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	szczegóły-	str.	7

Efekt	
domina
		Felieton	Elizy	Grzeszczuk	-	str.	11

Nie	pal	w	piecu
czym	popadnie!
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W  sobotę 10 grudnia 2016 r. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Lądku-Zdroju otrzymała oficjalnie z rąk burmistrza naszego 

miasta Romana Kaczmarczyka nowy wóz bojowy. Jest to samochód 
specjalny, uterenowiony, ratowniczo-gaśniczy z napędem na cztery koła 
marki Volvo. Pojazd zakupiony został w ramach projektu „Wzrost 
skuteczności prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych na terenie 
miasta i Gminy Lądek-Zdrój”. Pojazd o wartości 750 tys. zł, sfinansowany 
został ze środków gminy i innych 7 źródeł, przy czym - w związku z 
dalszymi staraniami burmistrza Kaczmarczyka - istnieje szansa, że koszt 
jego nabycia zbilansuje się dla budżetu gminy do zera.

W uroczystej ceremonii przekazania wozu, obok mieszkańców Lądka-
Zdroju i druhów jednostek naszej gminy, pojawili się również: radny 
Sejmiku Samorządowego Województwa Dolnośląskiego Zbigniew 
Szczygieł, członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego Kazimierz Drożdż, 

przewodniczący Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju Tomasz Nowicki i 
burmistrz Roman Kaczmarczyk. Ceremonia miała swój charakter 
formalny, a po wystąpieniach oficjeli odbyła się prezentacja nowego 
Volvo i pokaz ratownictwa drogowego, w którym nasi druhowie wykazali 
się pełnymi kompetencjami w ratowaniu osoby (w pokazie manekina) 
uwięzionej w samochodzie po wypadku. W dalszej części uroczystości 
druhowie i goście zaproszeni spotkali się w naszej remizie na 
poczęstunku.

Pojawienie się w Lądku-Zdroju nowego wozu strażackiego należy 
traktować jako spory sukces Romana Kaczmarczyka, ponieważ jeszcze 
dwa lata temu gmina nasza miała jeden z najbardziej wysłużonych tego 
typu sprzętów, by dzisiaj dysponować dwoma nowymi wozami; pierwszy 
zakupiony został niedawno dla OSP Trzebieszowice. Stawia nas to pod 
tym względem na czołowym miejscu w Powiecie Kłodzkim.

j Red.
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lany inwestycyjne 2017 w telegraficznym skróciePW tym roku planuję rozpoczęcie kilku większych inwestycji i 
przeprowadzenie kilku mniejszych przedsięwzięć. Zacznijmy od 

kluczowego planu: już wkrótce powinniśmy rozpocząć długo 
wyczekiwaną budowę przedszkola miejskiego z oddziałem żłobkowym. 
Przedszkole powstanie przy ul. Polnej w pobliżu liceum ogólno-
kształcącego, będzie to nowoczesny, energooszczędny obiekt. 
Trwa modernizacja naszego Targowiska. Zdjęte zostały grożące 
zawaleniem wiaty, teren zostanie odnowiony, co wpłynie na estetykę 
tego miejsca i wygodę korzystających z niego osób. Nasz plac targowy 
jest ostatnim tego typu obiektem wśród uzdrowisk kłodzkich. 
Przekształcimy w tym roku parking przy Placu M. Skłodowskiej-Curie, 
położony obok niegdysiejszego sanatorium „Barbara”. Chcemy ułatwić 
parkowanie w pobliżu naszego zdroju autokarom wycieczkowym i 
indywidualnym turystom. Podobne zmiany, choć na mniejszą skalę, bo i 
plac mniejszy, czekają parking przy Placu Staromłyńskim, naprzeciwko 
Centrum Kultury i Rekreacji. Tutaj szutrowy placyk wymaga całkowitej 
modernizacji. Kilka tygodni temu na słupach informacyjnych pojawiły 
się nowe tablice z nazwami instytucji, obiektów i ulic. W tym roku 
zakończymy tę inwestycję - znakowanie kierunkowe dla pieszego ruchu 
turystycznego ma ułatwić naszym gościom poruszanie się po mieście.
W tym roku zaplanowaliśmy wykonanie projektów modernizacji 
obiektów zdrojowych: muszli koncertowej wraz z amfiteatrem oraz 
Wieży Zegarowej. Mam nadzieję, że w roku kolejnym planowane 
projekty wejdą w fazę realizacji i w 2018 r. będziemy mieli dwa 
wspaniałe obiekty na terenie Zdroju.
W roku 2017 pracować będziemy również nad projektem i 
uzgodnieniami dotyczącymi budowy platformy widokowej na Trojaku. 
Wiemy, że od wieków to miejsce jest wyjątkowo atrakcyjne dla turystów 
i chcemy wykorzystać jego wspaniałe walory krajobrazowe. Powstały 
już pierwsze wizualizacje tego pomysłu i mam nadzieję, że w tym roku 
uda nam się wypracować optymalny projekt. Platforma może stać się 
jedną z ważniejszych atrakcji naszej gminy.
Rozpoczniemy w t ym roku budowę świetl ic y  wiejskiej  w 
Trzebieszowicach. Mamy nadzieję, że inwestycja ta wesprze życie 
społeczne w naszej największej wsi gminnej. Inna inwestycja wiejska, to 
remont chodnika i schodów prowadzących do kościoła we wsi Skrzynka.

Z biurka 
BURMISTRZA KACZMARCZYKA

W tym roku powinny się zakończyć prace przy remizach w Trzebieszo-
wicach,  Radochowie i w Lądku-Zdroju. Mam nadzieję, że inwestycje te 
zabezpieczą nas jeszcze lepiej przed ewentualnymi skutkami klęsk 
żywiołowych.
Wizyta w Łomży
W ostatnim numerze „Debat Lądeckich” pisaliśmy szerzej o naszych 
wspaniałych tenisistkach stołowych Ani i Kasi Węgrzyn. W grudniu 
miałem niezwykłą przyjemność wspierać nasze utalentowane i już 
nagradzanie dziewczęta podczas ich występów w Łomży. Kibicowałem 
Ani i Kasi w specjalnie przygotowanej do tej okazji bluzie, reklamującej 
Lądek-Zdrój. Chciałbym częściej bywać na takich zawodach: dziewczęta 
odniosły kolejny sukces! Możemy być dumni z naszych sportowców!
Jarmark i Rajd samochodowy
W połowie grudnia odbył się w Lądku-Zdroju doroczny Lądecki Jarmark 
Bożonarodzeniowy, a i tego samego dnia odbył się w mieście rajd 
samochodowy „Lądek dla Kibiców” o Puchar Burmistrza Lądka-Zdroju. 
Podczas zdrojowego Jarmarku rozdałem ponad 1000 naszych 
świątecznych kart pocztowych, co do rajdu natomiast, miałem wielką 
przyjemność dekorować jego zwycięzców i wziąć później udział w gali 
zamykającej sezon samochodowych rajdów amatorskich. Z dumą 
usłyszałem, że w 2016 r. Gmina Lądek-Zdrój była polską stolicą takich 
rajdów. Bardzo dziękuję Ireneuszowi Pieczarce, organizatorowi tych 
wspaniałych imprez sportowych. Mam nadzieję, że podtrzymamy 
miano stolicy także w tym roku.
Dworzec kolejowy
Trwają prace nad uruchomieniem lądeckiego Dworca Kolejowego. Ten 
piękny XIX-wieczny obiekt opuszczony od kilkunastu lat niszczeje. 
W marcu rozstrzygnięty zostanie konkurs na budowę na terenie obiektu 
inkubatora przedsiębiorczości i punktu przesiadkowego, który mógłby 
działać w przypadku ponownego uruchomienia linii kolejowej.
Medal ONZ
Otrzymałem z rąk generała brygady w stanie spoczynku Stanisława 
Woźniaka Medal Światowego Stowarzyszenia Kombatantów Misji 
Pokojowych ONZ. Od wielu lat żołnierze misji ONZ przebywają na 
kuracjach w naszym sanatorium. Bardzo dziękuję za wspaniałe 
wyróżnienie i liczę na dalszą współpracę z  „błękitnymi beretami”.
Witacz
Mamy witacz w Trzebieszowicach - którym witamy w Gminie Lądek-
Zdrój.

j Burmistrz Lądka-Zdroju, Roman Kaczmarczyk

Burmistrz Lądka - Zdroju informuje, że zostały przedłużone o kolejny rok, ( tj. do 31 września 2017 r. ) 
preferencyjne warunki nabywania mieszkań komunalnych na terenie Gminy Lądek-Zdrój. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w UMiG w Lądku-Zdroju, pok. nr 24 lub pod nr telefonu 74 81 17 877 w godzinach pracy tut. Urzędu.



nr	1	 (199/2017) Debaty Lądeckie 3

Bądź świadomy, bo Ty decydujesz, czym i jak palisz w piecu!

Nie pal w piecu czym popadnie!
Palenie śmieci szkodzi Twojemu zdrowiu i zdrowiu Twoich najbliższych, zanieczyszcza środowisko, w którym mieszkasz!

Przy spalaniu śmieci uwalnia się do środowiska wiele 
szkodliwych substancji, które rozprzestrzeniają się w 
sposób niekontrolowany i są wdychane przez domo-
wników.
Spalanie odpadów przyczynia się do emisji trujących gazów i pyłów. 
Zanieczyszczenia w powietrzu wpływają na nasz cały organizm. 
Gromadzące się toksyny mają znaczący wpływ na nasze zdrowie. 
Szczególnie dzieci są narażone na choroby związane z układem 
oddechowym i obniżoną odpornością. Zanieczyszczenia wpływają także 
negatywnie na centralny układ nerwowy. Niekontrolowany proces 
spalania śmieci prowadzi do przedostawania się do atmosfery związków 
wpływających na rozwój chorób nowotworowych. Szkodliwość tych 
substancji dla naszego zdrowia jest szczególnie duża, ponieważ są one 
emitowane z tzw. źródeł emisji niskiej, czyli niskich kominów domostw lub 
małych lokalnych kotłowni, co umożliwia wyniesienie zanieczyszczeń na 
duże odległości i ich rozproszenie przez wiatr, czego efektem z kolei jest 
lokalny wzrost ilości substancji zanieczyszczających w powietrzu 
atmosferycznym. 

Czego NIE wolno palić?
W piecu domowym nie wolno palić śmieci. Szczególnie niebezpieczne 
dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek typu 
PET, worków foliowych, a także opakowań po sokach, mleku, odpadów z 
gumy, lakierowanego drewna, mebli, płyt meblowych i odpadów 
powstałych w wyniku ich obróbki. 
Pamiętaj! Piec nie jest śmietnikiem. Rzeczy wrzucone do śmietnika 
zostają zagospodarowane lub zutylizowane w bezpieczny sposób. 
Śmieci wrzucone do pieca zamieniają się w szereg trujących związ-
ków. Choć zazwyczaj ich nie widać i nie czuć, to jednak dostają się 
do płuc, a trucizny gromadzą się latami w organizmie, by dać o sobie 
znać za kilkadziesiąt lat w postaci różnych groźnych chorób.

Co można spalać?
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie listy rodzajów odpadów, 
które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub 
jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami oraz 
dopuszczalnych metodach odzysku, dopuszcza spalanie do celów 
grzewczych wyłącznie tych odpadów, których termiczne przekształcenie 
w instalacjach domowych nie spowoduje negatywnego wpływu na 
środowisko. 
Do tych odpadów należą:
ź Odpady z rolnictwa i gospodarki leśnej -  odpadowa masa roślinna;
ź Odpady z przetwórstwa drewna - odpady z kory i korka, trociny i 

wióry, ścinki, drewno, niezawierające substancji niebezpiecznych z 
wyłączeniem trocin, wiórów, ścinek pochodzących z obróbki płyt 
wiórowych;

ź Opakowania - opakowania z papieru i tektury oraz opakowania z 
drewna;

ź Odpady budowlane - drewno z budów i remontów o ile nie jest 
zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi;

ź Odpady z sortowania odpadów - papier i  tektura oraz 
niezanieczyszczone drewno;

ź Odpady z  gospodarstw domowych -  papier  i  tek tura, 
niezanieczyszczone drewno, kartony.

W piecu domowym możesz spalać tylko:
węgiel, koks, drewno, trociny, wióry pod warunkiem, że nie są 
zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi, odpady z kory i 
korka, papier i tekturę, karton.

DOBRZE WIEDZIEĆ!
Palenie śmieci ma również negatywny wpływ na stan przewodów 
kominowych, powodując odkładanie się tzw. „mokrej sadzy” w 
kominach. To z kolei może być powodem zapalenia się instalacji i 
pożaru Twojego domu.
Jakie kary grożą osobom spalającym niedozwolone śmieci?
W przypadku stwierdzenia termicznego przekształcania odpadów w 
instalacji do tego nieprzeznaczonej podejmowane są sankcje karne 
wynikające z art. 191 ustawy o odpadach. Kara może wynieść nawet 
5.000 zł. Postępowanie o ukaranie sprawcy następuje w trybie 
określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.
Podstawa prawna:
ź USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21),
ź ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 21 kwietnia 

2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów 
może przekazywać osobom f izycznym lub jednostkom 
o rgan i zacy jnym n iebędącym p rzeds ięb io rcam i ,  o raz 
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U.2006.75.527).

Zgłoszenia w przypadku podejrzenia spalania odpadów można 
przekazywać do Straży Miejskiej w Lądku-Zdroju, ul. Kłodzka 4, tel. 74 81 
48 099, strazmiejska@ladek.pl.

j Red.
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K onkurs jazdy samochodem pod powyższym tytułem stworzony 
został dla kibiców wyścigów samochodowych: zawodnicy tak 

naprawdę nie nastawiali się na twardą rywalizację, ale właśnie na 
zabawę skierowaną do wielbicieli rajdów. Był to zarazem wspaniały 
epilog sezonu Amatorskiego Rajdowego Pucharu Ziemi Zachodniej 
2016. W rajdzie wzięło udział 86 zawodników, a więc frekwencja była 
znakomita. Zawodnicy startowali na 3 odcinkach specjalnych w 7 
kategoriach. Wyniki rajdu znaleźć można na: www.wyniki.stcs.pl. 
Obok nagród za zwycięstwa w poszczególnych klasach ufundowana 
została również nagroda - puchar za najefektowniejszy przejazd, który 
zdobyła załoga BMW TAXE Radosław Łukaszów - Łukasz Wąsowicz. 
Nagrodę sponsorował organizator imprezy firma „Evolution”.
Po części sportowej rajdu w hotelu „Mir-Jan” odbyła się gala z balem 
sportowców. Impreza ta miała szczególny charakter, ponieważ było to 
pierwsze pozasportowe spotkanie rajdowców amatorów w Lądku-Zdroju, 
które pozwoliło w bliższym poznaniu stających do rywalizacji 
sportowców. 
Tak wydarzenie podsumowuje Ireneusz Pieczarka, właściciel firmy 
„Evolution”, głównego organizatora rajdów w Gminie Lądek-Zdrój:

- Drodzy rajdowcy, kibice i wszyscy ludzie dobrego serca, którzy 
pomogliście w organizacji i zabezpieczeniu naszej skromnej imprezy 
rajdowej, dzięki wam dzień 17 grudnia 2016 na zawsze zapisał się w 
moim sercu. Był to rajd, dzięki któremu uśmiech na mojej twarzy będzie 
się pojawiać, ilekroć o nim pomyślę: udało nam się zrobić świetną 
sportową imprezę! Bardzo dziękuję! Pomimo skróconej wersji odcinka, 
pomimo -10 stopni i innych różnych zawirowań organizacyjnych, byliście 
tu w Lądku-Zdroju ze mną i myślę, że wszyscy naprawdę dobrze się 
bawiliśmy. Nasz rajdowy odcineczek rzeczywiście odpowiadał gustom 
kibiców, zarejestrowane przejazdy aż chce się oglądać ponownie na 
filmikach, a fotografowie narobili zdjęć godnych wstawienia na 
kalendarze WRC. Szczególnie pragnę podziękować burmistrzowi Lądka 
Romanowi Kaczmarczykowi, wiceburmistrzowi Grzegorzowi 
Szczygłowi, Adamowi Stępakowi, Joannie Pieczarka Kukuła, Katarzynie 
Kukule, Kubie Bednarzowi, Marcinowi Łopatyńskiemu, Irkowi 
Łopa tyńsk iemu,  Dan ie low i  Łopa tyńsk iemu,  Wojc iechowi 
Łapaczyńskiemu, Grzegorzowi Imińskiemu, Adamowi Płoskonce, 
Radosławowi Pietradze, Markowi Majewskiemu, Michałowi 
Majewskiemu, Kamilowi Boberowi, Pawłowi Palikowi, Monice Słoneckiej 
i całemu CKIR. Niezastąpione były ekipy Ochotniczej Straży Pożarnej z 
Trzebieszowic i Skrzynki i lądeckiej Straży Miejskiej. Dziękuję 
Szymonowi Mazurowi, Piotrowi Bielawskiemu, Piotrowi Wołkowi i 
Piotrowi Kruszyńskiemu z Bielawskiej Grupy Motosport za wielkie 
wsparcie. Pomogli nam także nasi funkcjonariusze policji… Osób, 
którym jestem wdzięczny jest znacznie więcej, ale już nie sposób tutaj 
wszystkich wymienić. Może zatem na koniec dodam do listy jedynie 
wspaniałomyślnych sponsorów: Liwia Rema - Irek Łopatyński, 
Check24h.pl - Piotrek Wołek, Tomasz Wołek, Prowork - Majka Majk, Ares 
- Daniel Łopatyński.
Dodajmy jeszcze, że podczas imprezy działała akcja „Szlachetna 
Paczka Lądek Zdrój”. Kierowcy: Marcin Łopatyński, Robert Bury i 
Radosław Łukaszów wozili swoimi sportowymi maszynami osoby, które 
wsparły w czasie licytacji znajdującą się w trudnej sytuacji rodzinę z 
Gminy Lądek-Zdrój.

j Red.

Lądek Dla Kibiców o Puchar Burmistrza Lądka-Zdroju Romana Kaczmarczyka

Lądecki Jarmark Bożonarodzeniowy

W  sobotę 17 grudnia w Parku Zdrojowym im. Jana Pawła II odbył się 
doroczny Lądecki Jarmark Bożonarodzeniowy. Bez wątpienia był 

to największy z dotychczas organizowanych lądeckich jarmarków 
świątecznych. Poniżej „Zdroju Wojciech” ustawiło się ogółem 20 
wystawców: sołectwa, instytucje społeczne, stowarzyszenia i prywatni 
wystawcy. Stoiska sprzedawały świąteczne artykuły spożywcze, ozdoby, 
prezenty i upominki bożonarodzeniowe, rękodzieło artystyczne, można 
było też nabyć drzewko świąteczne, zimowe nakrycie głowy, a kilkoro 
najmłodszych dzieci oferowało swoje zabawki w ramach Pchlego Targu. 
Organizatorzy zapewnili uczestnikom i nabywcom gorący barszczyk, 
działała także polowa restauracja ośrodka „Złoty Łan”.
Część artystyczną przedsięwzięcia wypełniły występy zespołu ludowego 
„Skrzynczanki” ze Skrzynki, młode wokalistki ze Studia Piosenki CKIR, a 
najwspanialszym punktem programu okazało się wspólne śpiewanie 
kolęd z młodzieżą z naszego Gimnazjum, która zaprezentowała także 
jasełka „A nadzieja znów wstąpi w nas”. Gwiazdą dnia był znany już w 
Lądku-Zdroju znakomity duet „Azzja i Hubert”. 
Jarmark Bożonarodzeniowy cieszył się słoneczną pogodą, choć – jak i w 
okresie świątecznym - zabrakło w Lądku-Zdroju śniegu. Wspaniałe były 
nastroje wystawców i kupujących, a frekwencję należy uznać jako 
zadowalającą.
Organizatorzy mają nadzieję, że przedsięwzięcie będzie się z roku na rok 
rozrastać.

j Red.

Fot. Rafał Papuga
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NOWINKI Z PRZEDSZKOLA
lWarsztaty kulinarne
22.XI. grupa V uczestniczyła w warsztatach kulinarnych „Spotkanie z 
mistrzem kucharskim w przedszkolu – zajęcia praktyczne”. Nasze dzieci, 
z panami Bartkiem i Krystianem - kucharzami z hotelu „Alhambra” - 
przygotowały potrawy na zielono. Następne warsztaty - dla dzieci z grupy 
IV – poświęcone były „białemu szaleństwu”, czyli potrawom i 
przysmakom w zimowej szacie. Dla przedszkolaków była to doskonała 
okazja do zdobycia nowych umiejętności, spróbowania swoich sił w 
kuchni, poznawania nowych smaków. Dziękujemy naszym gościom za 
zaangażowanie i cierpliwość oraz liczymy na dalszą współpracę.

l Dzień Pluszowego Misia
25. XI. tradycyjnie obchodziliśmy Dzień Pluszowego Misia. Dzieci 
przyniosły do przedszkola swoje misie, które tego dnia, a raczej nocą, 
bawiły się w „Nocnej Misiowej Imprezie”. W piątek rano stęsknione, ale 
radosne pluszaki czekały na swoich troskliwych właścicieli, którzy 
obiecali im ciąg dalszy zabawy. Były wiersze recytowane przez dzieci, 
misiowa gimnastyka i kino bez biletu, a w nim „Miś Uszatek”. Sporym 
zaskoczeniem był dla nas fakt, że nasze przedszkolaki znały i wspólnie z 
nami śpiewały o klapniętym uszku... Na zakończenie zajęć  każda grupa 
otrzymała zadanie specjalne do wykonania jako zwieńczenie misiowej 
przygody, np. wykonanie Gumisiowego Lasu itp.

l Konkurs Recytatorski 
W tym samym dniu – w Stroniu Śląskim - reprezentanci naszego 
przedszkola wzięli udział w Konkursie Recytatorskim Antologii Dziecięcej 
pod patronatem wiceburmistrza Stronia Śląskiego Pana Dariusza 
Chromca. Organizatorem konkursu było Przedszkole Miejskie w Stroniu 
Śląskim, a nasze przedszkole reprezentowali: Julia Szatan, Natalia 
Głowacka, Milena Sawicka i Wiktor Raduchowski. Julia Szatan (lat 3), 
recytując wiersz J. Brzechwy „Na straganie”, zdobyła wyróżnienie i 
otrzymała nagrodę specjalną. Pozostali uczestnicy wrócili do domu z 
dyplomami, książkami i słodyczami. Gratulujemy!

l Mikołajki
W tym roku Święty Mikołaj przybył do nas 8 grudnia i zabrał nas do Teatru 
Lalki i Aktora w Wałbrzychu na spektakl „Koziołek Matołek”. Dzieci 
dostały zaproszenia w formie biletu, a pod choinką czekały paczki z 
zabawkami i grami edukacyjnymi dla poszczególnych grup i kalendarze 
adwentowe dla każdego przedszkolaka. Dzieci z grupy IV wybrały się na 
poszukiwania Świętego Mikołaja do Rynku, gdzie spotkały się Pana 
burmistrza Romanem Kaczmarczykiem, który z radością opowiedział 
nam o pracy miejskich rajców i samego magistratu i pokazał nam kilka 
ciekawszych sal w naszym ratuszu. Na pamiątkę spotkania otrzymaliśmy 
upominki z logiem naszego miasta. 
Dziękujemy za mi łe przyjęcie i  wzbogacenie wiadomości 
przedszkolaków! Udało nam się zrealizować założenia projektu „Jestem 
przewodnikiem po swoim mieście”.

l Pamiętamy o zwierzętach  zimą
Zbliża się zima i zwierzęta będą potrzebowały naszej pomocy. Grupa IV 
uczestniczyła w zajęciach „Przygotowanie zwierząt do zimy” w salce 
edukacyjnej Nadleśnictwa Lądek-Zdrój w Strachocinie. Następne 
spotkanie, „Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę”, odbyło się już w 
przedszkolu. Po prelekcji wyszliśmy w teren na akcję dokarmiania 
ptaków. Każde dziecko powiesiło na gałązce ptasią karmę i w ten sposób 
powstała ptasia stołówka, którą będziemy odwiedzać podczas spacerów. 
Już wkrótce odbędą się zajęcia multimedialne „Podglądamy ptaki”: dzięki 
zainstalowanym w karmnikach kamerkom dzieci będą mogły 
zaobserwować zachowanie ptaków, rozpoznawać gatunki.
Dziękujemy Panu Łukaszowi Głowackiemu i Pani Irenie Foremnik za 
całoroczną współpracę i Nadleśnictwu Lądek-Zdrój za świąteczne 
drzewko. Dziękujemy również Państwu Blicharskim za bezpieczny 
dowóz naszych dzieci na wszystkie zajęcia. 

l Jasełka w przedszkolu
22.XII. dzieci 5 i 6 letnie przedstawiły świąteczny montaż słowno-
muzyczny „Zimowa opowieść”.  Tym uroczystym akcentem 
rozpoczęliśmy okres Świąt Bożego Narodzenia, śpiewając wspólnie 
kolędy życzyliśmy sobie zdrowych i spokojnych Świąt, pomyślności i 
spełnienia marzeń w Nowym Roku. 
Dzieci i grono pedagogiczne dziękuje wszystkim darczyńcom i rodzicom 
za wspólne spędzony czas, za dotychczasowe zaangażowanie i pomoc 
w realizacji założeń programowych.
Z okazji Nowego Roku życzymy wszystkim pomyślności i mnóstwa 
radości, a do tego bardzo wiele miłości, zdrowia i wiele szczęścia aż do 
roku kolejnego!

j Agnieszka Piaskowska

l Gimnazjaliści na „Tratwie” 
Dla naszych uczniów nie były to chwile ani łatwe, ani proste. Najpierw ci, 
którzy z wolontariuszami Stowarzyszenia „Tratwa” mieli spotkać się po 
raz pierwszy usłyszeli od starszych kolegów: „Będzie super, musisz być”. 
Pierwszego dnia warsztatów okazało się, że nasi odważni i przebojowi 
uczniowie są uroczo… nieśmiali i raczej zamknięci w sobie, w buzi mają 
jakiś twardy kołek zamiast języka, a angielskim posługują się… raczej 
niechętnie i z dużymi trudnościami. Drugiego dnia warsztatów śpiewali 
po angielsku tak, że trzęsły się ściany szkoły… Co takiego wydarzyło się 
w tak zwanym międzyczasie? Wolontariusze z Portugalii, Hiszpanii, 
Francji, Cypru, Turcji i Niemiec – mistrzowie świata w przełamywaniu 
lodów, barier kulturowych i językowych, pokonali z naszą młodzieżą (do 
tego w końcu służą tratwy) niejedną przeszkodę i sporo różnorakich 
barier. Zaczynając od prostych, ale wciągających, integrujących i 
otwierających zabaw nasi uczniowie rozwiązywali różne zadania, 
odgrywali scenki i szukali w sobie i kolegach wiedzy o Europie. Pisali 
wspólnie opowiadania, występowali w telewizji jako eksperci i popisywali 
się swoją znajomością słownictwa, rywalizując z innymi drużynami 
poprzez współpracę wewnątrz grup, złożonych ze wszystkich roczników 
szkoły. 
Aż sześćdziesięciu uczniów gimnazjum wzięło udział w warsztatach 
otwierających na inne kultury, poznając kraje gości i szukając wspólnie 
sposobów pokonywania różnorakich uprzedzeń, z jakimi młodzież może 
mieć do czynienia w swoim środowisku. 
Były to dwa dni intensywnych zajęć, budujących poczucie wspólnoty i 
wiarę we własne siły, przełamujących w młodzieży to, co najbardziej 
przeszkadza w poznawaniu języka obcego: blokady komunikacyjnej, 
której tak dotkliwie doświadczyliśmy na samym początku tych dwóch 
niezwykłych dni, a która w szybkim tempie wyparowała, zastępowana 
siłą i odwagą. Tak opowiadają o warsztatach ich uczestnicy:
„Przestałem się bać odzywać publicznie. Trochę mi się ręce trzęsły, ale w 

WIEŚCI Z GIMNAZJUM
www.gpladek.pl
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końcu samo jakoś przeszło. Ci wolontariusze są tacy fajni, nie śmiali się z 
naszych błędów i głupot. Świetnie się bawiłem.”
„Częściej powinny być takie warsztaty. Bardzo mnie zmotywowały do 
nauki języków, ale też do poznawania innych krajów.”
„Najbardziej podobały mi się scenki. Wolontariusze świetnie wczuwali się 
w role, nasi uczniowie grali razem z nimi i nikt się z nich nie śmiał. To było 
fajne.”
„Na koniec, kiedy wszyscy wyszli na środek i razem śpiewali, poczułam, 
że nie wstydzę się, nie boję się tego, co o mnie pomyślą. Poznałam bliżej 
fajne osoby z innych klas. Ci, którzy nie przyszli niech żałują.”

l Warsztaty nt.: „Bezpieczeństwo na drogach”
W ramach projektu Bezpieczny Dolnoślązak w dniu 13 grudnia 2016 r. 
realizowany był panel z zakresu bezpieczeństwa na drodze. Szkolenie 
związane z tą tematyką prowadził Pan Marcin Maciuszek - egzaminator 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Wałbrzychu oraz Pan 
Tomasz Bielecki- instruktor nauki jazdy ze Szkoły Nauki Jazdy JOLA w 
Stroniu Śląskim. Pan Marcin Maciuszek przybliżył uczniom naszej szkoły 
zagadnienia dotyczące poruszania się rowerzystów po drogach 
publicznych oraz problem nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego i 
zagrożeń jakie powodują. Przedstawił filmy profilaktyczne z konkursu 
„Młodość Na Drodze”, na których młodzi ludzie ze szkół średnich próbują 
wpoić swoim rówieśnikom zasady bezpiecznego poruszania się po 
drogach publicznych. Pan Tomasz Bielecki zaprezentował młodzieży 
tematykę dotyczącą poruszania się po zmroku na drogach publicznych 
oraz rolą elementów odblaskowych. Na wyobraźnię młodzieży 
szczególnie podziałały ćwiczenia z wykorzystaniem alkogogli i 
narkogogli. Na zakończenie szkolenia każdy uczestnik otrzymał opaski 
odblaskowe ufundowane przez Szkołę Jazdy JOLA oraz Burmistrza 
Lądka-Zdroju Pana Romana Kaczmarczyka.

l Jarmark Bożonarodzeniowy
N a s z e  G i m n a z j u m  b r a ł o  u d z i a ł  w  L ą d e c k i m  J a r m a r k u 
Bożonarodzeniowym w dn. 17 grudnia. Jako jedyna z lądeckich szkół 
zaprezentowała się z programem artystycznym. Nasi uczniowie 

przedstawili Jasełka pt.: "A nadzieja znów wstąpi w nas". W role aktorów 
wcielili się następujący uczniowie:
Narrator - Oliwka Pietruch
Matka - Wiktoria Grzanka
Iwona - Monika Sokołowska
Monika - Wiktoria Banaszkiewicz
Ojciec - Dawid Brandiuk „Brandon”
Sąsia - Przemek Wysłobocki „Wysa”
Sąsiadka - Kasia Daszek
Aniołowie: Szymon Plata „Platon”, Marcin Hołda, Sebastian Talara
Maryja - Weronika Słonecka
Józef - Przemek Wysłobocki „Wysa”
Pastuszkowie: Emil Stuła, Wojtek Łagowski, Fabian Rycaj
Królowie: Maciej Ogórek, Jacek Nida, Patryk Rycaj
Oprawę muzyczną stanowił chórek z klasy 1a pod kierunkiem Pani Laury 
Barabas: Zuzia Chyła, Karolina Jurak, Zosia Wadowska, Ola Stoch, Sara 
Banaszek, Wiktoria Dudek. 
Przedstawienie zakończyło wspólne odśpiewanie kilku kolęd, widzowie 
na pamiątkę otrzymali od nas mini śpiewniczki, specjalnie wydrukowane 
na tą okazję.
Nasza szkoła miała także stoisko z ciastami i własnoręcznie wykonanymi 
ozdobami bożonarodzeniowymi.
Wszystkim, którzy wsparli naszą szkołę serdecznie dziękujemy!

Więcej informacji na www.gpladek.pl
j Beata Kaczmarczyk

LICEANARIUM
l Wycieczkowo...
24. listopada klasa I z częścią klas II LO robiła „to, co tygryski lubią 
najbardziej” - pojechali do Wrocławia „ogarnąć” coś dla ciała i dla umysłu. 
Zaczęło się od nietypowej gimnastyki. Uczniowie w  słynnym wieżowcu 
SkyTower na kręgielni wykręcali życiowe rekordy. 20 naszych torów 
rozgrzało się do czerwoności. Potem odpoczynek: kawiarnie, księgarnie, 
kebaby itp. Z nowymi siłami zaczęliśmy gimnastykować umysły. We 
wrocławskich Ogrodach Doświadczeń , czyli w Humanitarium młodzież 
uczestniczyła w profilaktycznych warsztatach dot. wpływu alkoholu na 
organizm człowieka, a także w prelekcji nt. odnawialnych źródeł energii :) 
Potem już samodzielne doświadczenia i zabawy na naukowym placu 
zabaw. I wiedza, i emocje, i zabawa - to lubimy!

l Mikołajowo...
No, i doczekaliśmy się! 6. grudnia zaczerwieniło się od świętych 
Mikołajów, zazieleniło od elfów i zasrebrzyło od Śnieżynek. Od rana 
Mikołaje z lądeckiego LO wraz z uroczymi aniołkami rozdawały prezenty 
w SP nr 1 w Lądku-Zdroju. Dzieci były oczarowane: recytowały wierszyki, 
tańczyły, śpiewały i odpowiadały na naprawdę „trudne” pytanie - czy były 
grzeczne? Prezenty szeleściły, uśmiechy gościły na buziach, a Mikołaje 
zachodziły w głowę, jak to się stało, że… tak szybko urosły i dorosły. 
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Dyrektor, Nauczyciele i Uczniowie 
Liceum Ogólnokształcącego 

im. A. Zawady w Lądku-Zdroju 
składają wszystkim Czytelnikom 

„Debat Lądeckich” życzenia 
szczęśliwego Nowego Roku 2017!

Bardzo dziękujemy Uczniom, Dyrekcji i Nauczycielom za przemile 
spędzony czas!
Licealne Mikołajki rozpoczęte planowo przedłużyły się do 7. grudnia: 
dwie klasy drugie z wychowawczyniami w cudownej atmosferze „Domu 
Klahra” świętowały dalej:)  Przy kawie i ciastkach sympatyczne wspólne 
chwile zamieniły się  w najpiękniejszy prezent.

l Konkursowo...
ź 6.12.16r. -  uczniowie LO pod czujnym trenerskim okiem p. J. 

Rzeźnika wzięli udział w mistrzostwach rejonu w piłce halowej 
chłopców w Bystrzycy Kł. Drużyna naszej szkoły zajęła III miejsce. 
Gratulujemy.

ź 8.12.16r. - w ZSS w Stroniu Śląskim odbył się IV Powiatowy Konkurs 
„Przewiduj! Unikaj! Reaguj!”. Nasi uczniowie Aleksandra Soroko, 
Wojciech Ramza, Maciej Gondko,  pod opieką p. J. Rzeźnika, 
walczyli dzielnie i uzyskali wysokie lokaty. W części I dot. 
bezpieczeństwa zajęli I miejsce, a w części II, związanej z 
udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej - II miejsce. Brawo! 
Dziękujemy i gratulujemy naszym ratownikom :)

j opracowanie: Adrianna Szymańska

l Książkowo...
6.12.16 r. odbyło się w LO w Lądku-Zdroju kolejne wydarzenie promujące 
czytelnictwo, będące częścią cyklu imprez realizowanych w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Tym razem klub 
czytelniczo-dyskusyjny przygotował projekt Literackie Nagrody Nobla w 
Polsce i na Świecie. Uczniowie prezentowali sylwetki wybranych 
noblistów przybliżając ich życie i twórczość. Przedstawieni zostali 
następujący twórcy: W. Szymborska, Cz. Miłosz, H. Sienkiewicz, 
B.Dylan, A. Munro, P. Modiano, T. Transtroemer, S. Aleksijewicz. 
Spotkanie było bardzo kształcące.

l Święto książki w liceum ogólnokształcącym w Lądku - Zdroju
16 grudnia 2016 r. miała miejsce w naszym liceum niecodzienna impreza 
- Święto Książki. Było to podsumowanie szeregu wydarzeń promujących 
czytelnictwo, jakie odbywały się w związku z przystąpieniem LO do 
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W ramach Święta Książki 
mogliśmy zobaczyć scenki dramaturgiczne oraz krótki film-pastisz, 
nawiązujące do twórczości J. R. R. Tolkiena czy prezentację 
multimedialną „Ukochane książki moich dziecinnych lat” (o książkach 
swego dzieciństwa opowiadali uczniowie oraz nauczyciele liceum).
W czasie naszego spotkania odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników 
oraz wręczenie nagród w Międzyszkolnych Konkursach Literackich 
„Krótki wiersz o...książce”, „Ta książka naprawdę mi się podobała...” (kl. 
IV-VI szk. podst.), „Polecam ci tę książkę...” (uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych). Wpłynęło wiele ciekawych prac, jury miało 
niełatwe zadanie rozstrzygnięcia, komu przyznać nagrodę. Osobiście 
odebrali nagrody uczniowie SP w Lądku-Zdroju, którzy gościli w LO wraz 
z opiekunem. Prace nagrodzonych uczniów zostały wyeksponowane w 
holu szkoły. Tam również mogliśmy podziwiać prace plastyczne uczniów 
liceum przygotowane na Święto Książki - projekty okładek oraz ilustracje 
do wybranych książek.
Impreza była bardzo udana, a nasi licealiści mocno zaangażowani w jej 
przygotowanie i realizację.

j Małgorzata Suszyńska

Stypendia są udzielane uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
średnich zamieszkałych na stałe na terenie Gminy Lądek-Zdrój. Zgodnie 
z regulaminem w sprawie udzielania stypendiów Rady Miejskiej w Lądku-
Zdroju są one przyznawane na 5 miesięcy, maksymalnie jest to 250 zł (w 
zależności od ilości wniosków). Można uzyskać je za wybitne osiągnięcia 
naukowe, artystyczne i sportowe. Warunkiem jest osiągnięcie  wyróżnień 
i nagród w konkursach o zasięgu ponadgminnym w ostatnim semestrze 
nauki oraz otrzymanie oceny z zachowania co najmniej dobrej.  Do 
wniosku (do pobrania w biurze Rady Miejskiej lub mailem: 
radamiejska@ladek.pl) należy dołączyć: 
ź opinię dyrektora szkoły, wraz z oświadczeniem o otrzymanej ocenie z 

zachowania.; 
ź opis osiągnięć z  ostatniego semestru nauki. Opis powinien być 

poświadczony przez dyrektora szkoły, opiekuna naukowego/ 
artystycznego lub trenera sportowego; 

ź kserokopie dokumentów poświadczających zdobyte nagrody i 
wyróżnienia o charakterze ponadgminnym z ostatniego semestru.

Najbliższy termin składania wniosków stypendialnych to 31 stycznia 
2017 r., kolejny przypadnie  30 czerwca 2017 r. 

j Małgorzata Bednarek
Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych 

Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju

Czas na stypendium
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A by było nam słodziutko w ten grudniowy i wyjątkowy czas, lądecka 
biblioteka zorganizowała dla dzieci warsztaty zdobienia pierników 

pt. ,,Polukruj sobie”.  W świąteczno-piernikowy nastrój wprowadziła nas 
Pani Magdalena Topolanek z Fabryki Bardzkie Pierniki ( nazywana Panią 
Piernikową :)) -  pasjonatka kultury ludowej, rękodzieła, a od 10 lat 
miłośniczka pieczenia i zdobienia piernikowych cudów. Jak sama mówi: - 
,,Nie umiałam ani nie lubiłam piec, a przygoda z wypiekaniem zaczęła się 
przez przypadek – od zrobienia 20 pierników z wizerunkiem Bazyliki 
Mniejszej w Bardzie, w celu promocji miasta”.  Początki były trudne, ale 
dziś można powiedzieć, że Pani Magdalena przywróciła piękną tradycję 
robienia lokalnych pierników. 

Świąteczne pierniczenie...

Nie brak w niej współczesnych odniesień, twórcy - Maciej Sokołowski i 
Michał Pietkiewicz - chcieli by przekaz był ponadczasowy, ale zrozumiały 
dla dzisiejszych dzieci i młodzieży, mogą więc na pierwszy rzut oka dziwić 
w orszaku kolędników postacie z bajek Disneya czy Gwiezdnych Wojen - 
jednak ich przesłanie jest uniwersalne.
W szopce rozmiarów 130 na 100 cm jest 120 figurek ludzi i zwierząt, z 

Pierwsza na świecie wystawa 
Ruchomej Szopki  z klocków Lego

Warsztaty w bibliotece rozpoczęły się od prezentacji wyrobów artystki 
oraz krótkiej opowieści o tradycjach i słodkich tajemnicach piernikowego 
ciasta. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się z jakich składników 
przygotować ciasto, jak zrobić lukier i co ważne, jak udekorować 
pierniczki. Wszyscy do zadania podeszli bardzo profesjonalnie - 
kolorowymi lukrami oraz różnego rodzaju posypkami dekorowali 
piernikowe choinki, gwiazdki, prezenty, dzwoneczki i serduszka. Pani 
Magdalena mówi: -,,Pierniki to cierpliwość, a zdobienie to proste kropki i 
kreski.” Każde dziecko swoje słodkie dzieła zapakowało do torebki z logo 
Fabryki Bardzkie Pierniki – Bazyliką Mniejszą, bo to właśnie od tej 
świątyni rozpoczęła się pyszna i urokliwa przygoda. 

j Gabriela Rodak
Biblioteka Centrum Kultury i Rekreacji

czego 51 jest ruchomych. Użyto 11-stu silników, trzech mikrokontrolerów 
Mindstorms. Do budowy wykorzystano ponad sto tysięcy plastikowych 
elementów sprowadzanych z wielu krajów, w tym bezpośrednio z fabryki 
Lego. Najstarsze klocki mają ponad 30 lat. 
Tak duża konstrukcja, wybudowana zgodnie z  tradycyjną ikonografią 
jest pierwsza w Polsce i na świecie - na wielu wystawach można zwiedzić 
tysiące zapierających dech w piersiach budowli, lecz szopek Bożego 
Narodzenia do tej pory nie było. 
W Pasterce o tradycji szopek i szczegółach użytej symboliki opowiada 
kustosz - antropolog kultury Beata Dutkiewicz, która parę lat temu 
przeniosła się do Pasterki z Łodzi. 

Obok szopki odbywają się warsztaty z robotyki, jest również sala zabaw, 
gdzie dzieci mogą samodzielnie zbudować swoje budowle.
Szopkę można zwiedzać codziennie prócz poniedziałków, w godzinach 
10.00 - 18.00. Wejścia z przewodnikiem są co godzinę. Oprócz oglądania 
szopki można zapoznać się historią wsi Pasterka (niem. Passendorf) - w 
budynku zgromadzono dużo autentycznych eksponatów - urządzeń 
gospodarstwa domowego. Wstęp kosztuje będzie 5 zł od osoby.

Równolegle, wraz z otwarciem wystawy, w budynku ruszyła także 
Pasterka Świętego Mikołaja, czyli cykl zajęć i warsztatów świątecznych, 
podczas których dzieci mogły zapoznać się ze zwyczajami 
bożonarodzeniowymi, spotkać Świętego Mikołaja oraz zobaczyć jak elfy 
przygotowują się do magicznego czasu świąt.

Polecamy, szczegóły w Pasterce - www.przystanekpasterka.pl

J uż od 6 grudnia w Pasterce, maleńkiej wiosce położonej na końcu 
świata w Górach Stołowych, można oglądać wyjątkową Ruchomą 

Szopkę z klocków Lego. Historia szopek Bożego Narodzenia na Dolnym 
Śląsku sięga XVI wieku. W pobliskich Wambierzycach znajduje się 
najstarsza na ziemiach polskich ruchoma szopka z XIX wieku. Ruchome 
szopki są również w Bardzie i Czermnej. Pasterska szopka z klocków jest 
nowoczesna w formie, jednak użyta symbolika jest tożsama z 
pierwowzorami. Za tło posłużyły okoliczne góry - Szczeliniec Wielki 
góruje nad stajenką, będąc symbolem łączności ziemi z niebem, a 
zabudowania charakterystyczne dla okolicy stanowią ozdobę budowli. 
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w Lądku-Zdroju,  Stroniu Śląskim, Bystrzycy Kłodzkiej
DYŻURY APTEK W PORZE NOCNEJ
1.01.2017, 9.00-13.00, 21.00-7.00, „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
2.01,2017, , 21.00-7.00, „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
3.01.2017, 21.00-7.00, „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
4.01.2017, 21.00-7.00, „Pod Orłem” Lądek-Zdrój Pl. Mariański 7/8
5.01.2017, 21.00-7.00, „Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
6.01.2017, 9.00-13.00, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
7.01.2017, 21.00-7.00, „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
8.01.2017, 9.00-13.00, 21.00-7.00, „Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
9.01.2017, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
10.01.2017, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1b
11.01.2017, 21.00-7.00, „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
12.01.2017, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
13.01.2017, 21.00-7.00, „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
14.01.2017, 21.00-7.00,  „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
15.01.2017, 9.00-13.00, 21.00-7.00,  „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
16.01.2017,  21.00-7.00, „Pod Orłem” Lądek-Zdrój Pl. Mariański 7/8
17.01.2017, 21.00-7.00, „Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
18.01.2017, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
19.01.2017, 21.00-7.00, „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
20.01.2017, 21.00-7.00, „Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
21.01.2017, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
22.01.2017, 9.00-13.00, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1b
23.01.2017, 21.00-7.00, „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
24.01.2017, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
25.01.2017, 21.00-7.00, „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
26.01,2017, , 21.00-7.00, „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
27.01.2017, 21.00-7.00, „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
28.01.2017, 21.00-7.00, „Pod Orłem” Lądek-Zdrój Pl. Mariański 7/8
29.01.2017, 9.00-13.00, 21.00-7.00, „Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
30.01.2017, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
31.01.2017, 21.00-7.00, „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11

Kolejny tenisowy sukces Ani i Kasi
W Piątnicy koło Łomży, w dniach 2-4 grudnia, rozegrany II GPP 
Juniorek i Juniorów. Doskonale w zawodach spisała się Anna 
Węgrzyn, która zwyciężyła w całym turnieju. Wysokie miejsce zajęła 
także Katarzyna Węgrzyn, która po porażce w ćwierćfinale, 
wywalczyła piąte miejsce. Dziewczęta reprezentują UKS MLKS 
„Śnieżnik” Stronie Śląskie - Lądek-Zdrój. Trzymamy kciuki za Wasze 
sukcesy w 2017 roku! (red.)

W  dniach 12 i 13 grudnia 2016 r. odbyła się już po raz szósty 
Ogólnopolska Giełda Projektów Kulturalnych organizowana przez 

Narodowe Centrum Kultury, tym razem w Lublinie. To spotkanie praktyków – 
pracowników domów kultury, animatorów, gdzie prezentowane są - 
wyłonione na drodze konkursowej – projekty kulturalne z całej Polski, które 
zasługują na szczególną uwagę. A to ze względu na swoją wartość 
edukacyjną, inne podejście do lokalnej rzeczywistości czy też zaskakujące 
efekty. Głównym celem Giełdy jest umożliwienie wymiany doświadczeń 
animatorów kultury i lokalnych liderów na temat realizowanych projektów 
kulturalnych, aktywizujących społeczności lokalne w całej Polsce. 
Odbywają się też warsztaty, spotkania z ekspertami.
W tym roku uczestniczyłam w Giełdzie Projektów jako przedstawiciel 
Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju. Poprowadziłam stolik 
ekspercki dotyczący współpracy międzypokoleniowej. Podzieliłam się moim 
doświadczeniem dotyczącym m.in. organizowania zajęć komputerowych 
dla osób 60+. Uczestnicy Giełdy, a było ich ponad 200 mogli przez 20 min 
uczestniczyć w sesjach przy 11 stolikach. Odbyły się 4 takie tury. 
Rozpoczęcie i zakończenie rund oznajmiano biciem w olbrzymi gong. 
Cenne, że mogłam wziąć udział w tym wydarzeniu, zwłaszcza, że było to 
uczestnictwo z pozycji eksperta. Czuję też satysfakcję, że reprezentowałam 
lądecką instytucję kultury, w której od pewnego czasu ponownie pracuję, 
zajmując się turystyką, informacją turystyczną i polityką senioralną. Od 
następnego numeru „Debat Lądeckich” zapraszam do rubryki „Dla 
seniorów”. 

j Małgorzata Bednarek 
Centrum Kultury i Rekreacji

Lądek-Zdrój na 
Giełdzie Projektów w Lublinie

S potkanie zaczęło się wycieczką. Jej trasa wiodła  do dawnej wsi 
Karpno, po której zostały majaczące wśród drzew resztki murów. 

Trasę wędrówki ożywiła jedynie jaśniejąca kapliczka myśliwych i 
leśników, a także związana z tym miejscem postać księdza Kruszyny. 
Ciekawym, refleksyjnym świadectwem Karpna, dawnego 
niemieckiego Karpenstein, były widokówki z kolekcji naszego 
przewodnika Mirosława Zbrzeźniaka. Są one świadectwem 
tętniącego tam kiedyś życia. Dalej trasa wiodła poprzez ciekawe skały 
Trojana, z których można było zobaczyć fragment zabudowy Lądka-
Zdroju. W części wspomnieniowej spotkali się: była Dyrektor 
lądeckiego Liceum Krystyna Podłowska, prof. Wojciech Ciężkowski z 
żoną, Panie: Elżbieta Dziewiecka i Grażyna Kuś z mężem, Prezes 
PZERiI  Bolesław Bomba i organizatorzy spotkania: lądecki pedagog 
Henryk Szydlak z żoną oraz byli nauczyciele liceum, dr Lucjan Wajzer i 
niżej podpisany. Wspomnienia, ożywione fotografiami, nawiązywały 
do licealnych lat uczestników spotkania oraz kontaktów kulturalnych 
Lądka i Sosnowca.
Spokaniu wspomnieniowemu, a później koncertowi, towarzyszyły 
obrazy - pejzaże Lądka i okolic oraz portret niezapomnianej dyrektor 
lądeckiego liceum, Bogumiły Rzeźnik, wykonane przez  Ewę Wajzer - 
żonę Lucjana.
Koncert arii operowych Stanisława Moniuszki w wykonaniu Marcina 
Kociołka wzbudził entuzjazm. Artysta nie tylko śpiewał, ale także mówił 
o warsztacie śpiewaczym i z sentymentem wspomniał swoich 
lądeckich nauczycieli muzyki: Elwirę Radomską, Renatę i Lesława 
Blażejów, Celestynę Schabowicz, nauczycieli z liceum lądeckiego - 
wychowawczynię Gabrielę Kędzierską i polonistkę  Bożenę 
Piskorską.
Pierwsze Lądeckie Spotkanie Sentymentalne przyczyniło się do tego, 
że Lądek odwiedzili młodzi artyści muzycy: Alicja Gutowska  
(akompaniatorka na koncercie) i Daniel Gomez, plastycy: Joanna 
Zdzienicka - córka Zbigniewa i Łukasz Obałek, a mieszkańcy Lądka i 
goście mogli obejrzeć poplenerową wystawę sosnowieckiego SMF-u 
„Lądek 2011". 

j Zbigniew Zdzienicki, 
z podziękowaniem dla Krystyny Podłowskiej Henryka Szydlaka 

i Lucjana Wajzera za pomoc w redakcji tekstu.

Po pierwszym 
Lądeckim Spotkaniu Sentymentalnym

fot. Ludwik Pikuła
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Zbigniew Kresowaty
Ludzie, których znamy

Mieszkający od 5 lat w Lądku-Zdroju Zbigniew 
Kresowaty należy do najbardziej znanych 
artystów żyjących obecnie w Gminie Lądek-
Zdrój. Poeta, eseista, krytyk l i teracko-
artystyczny, rysownik, grafik, malarz ikon, 
ilustrator i portrecista. Znany z udziału w wielu 
przedsięwzięciach kulturalnych oraz zajęć 
edukacyjnych prowadzonych w Centrum 
Kultury i Rekreacji posiada w Lądku-Zdroju 
swoją pracownię artystyczną, która mieści się 
przy ul. Kościuszki. Najbardziej chyba znany 
jest u nas z portretów, sam jednak uważa siebie 
głównie za literata. Jego wiersze i inne prace 
publikowane były kilkudziesięciu pismach 
literackich, m.in. w „Odrze”, „Twórczości”, 
„Formacie”, „Więzi”, „Literaturze”.
Zbigniew Kresowaty obchodzi w mijającym roku 
jubileusz 35-lecia pracy twórczej. Rocznica ta 
stała się pretekstem do organizacji benefisu 
artysty, który rozłożył się na dwa dni – 18 i 19 
listopada. Pierwsze spotkanie z jubilatem 
odbyło się w „Domu Klahra” Kawiarni 
Artystycznej przy lądeckim Rynku. Sala była 
wypełniona ludźmi po brzegi, sciany „Klahra” 
zdobiły prace Kresowatego, były laudacje, 
życzenia (w tym bardzo życzliwe od burmistrza 
Romana Kaczmarczyka), czytanie poezji i 
recital znakomitej krakowskiej artystki Alicji 
Tanew. Nazajutrz, już w C.K. „Kalina” odbył się 
wernisaż wystawy prac artysty oraz promocja 
książki – albumu „Portretowisko” autorstwa 
malarza, która zawiera kilkaset portretów 
opatrzonych jego przypisami. Spotkanie w holu 
wystawienniczym „Kaliny” odbyło się w gronie 
najważniejszych postaci świata kultury Doliny 
Białej Lądeckiej i, na co należy zwrócić uwagę, 
trwało znacznie dłużej niż zwyczajowo.
„Debaty Lądeckie” skorzystały z okazji 
w y j ą t k o w e g o  j u b i l e u s z u  Z b i g n i e w a 
Kresowatego i przeprowadziły z nim krótką 
rozmowę.

Debaty Lądeckie: Zbyszku, zacznijmy od 
pana benefisu i trudnego pytania – jak 
oceniasz owe 35 lat swojej pracy twórczej?
Zbigniew Kresowaty: Prawdę mówiąc cieszę się 
z tego jubileuszu. Przez 35 lat stworzyłem wiele 
ciekawych realizacji artystycznych, miałem kilka 
dobrych wystaw i współpracowałem ze 
znaczącymi pismami literacko-artystycznymi w 
Polsce. Powiada się, że artysta nie powinien 
twierdzić, iż czuje się spełniony, bo oznacza to 
koniec jego twórczych poszukiwań, dzisiaj 
jednak, w drodze jubileuszowego wyjątku, niech 
mi będzie wolno powiedzieć, że czuję się 
spełniony. Ufam zarazem, że jutro znowu 
poczuję w trzewiach głód tworzenia.
DL: Zgodnie z zasadą Alfreda Hitchcocka, że 
film powinien zaczynać się od wybuchu 
bomby atomowej, a później napięcie 
p o w i n n o  r o s n ą ć ,  z a d a m y  j e s z c z e 
trudniejsze, bo intymne pytanie: czym dla 
ciebie jest twórczość artystyczna?
Z.K.: Wiesz, że nie jestem filozofem i trudno mi 
klecić zracjonalizowane twierdzenia główne, a 
tym byłaby próba zdefiniowania tego, co dają mi 
literatura i sztuka. Parę ładnych lat temu 
przeprowadziłem 54 rozmowy ze znakomi-
tościami polskiej sztuki, w większości byli to 
mądrzy ludzie i w ich słowach odnalazł bym 
wiele określeń dla wagi sztuki w życiu 
człowieka. Najchętniej przytoczyłbym którąś z 
ich wypowiedzi, ale nie mam przy sobie książek, 
w których rozmowy te opublikowałem. Muszę 
zatem zdać się na siebie.
Dla mnie sztuka, jej uprawianie, jest przeglą-
daniem się w lustrze. Moja sztuka jest odbiciem 
mnie samego. Z jednej strony widzę w niej 
wyraz mojej swoistości, obraz własnej 
indywidualności; ma zatem charakter czysto 
autopoznawczy. Z drugiej strony nie jest to 
obraz martwy, skończony. Sztuka zdaje się stale 
na nowo konstruować moją indywidualność. 
Buduje moją wyobraźnię, poszerza świat. 
Słowem, sądzę, że uprawianie sztuki jest 
głębokim, metafizycznym procesem, w którym 
poznaję siebie i w którym odbija się świat takim, 
jakim go postrzegam. Oczywiście u każdego 
artysty procesy te przebiegają inaczej, ale u 

mnie właśnie chyba tak.
DL: Na koniec, biorąc szalenie zmienne 
czasy, w jakich przyszło nam żyć, zadam ci 
nieomal zabójczo trudne pytanie: jakie są 
twoje plany na kolejne 35 lat pracy twórczej?
Z.K.: Słabe pytanie, pytanko w zasadzie, bo 
moje plany wybiegają sto lat naprzód (śmiech). 
W tej chwili koncentruję się na pomyśle 
zrealizowania u schyłku przyszłego roku dużej 
wystawy moich plac malarskich. Chciałbym, 
żeby to była wystawa tematyczna, więc staję 
przed zadaniem stworzenia wielu nowych prac. 
To taki najdalej stojący przede mną plan 
artystyczny. Pamiętaj jednak, że stale działam w 
mojej pracowni w Zdroju, piszę, tworzę mniejsze 
prace i oczywiście portrety. To jakby moja 
bieżąca praca i dodam, że podwoje mojej 
pracowni stoją otworem dla wszystkich, z 
przyjemnością witam w niej kuracjuszy i 
turystów, a jeszcze bardziej cieszę się na wizyty 
lądczan. To moje ukochane miejsce, w którym w 
c i ą g u  o s t a t n i c h  p i ę c i u  l a t  p o w s t a ł a 
z d e c y d o w a n a  w i ę k s z o ś ć  m o i m  p r a c 
plastycznych i tekstów literackich.
DL: Nie pozostaje mi nic innego, jak 
podziękować ci za rozmowę i życzyć 
dalszych, coraz większych, sukcesów w 
pracy artystycznej.

Najpierwszy malarz w mieście

Jak to jest możliwe, że Św. Mikołaj ma kryzys finansowy?  A no 
możliwe, ale nasi młodzi aktorzy znaleźli na to sposób. 
Świątecznym przedstawieniem pt.  , ,Ratujmy Święta" 
zakończyliśmy tegoroczny cykl spotkań bibliotecznego koła 
teatralnego. Wielkie brawa należą się dla wszystkich artystów: Mai 
Kucharskiej, Kamili Galas, Jasi Rodak, Anastazji Kucharskiej, 
Paulinie Koszyk, Helenie Bartosińskiej, Nikoli Kwaszyńskiej, 
Krzyszto fowi  Wołoszyn,  Frankowi  Spas i  Dawidowi 
Kempińskiemu, którzy przez kilka tygodni, w każdy poniedziałek 
spotykali się w bibliotece na dobrej zabawie i przygotowaniach do 
przedstawienia. Od 9 stycznia zapraszamy na nowy cykl zajęć 
wszystkie chętne dzieci, chcące rozpocząć przygodę z grupą ,,Ale 
teatr”. Wpadnijcie do nas, bo w bibliotece jest fajnie!!!

j Paulina Bera, Biblioteka CKiR

Ratujmy święta!!!
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W świątecznej atmosferze, od świąt aż do pożegnania Starego Roku, 
wydawać była się mogło, że świat, który nas otacza jest piękny i nam 
przychylny. Od jakiegoś czasu zwracam szczególną uwagę na to jak ludzie 
odnoszą się do innych ludzi, jak traktują siebie nawzajem. Czy to w 
markecie, czy to w przychodni, czy w przypadkowym spotkaniu na ulicy. 
Niestety z żalem stwierdzam, że nasze zachowanie pozostawia wiele do 
życzenia. Wiedziona tym przekonaniem, mniej więcej w połowie grudnia na 
swojej stronie napisałam post dotyczący traktowania obsługi w sklepach. 
Poruszyłam w nim problem braku kultury, cierpliwości. Zwróciłam też uwagę 
na chamskie zachowanie niektórych klientów. Niejednokrotnie byłam 
świadkiem takich sytuacji. To co stało się na stronie po około dwóch 
tygodniach, zaparło mi dech i po raz kolejny zmusiło do przemyśleń. Wpis 
ten czytało ponad milion ludzi, 3 tysiące osób go polubiło, miał ponad 300 
słownych odpowiedzi i 5 tysięcy razy został przekazany dalej. Jak to 
możliwe, że w świecie tak wysokiego rozwoju, jako cywilizowani ludzie 
zachowujemy się tak pierwotnie? Niestety, po wielu dniach nadal nie 
znalazłam odpowiedzi na to pytanie. Chyba przestanę nad tym tkwić, jednak 
nadal będę zabierała głos w sytuacjach, w których ktoś słowem lub czynem 
wyrządza drugiemu człowiekowi krzywdę. 
Z życzeń Noworocznych nie pozostaje mi nic innego, jak prosić ludzi o 
człowieczeństwo. Nie ma znaczenia ile postanowiłaś schudnąć przez 
kolejne 365 dni, nic nie jest warte auto, które przyrzekłeś sobie kupić w 2017 
roku, nic nie ma znaczenia, jeśli Twoje serce nie rozumie drugiego 
człowieka, jeśli nie potrafisz czekać, rozumieć, pomagać. 
Ziemia zmierza w przerażającym kierunku. Ludziom brakuje cierpliwości, 
serdeczności, dystansu, umiaru i kultury osobistej. Ten proceder nie dotyczy 
wyłącznie młodego pokolenia, widzę jak przelewa się w każdy rocznik. Skąd 
w nas tyle zawiści i wrogości. Nie mamy umiaru w wydawaniu opinii na 
tematy sąsiada, koleżanki, znajomych. Oceniamy bez zastanowienia 
wszystko i wszystkich. Nie potrafimy rozmawiać, zwłaszcza wtedy, gdy ktoś 
ma inne poglądy niż my. Tolerancja jest nam zupełnie obcym zjawiskiem. 
Wydajemy osądy na podstawie wzroku, po jednym spojrzeniu potrafimy 
przekreślić każdego człowieka, bo ma tatuaż, bo ma kolczyki, bo jest inaczej 
ubrany, bo według nas waży zbyt wiele. Krążymy wokół beczki 
nieporozumień. Dlaczego tak jest? Nie wiem, może Państwo znacie 
odpowiedź. 
Życzę Wam w Nowym Roku, abyście byli przede wszystkim dobrzy dla 
siebie samych i dla innych. Byście w ludziach potrafili zauważyć człowieka. 
Świat za oknem może być naprawdę piękny i niezwykły. Wszystko jest w 
Waszych rękach. Każdy z nas może stać się klockiem domina i tylko od nas 
samych zależy, co przekażemy innym dalej. Tylko my możemy zdecydować 
czy to będzie dobro, czy złość. Bez względu na to, kto stanie na naszej 
drodze: żona, córka, przyjaciel, lekarz, pani sprzątaczka, kasjerka w 
markecie, bądźmy dla nich mili, wtedy oni będą mili dla nas i każdy dzień 
będzie się lepszy. Ja to nazywam efektem domina. 

Eliza Grzeszczuk

Efekt domina

ZAPRASZA NA ZAJĘCIA DO SZKÓŁKI BALETOWEJ

 
Sala Widowiskowa Centrum Kultury 
i Rekreacji w Lądku-Zdroju
zajęcia są odpłatne

szkółkę prowadzi Marek Prętki, tancerz, baletmistrz, 
pedagog John Cranco Balletschulle w Stuttgarcie

dodatkowe informacje: 501 957 026 

Poniedziałek: 
grupa średnia (6-8 lat)   godz.15.30
grupa starsza (9-11 lat)  godz.16.30

 Czwartek:
 grupa młodsza (5 lat)  godz. 15.00
 grupa średnia (6-8 lat)   godz.16.00
 grupa starsza (9-11 lat)  godz.17.00



nr	1	 (199/2017)Debaty Lądeckie12

WYDAWCA - ADRES WYDAWCY
Centrum Kultury i Rekreacji, Pl. Staromłyński 5, 57-540 Lądek-Zdrój

ź 5 stycznia, godz.16.00, Jasełka dla lądeckich seniorów w wykonaniu przedszkolaków z 
Gminnego Przedszkola Publicznego w Lądku-Zdroju, Sala Widowiskowa CKiR

ź 6 stycznia, godz. 15.30, Spotkanie z Mędrcami ze Wschodu - Orszak Trzech Króli. Orszak 
poprowadzi Górnicza Orkiestra Dęta ze Złotego Stoku. Trasa: Rynek - Ratusz - Kościół 
Parafialny, ul. Kościelna, godz. 16.00, Koncert Kolęd w wykonaniu Górniczej Orkiestry 
Dętej ze Złotego Stoku

ź 6 stycznia, godz. 19.00, Lądeckie Kino bez biletu, pl. Staromłyński 5, Sprawdź repertuar 
w CKiR, wstęp wolny 

ź 6 stycznia, godz.19.30, Koncert Kolęd w wykonaniu duetu Guitarsstreet, Dom Klahra 
Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1, wstęp 15 zł

ź 7 stycznia, godz. 11.00, Poranek z Bajką - Lądeckie Kino bez biletu, pl. Staromłyński 5,  
Sprawdź repertuar w CKiR, wstęp bezpłatny

ź 7 stycznia, godz. 19.30, Koncert „Chopin – jazz”, czyli jazzowe interpretacje utworów 
Chopina-Anna Rejda i Kamil Abt, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1, wstęp 15 zł

ź 10 stycznia, godz. 19.15, Koncert Zespołu Presto „Nie ma jak Lwów”, Kinoteatr ul. Orla 
7, wstęp 15 zł

ź 11 stycznia, godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej, Kawiarnia Wiedeńska 
Albrechtschalle, ul. Lipowa, wstęp 5 zł.

ź 13 stycznia, godz. 19.00, Lądeckie Kino bez biletu, pl. Staromłyński 5,  Sprawdź 
repertuar w CKiR, wstęp bezpłatny

ź 14 stycznia, godz. 11.00, Poranek z Bajką-Lądeckie Kino bez biletu, pl. Staromłyński 
5,  Sprawdź repertuar w CKiR, wstęp bezpłatny

ź 14 stycznia, godz.16.00, Polsko-czeskie kolędowanie, Kościół Parafialny w Lądku-
Zdroju, ul. Kościelna

ź 14 stycznia, godz. 19.00,  Koncert zespołu Absta, w ramach XXV Finału WOŚP, 
Pub Jan w CK Kalina****, ul. Świerczewskiego 25, wstęp 10 zł

ź 14 stycznia, godz. 19.30, Koncert poezji śpiewanej w wykonaniu grupy Ponad 
Chmurami, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, wstęp 15 zł

ź 15 stycznia, XXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Lądku-Zdroju, w 
trakcie której zbierane będą środki finansowe na zakup urządzeń medycznych dla ratowania 
życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki 
medycznej seniorom. W programie m. in. kwesta, koncerty, licytacje, rozgrzewające potrawy i 
napoje, światełko do nieba - Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, Sztab WOŚP - Centrum 
Kultury i Rekreacji, pl. Staromłyński 5

ź 17 stycznia, godz. 19.15, Koncert Zespołu Presto „Zaczarowane melodie”, Kinoteatr 
ul. Orla 7, wstęp 15 zł

ź 18 stycznia, godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej, Kawiarnia Wiedeńska 
Albrechtschalle, ul. Lipowa, wstęp 5 zł.

ź 20-22 stycznia, od godzin porannych Giełda Staroci na lądeckim Rynku
ź 20 stycznia, godz. 19.00, Lądeckie Kino bez biletu, pl. Staromłyński 5, Sprawdź 

repertuar w CKiR, wstęp bezpłatny
ź 20 stycznia, godz. 19.00, Wernisaż wystawy „ Szyk, Styl i Smak w Uzdrowisku z 

Dawnych Lat” autorstwa Marzeny Zawal, Pijalnia w Zdroju „Wojciech”, pl. Mariański, wstęp 
wolny

ź 20 stycznia, godz. 20.00, Koncert bluesowego solisty – Arka Zawilińskiego, Dom 
Klahra Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1 wstęp 15 zł

ź 21 stycznia, godz. 9.00, Szkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek, Sala Widowiskowa 
Centrum Kultury i Rekreacji

ź 21 stycznia, godz. 19.15, Koncert Zespołu Presto „Czardasza Czar”, Kinoteatr ul. Orla 7, 
wstęp 15 zł

ź 21 stycznia, godz. 19.30, Koncert duetu bluesowego Damian Luber & Jacek Szuła-
gitara, wokal, harmonijka ustna, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1, wstęp 20 zł.

ź 22 stycznia, godz.19.00, Kabaret Czwarta Fala, Sala Widowiskowa CKiR, 
pl. Staromłyński 5, wstęp 15 zł.

ź 25 stycznia, godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej, Kawiarnia Wiedeńska 
Albrechtschalle, ul. Lipowa, wstęp 5 zł.

ź 25 stycznia, godz.16.00, Koncert Kolęd w wykonaniu uczniów Fundacji Muzycznej 
PSM I st. w Bystrzycy Kłodzkiej, Sala Widowiskowa CKiR, pl. Staromłyński 5, wstęp wolny

ź 27 stycznia, godz. 19.00, Lądeckie Kino bez biletu, pl. Staromłyński 5, Sprawdź 
repertuar w CKiR, wstęp bezpłatny

ź 28 stycznia, godz. 11.00, Poranek z Bajką-Lądeckie Kino bez biletu, pl. Staromłyński 
5,  Sprawdź repertuar w CKiR, wstęp bezpłatny

ź 28 stycznia, godz.19.30, Koncert lądecko-strońskiej grupy ZAKAZ, Dom Klahra 
Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1, wstęp płatny

ź 31 stycznia, godz. 19.15, Koncert Zespołu Presto „Nie ma jak Lwów”, Kinoteatr ul. Orla 
7, wstęp 15 zł

ź WYDARZENIA CYKLICZNE: Hiszpańskie środy 4, 11, 18, 25 stycznia-spotkania z muzyką 
hiszpańską-gitara i śpiew Moises Bethencourt, Bartłomiej Hudziec - instrumenty perkusyjne i 
harmonijka ustna-wstęp 10 zł godz. 19.00
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„Debaty Lądeckie” w wersji elektronicznej dostępne na www.ladek.pl

REDAKCJA i SKŁAD - Monika Słonecka, Tomasz Pawlęga
Kontakt do redakcji: tel. 74 8146 562, ckirpromocja@ladek.pl

rys. Zbigniew Krezbi Kresowaty
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