, wstęp wolny
8 marca, godz. 20.00, Muzyka Czterech Stron Świata – walce, czarda-
sze, tanga, suity i inne przeboje muzyki klasycznej oraz standardów mu-
zyki rozrywkowej na akordeon, skrzypce i pianino w wykonaniu „Składu 
Nietradycyjnego”, Piwnica Pod Adamem Kawiarnia Twórczości ul. Wol-
ności 2, wstęp 15 zł w przedsprzedaży, 20 zł w dniu koncertu
9 marca, godz. 19.00, Poniedziałkowe Schadzki Folkowo-biesiadne w 
Piwnicy Pod Adamem – wieczory z muzyką na żywo i wspólne śpiewanie, 
Piwnica Pod Adamem Kawiarnia Twórczości ul. Wolności 2, wstęp 15 zł  
w przedsprzedaży, 20 zł w dniu koncertu
11 marca, godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej, Kawiarnia 
Wiedeńska Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 10 zł
11 marca, godz. 19.00, Hiszpańskie środy – spotkania z muzyką LATI-
NO – gitara i śpiew Moises Bethencourt oraz akompaniament instrumen-
tów perkusyjnych, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, Rynek 1, wstęp 
20 zł
13 marca, godz. 19.00, Lądeckie Kino Bez Biletu, CKIR, Pl. Staromłyń-
ski 5, Sprawdź repertuar w CKIR, wstęp wolny
14 marca, godz. 15.00, Otwarcie wystawy fotograficznej „Zanim nade-
szła wolność”, dotyczącej współpracy Solidarności Polsko-Czechosło-
wackiej oraz koncert, Stara Plebania, Konradów 27, wstęp wolny
14 marca, godz.19.30, Koncert grupy Georg dyer band – blues/rock, 
Dom Klahra Rynek 1, wstęp 25 zł 
14 marca, godz. 11.00, Lądeckie Kino Bez Biletu, Poranki z bajką, 
CKIR,  Sprawdź repertuar w CKIR, wstęp wolny
15 marca, godz. 11.00, Niedzielne Poranki Muzyczne dla najmłod-
szych – zabawy muzyczne dla dzieci, wspólne śpiewanie, rytmika, nauka 
piosenek, prowadzenie Julia Mikołajczak – wokalistka, aktorka, bilet 15 zł 
(w tym owocowy poczęstunek dla dzieci)
15 marca, godz. 20.00, Muzyka Czterech Stron Świata – walce, czarda-
sze, tanga, suity i inne przeboje muzyki klasycznej oraz standardów mu-
zyki rozrywkowej na akordeon, skrzypce i pianino w wykonaniu „Składu 
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Nietradycyjnego”, Piwnica Pod Adamem Kawiarnia Twórczości ul. Wol-
ności 2, wstęp 15 zł w przedsprzedaży, 20 zł w dniu koncertu
16 marca, godz. 19.00, Poniedziałkowe Schadzki Folkowo-biesiadne 
w Piwnicy Pod Adamem – wieczory z muzyką na żywo i wspólne śpiewa-
nie, Piwnica Pod Adamem Kawiarnia Twórczości ul. Wolności 2, wstęp 
15 zł  w przedsprzedaży, 20 zł w dniu koncertu
17 marca, godz. 15.00, Inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Kolejowa
18 marca, godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej, Kawiarnia 
Wiedeńska Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 10 zł
18 marca, godz. 19.00, Hiszpańskie środy – spotkania z muzyką LATI-
NO – gitara i śpiew Moises Bethencourt oraz akompaniament instrumen-
tów perkusyjnych, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, Rynek 1, wstęp 
20 zł
20-22 marca, Lądecka Giełda Staroci, Rynek
20 marca, godz. 19.00, Lądeckie Kino Bez Biletu, CKIR, Pl. Staromłyń-
ski 5, Sprawdź repertuar w CKIR, wstęp wolny
20 marca, godz.19.30, Jazz koncert duetu Abi i Roho Konar, Dom Klah-
ra Rynek 1, wstęp 25 zł
21 marca, godz. 11.00, Lądeckie Kino Bez Biletu, Poranki z bajką, 
CKIR,  Sprawdź repertuar w CKIR, wstęp wolny
21 marca, godz.19.30, Koncert  duetu Zagubieni w intencjach - muzyka 
autorska w klimacie jazzowo - alternatywnym z elementami muzyki folko-
wej, Dom Klahra Rynek 1, wstęp 20 zł
22 marca, godz. 11.00, Niedzielne Poranki Muzyczne dla najmłod-
szych – zabawy muzyczne dla dzieci, wspólne śpiewanie, rytmika, nauka 
piosenek, prowadzenie Julia Mikołajczak – wokalistka, aktorka, bilet 15 zł 
(w tym owocowy poczęstunek dla dzieci)
22 marca, godz. 20.00, Muzyka Czterech Stron Świata – walce, czarda-
sze, tanga, suity i inne przeboje muzyki klasycznej oraz standardów mu-
zyki rozrywkowej na akordeon, skrzypce i pianino w wykonaniu „Składu 
Nietradycyjnego”, Piwnica Pod Adamem Kawiarnia Twórczości ul. Wol-
ności 2, wstęp 15 zł w przedsprzedaży, 20 zł w dniu koncertu
23 marca, godz. 19.00, Poniedziałkowe Schadzki Folkowo-biesiadne 
w Piwnicy Pod Adamem – wieczory z muzyką na żywo i wspólne śpiewa-
nie, Piwnica Pod Adamem Kawiarnia Twórczości ul. Wolności 2, wstęp 
15 zł  w przedsprzedaży, 20 zł w dniu koncertu
27 marca, godz. 19.00, Lądeckie Kino Bez Biletu, CKIR, Pl. Staromłyń-
ski 5, Sprawdź repertuar w CKIR, wstęp wolny
27 marca, godz.19.30, Jazz koncert Anny Rejdy, Dom Klahra Kawiarnia 
Artystyczna Rynek 1, wstęp 20 zł
25 marca, godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej, Kawiar-
nia Wiedeńska Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 10 zł
25 marca, godz. 19.00, Hiszpańskie środy – spotkania z muzyką LATI-
NO – gitara i śpiew Moises Bethencourt oraz akompaniament instrumen-
tów perkusyjnych, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, Rynek 1, wstęp 
20 zł
26 marca, godz. 18.00, Muzyczny Stand up Czesława Mozila, Kawiar-
nia Dom Klahra, Rynek 1, wstęp 55 zł/65 zł
28 marca, godz. 11.00, Lądeckie Kino Bez Biletu, Poranki z bajką, 
CKIR,  Sprawdź repertuar w CKIR, wstęp wolny
28 marca, Udział Zespołu Ludowego Skrzynczanki w XIII Spotkaniach 
Tradycji Wielkanocnych w Kłodzku
28 marca, godz. 19.30, Arek Korolik solo – ballady/narodziny bluesa, 
Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna Rynek 1, wstęp 15 zł
29 marca, godz. 11.00, Niedzielne Poranki Muzyczne dla najmłod-
szych – zabawy muzyczne dla dzieci, wspólne śpiewanie, rytmika, nauka 
piosenek, prowadzenie Julia Mikołajczak – wokalistka, aktorka, bilet 15 zł 
(w tym owocowy poczęstunek dla dzieci)
29 marca, godz. 12.00, Koncert Kameralny Marcina Kociołka oraz 
Spotkanie ze Sławomirem Pietrasem – św. Jacek Odrowąż, koncert po 
mszy w kościele w Konradowie na Starej Plebanii, Konradów 27, wstęp 
płatny
29 marca, godz. 20.00, Muzyka Czterech Stron Świata – walce, czarda-
sze, tanga, suity i inne przeboje muzyki klasycznej oraz standardów mu-
zyki rozrywkowej na akordeon, skrzypce i pianino w wykonaniu „Składu 
Nietradycyjnego”, Piwnica Pod Adamem Kawiarnia Twórczości ul. Wol-
ności 2, wstęp 15 zł w przedsprzedaży, 20 zł w dniu koncertu


