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Otwarcie ofert w przetargu na odwiert

środę (14.03) w sali rajców lądeckiego ratusza, w
obecności Burmistrza Romana Kaczmarczyka, otwarto
W
oferty na najważniejszy przetarg dla Gminy Lądek-Zdrój. Inwestycja dotyczy badawczego odwiertu geotermalnego.

dowy Kopalń PeBeKa S.A. z Lubina – 18.016.517,25 zł.
Ofertę dotyczącą części drugiej (nadzór geologiczny i górniczy)
zgłosiła warszawska Spółka HPC POLGEOL S.A. - oferowana kwota wynosi: 292.740 zł.

To kluczowa inwestycja dla rozwoju naszego uzdrowiska - geotermia zapewni maksymalną redukcję tzw. niskiej emisji oraz ma
szansę wpłynąć na dynamiczny rozwój uzdrowiska.
Na realizację części pierwszej - odwiert - Gmina Lądek-Zdrój przeznaczyła kwotę 18.443.850 zł, natomiast na część drugą - nadzór
geologiczny i górniczy – środki w wysokości 344.400 zł.
W odpowiedzi na ogłoszony przetarg zgłosiło się trzech wykonawców. Do części pierwszej na wykonanie wierceń i wymaganych badań zostały złożone dwie oferty. Warszawska Firma G-Drilling S.A.
zaoferowała 24.538.500 zł brutto, natomiast Przedsiębiorstwo Bu-

Przypominamy, będzie to odwiert na głębokość 2500 metrów. Pieczę nad lądeckim przedsięwzięciem trzyma prof. dr hab. Mariusz
Orion Jędrysek (Sekretarz Stanu – Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa). Inwestycji uważnie przygłądają się także przedstawiciele nauki z Norwegii,
Islandii i Niemiec oraz polscy znamienici geologowie m.in. prof.
Wojciech Ciężkowski. Warto podkreślić, że Lądek-Zdrój uczestniczy w pilotażowym projekcie, który docelowo ma uczynić z nas
gminę samowystarczalną energetycznie.
Ewa Chalecka
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Z biurka
BURMISTRZA KACZMARCZYKA
2 marca. Uczestniczyłem w Zebraniu Sprawozdawczym Jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Radochowie. Spotkanie odbyło się
w nowo wybudowanej sali remizy radochowskiej OSP. Gratuluję
i bardzo dziękuję wszystkim druhom z Radochowa za pracę i zaangażowanie.
4 marca. W przedbiegach do ulubionego przez panów Dnia Kobiet
wziąłem udział w fecie z tej okazji. Piękna uroczystość ze znakomitymi występami dzieci i „Skrzynczanek”. Bardzo dziękuję za zaproszenie wszystkim Skrzynczanom.
8 marca. Wspaniały finał Dnia Kobiet w postaci koncertu „Jej portret” w wykonaniu Piotra Płuski. Świetny występ jednego z najwspanialszych barytonów w Polsce. Pan Płuska zbudował piękny,
rosnący w emocjonalnym napięciu recital. CKIR zapowiada
jego występy podczas tegorocznego Festiwalu Muzyki
Uzdrowiskowej „Muzyka u
Źródeł”.
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Lądek-Zdrój oraz pani Beacie Solarz wyróżnienia za działalność
w Trzebieszowicach.
21 marca. Odbyłem wizytę w Brukseli jako członek delegacji samorządowców z Dolnego Śląska i sygnatariuszy Deklaracji Sudeckiej. Podróż do siedziby parlamentu EU miała na celu szczególne
uwzględnienie obszaru Sudetów w okresie finansowania inwestycji przez EU w latach 2021 - 2027. Szersze informacje o działaniach sygnatariuszy Deklaracji Sudeckiej zamieszczone zostaną w
następnym numerze naszego miesięcznika.
Lądeckie Usługi Komunalne zakończyły inwentaryzację sieci
wodnej i kanalizacyjnej w Lądku-Zdroju. Rzecz, której nie mógł
dokonać Zarząd Budynków Komunalnych przez ostatnie lata swej
„świetności” wykonana została przez LUK w niespełna 3 miesiące
funkcjonowania. W końcu możemy przygotować plany inwestycyjne pod remonty, modernizację i budowę potrzebnych sieci.
j Burmistrz Lądka-Zdroju, Roman Kaczmarczyk

13 marca. Wziąłem udział
w Kłodzku w oficjalnym pożegnaniu
dotychczasowego komendanta Powiatowej
Komendy Policji w Kłodzku,
który objął funkcję dyrektora
I Wydziału Służby Ochrony
Państwa w Warszawie.
14 marca. Odbyło się otwarcie
kopert w przetargu stulecia,
czyli na wykonawców badawczego odwiertu geotermalnego w Lądku-Zdroju. Szerzej
o wydarzeniu w tym numerze
„Debat”.
17 marca. Odwiedziłem XXI
Spotkania Tradycji Wielkanocnych Ziemi Kłodzkiej,
które odbyły się w Szkole
Podstawowej w Krosnowicach. Niezwykle sympatyczne
przedsięwzięcie pielęgnujące
wielowiekowe obyczaje naszej
kultury. Gratuluję udziału Paniom i dżentelmenom z Gminy

Projekt: Grzegorz Szczygieł
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Samorządowcy z Dolnego Śląska walczyli
w Brukseli o pieniądze dla obszaru „Sudety 2030”

Samorządowcy z Dolnego Śląska walczyli w Brukseli o pieniądze dla obszaru „Sudety 2030”. Przedstawili także przykład dobrych praktyk ZIT-ów Aglomeracji Wałbrzyskiej i Jeleniogóskiej
oraz efekty nierównomiernego rozwoju województwa.
21 marca 2018 r. w siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli odbyło się spotkanie delegacji dolnośląskich samorządowców
skupionych wokół inicjatywy „Sudety 2030” z kierownictwem Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej
i Miejskiej DG REGIO. Kierownictwo DG REGIO reprezentowali
szef wydziału ds. Polski Christopher Todd, jego zastępca Wolfgang Munch oraz eksperci wydziału ds. Polski: Paweł Olechnowicz, Krzysztof Wójcik, Maja Łukaszewska-Krawiec, Cezary Koczerga, Blažej Gorgol.
Grupę samorządowców, którzy do Brukseli pojechali na zaproszenie członków Komisji Europejskiej, reprezentowali: Prezydent
Wałbrzycha oraz lider Aglomeracji Wałbrzyskiej i inicjator porozumienia „Sudety 2030” dr Roman Szełemej, Zastępca Prezydenta
Jeleniej Góry Jerzy Łużniak, Prezydent Bolesławca Piotr Roman,
Burmistrz Lwówka Śląskiego Mariola Szczęsna, Burmistrz Lądka
Zdroju Roman Kaczmarczyk.
Celem wizyty było przekonanie Komisji Europejskiej do utrzymania wysokiego poziomu finansowania rozwoju Dolnego Śląska i
obszaru „Sudety 2030” po roku 2020. W czasie kilkugodzinnej
dyskusji przedstawiciele obszaru „Sudety 2030” przedstawili dotychczasowy poziom realizacji zadań w ramach umowy z RPO,
szczególnie w subregionie jeleniogórskim i wałbrzyskim.
Sprawne wykorzystanie środków UE na Dolnym Śląsku to niekwestonowany sukces, który spowodował niezwykle dynamiczny
rozwój województwa, co czyni go jednym z liderów przemian w
Polsce i Europie. Jednak tempo rozwoju nie jest równomierne na
całym obszarze, czego rezultatem jest powstanie obszaru Sudety

2030. Samorządowcy przedstawili argumenty na rzecz utrzymania
w nowym budżecie Unii Europejskiej po 2020 r. środków polityki
spójności na dalszy rozwój regionu ze szczególnym uwzględnieniem subregionu jeleniogórskiego i wałbrzyskiego tworzących
obszar porozumienia Sudety 2030. Sukcesy ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej i ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej mogą stać się modelem
wspierania obszarów problemowych takich jak Sudety 2030 w całej Unii Europejskiej.
Dzięki temu spotkaniu udało się zwrócić uwagę Dyrekcji ds. Rozwoju Regionalnego na istotne dysproporcje w rozwoju obszarów
Dolnego Śląska, także na determinację samorządowców w walce o
skuteczne i dobre wykorzystywanie środków europejskich. Dzięki
temu szanse na utrzymanie budżetu polityki spójności i duże środki pomocowe dla Polski, Dolnego Śląska i obszaru Sudety 2030
są większe.
Delegacja samorządowców zaprosiła kierownictwo DG REGIO do
wizyty studyjnej w obszarze Sudety 2030, aby osobiście mogli zapoznać się z wszelkimi kwestami poruszonymi na spotkaniu.
Arkadiusz Grudzień
Rzecznik Prasowy UM Wałbrzych

Z ostatniej chwili…
Z przyjemnością przekazujemy Państwu treść listu, który marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski przekazał na
ręce burmistrza Lądka-Zdroju Romana Kaczmarczyka.
„Szanowny Panie Burmistrzu, w odpowiedzi na Pana prośbę o
przekazanie na rzecz Gminy Lądek-Zdrój prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (tutaj mamy serię informacyjną nt. działki)… oraz posadowionego na niej budynku Domu
Zdrojowego przysługujących Uzdrowisku Lądek-Długopole S.A.
- jednoosobowej spółce Województwa Dolnośląskiego wyrażam
wolę podjęcia czynności zmierzających do pozyskania przez Gminę Lądek-Zdrój ww. nieruchomości. Proponuję zawarcie porozumienia, w którym opisane zostaną działania niezbędne do realizacji
proponowanego przez Pana celu”.
Oznacza to, że sprawa przejęcia przez naszą Gminę Domu Zdrojowego podjęta została na nowo, będzie kontynuowana i, mamy
szczerą nadzieję, zakończona korzystnie dla Lądka-Zdroju i jego
mieszkańców.
Red.
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ABOLICJA - wodociągi i kanalizacja

Informacje z LUK-u
Czynsz - odpracowanie długu
Lądeckie Usługi Komunalne sp. z o.o. w Lądku-Zdroju uprzejmie
informują, iż w związku z trudną sytuacją materialną i finansową
niektórych mieszkańców naszej Gminy, Burmistrz Lądka-Zdroju
Roman Kaczmarczyk wprowadzając zarządzenie nr 0050.147.2017
z dnia 20.07.2017r. umożliwił spłatę zadłużenia za lokale gminne,
osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej, w formie odpracowania należności.
Najemcy lokali komunalnych, będący w trudnej sytuacji materialnej mają możliwość odpracowania długu wynikającego
z tytułu umowy najmu.
W tym celu osoba zadłużona powinna złożyć stosowny wniosek,
a następnie podpisać umowę na odpracowanie długu.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 74 8146
358 lub w siedzibie LUK sp. z o.o. przy ul. Fabrycznej 7a w Lądku-Zdroju.
W związku z powyższym zachęcamy osoby posiadające zadłużenia, nierzadko nagromadzone na przestrzeni kilku lat, aby zgłaszały się do LUK sp. z o.o. w celu polubownego uregulowania
(odpracowania) zaległości.

Zakończyliśmy inwentaryzację sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych i w związku z tym ponownie zachęcamy wszystkich
odbiorców, którzy nie posiadają zawartej umowy o zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków lub które nie mają
zalegalizowanego przyłącza wodno-kanalizacyjnego, aby zgłaszały
się do naszej siedziby:
Lądek-Zdrój, ul. Fabryczna 7a lub ul. Wiejska 57 (Dział Wodociągów i Kanalizacji) w celu zaktualizowania danych.
Dobrowolne uregulowanie ewentualnych nieprawidłowości
w terminie do końca kwietnia 2018 r. pozwoli odbiorcom uniknąć
konsekwencji prawnych, w tym kar finansowych wymierzonych na
podstawie z art. 28 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków. Po tym terminie
będziemy konsekwentnie kontrolować niezalegalizowane przyłącza i kierować wnioski do sądu.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu
74 8146 667.
Jednocześnie informujemy, iż na stronie internetowej LUK sp.
z o. o. www.lukladek.pl, znajduje się aktualna oferta wraz cennikiem
prac i usług świadczonych przez naszą firmę np. prace remontowo – konserwatorskie, prace porządkowe i pielęgnacja zieleni,
usługi koparko-ładowarką i minikoparką, wykonywanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych, administrowanie nieruchomościami
i wiele innych.
Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Dzień Sołtysa
środę (7.03) w sali rajców miejskiego ratusza odbyło się zeW
branie sołtysów Gminy Lądek-Zdrój. Burmistrz Roman Kaczmarczyk w towarzystwie wiceburmistrz Alicji Piwowar powitał
zebranych i złożył im serdeczne życzenia z okazji zbliżającego się
Dnia Sołtysa.
Podczas marcowego zebrania sołtysi rozmawiali m.in. o kontynuacji projektu Lądeckie Wioski. Jego ideą jest szeroko zakrojona
promocja malowniczych wsi lądeckich – ich produktów lokalnych,
zabytków i atrakcji.
W przygotowaniu jest projekt, który będzie złożony w ramach XII
edycji konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” ogłoszonego przez
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Celem konkursu jest wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich
naszego regionu poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb
związanych z poprawą warunków życia na wsi. W ramach lądeckiego projektu planuje się powstanie dwóch tablic turystycznych
na każdą wieś. Tablice będą przedstawiać trasy turystyczne położone na terytorium wsi.
Ewa Chalecka

Burmistrz Lądka-Zdroju informuje, że w dniu
13 kwietnia 2018 roku od godz. 10.00 do 14.00
w siedzibie UMIG, sala konferencyjna nr 26
pracownicy Urzędu Skarbowego w Bystrzycy Kł.
będą przyjmować zeznania podatkowe
za rok 2017.
Serdecznie zapraszamy.

PRACA SZUKA CZŁOWIEKA
Specjalista ds. płac - Lądeckie Usługi Komunalne, ul. Fabryczna
7a, zgłoszenia do 16 kwietnia, szczegóły www.lukladek.pl
Sprzedawca, kasjer - Sklep „Biedronka”, ul. Śnieżna, tel.
600448040
Kelnerka - Rezydencja „Grawert”, ul. Lipowa, tel. 606217614
Pokojówka - Rezydencja „Grawert”, ul. Lipowa, tel. 606217614
Magazynier w punkcie żywienia - Uzdrowisko Lądek-Długopole
S.A., tel.748146227 w.233
Specjalista ds. elektroenergetycznych - Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A., tel.748146227 w.233
Informatyk - Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A., tel.748146227
w.233
Barman - Pensjonat CK Kalina, ul. Parkowa 25, tel. 74 811 03 05
Recepcjonista - Pensjonat CK Kalina, ul. Parkowa 25, tel. 74 811
03 05
Pracownik budowlany - tel. 725917214
Dekarz, Cieśla - tel. 725917214
Kucharz - restauracja „Pod Wyciągiem”, tel. 74 8146 005
[Stan na dzień 21.03.2018]
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Z prac Rady Miejskiej
w Lądku-Zdroju
Rada Miejska podczas sesji w dniu 28 lutego 2018 r. postanowiła
przyznać stypendia w okresie luty – czerwiec 2018 r. wszystkim
uczniom, którzy złożyli wnioski zgodnie z regulaminem. Są to stypendia za osiągnięcia sportowe, każda z osób będzie otrzymywać
po 133 zł miesięcznie. Gratulujemy stypendystom! Uroczyste wręczenie stypendiów nastąpi podczas sesji podczas kolejnej sesji w
dniu 28 marca br. a poniżej krótkie przedstawienie osiągnięć poszczególnych uczniów.
1. Paula Krysińska, ur. 2005 r., uczennica Szkoły Podstawowej w
Trzebieszowicach. Dyscyplina: tenis stołowy. Osiągnięcia: I miejsce w Drużynowym Turnieju Uczniowskim, I miejsce w Wojewódzkich Kwalifikacjach Mini Olimpic Games, III miejsce w drużynie
podczas Międzynarodowego Turnieju Młodziczek Mini Drzonków
Cup, III miejsce w Turnieju Open BSTS, III miejsce WKT Kadetek.
2. Julia Maskiewicz, ur. 2001 r. , uczennica Szkoły Mistrzostwa
Sportowego Junior Wrocław, ul. Słubicka, 29/33, Wrocław, średnia ocen za ostatni semestr 4,6. Dyscyplina: piłka nożna. Osiągnięcia m.in.: podstawowa zawodniczka AZS Wrocław, reprezentantka
Polski Kobiet U-17.
3. Weronika Ożga, ur. 2003, uczennica Gimnazjum nr 49 w zespole szkół nr 14 we Wrocławiu, średnia ocen za ostatni semestr: 4,5.
Dyscyplina: tenis stołowy. Osiągnięcia: II miejsce w Wojewódzkim
Turnieju Kwalifikacyjnym Kadetów, II miejsce w Akademickich Mistrzostwach Polski w grze pojedynczej i podwójnej, II miejsce w
Turnieju Drużynowym Mistrzostw Polski Kadetów.
4. Karolina Podyma, uczennica Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach. Dyscyplina: tenis stołowy. Osiągnięcia: Osiągnięcia: I
miejsce w Drużynowym Turnieju Uczniowskim, I miejsce w Wojewódzkim Turnieju Kwalifikacyjnym Młodziczek, III miejsce w
drużynie podczas Międzynarodowego Turnieju Młodziczek Mini
Drzonków Cup.
5. Szymon Sobolewski, ur. 2005 r., uczeń Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju, średnia ocen za ostatni semestr: 5,0. Dyscyplina: karate kyokushin. Osiągnięcia: II miejsce w
I Otwartym Turnieju Karate Kyokushin w Złotym Stoku, III miejsce
IX Turnieju Kumite w Jastrzębiu-Zdroju, II miejsce w Dolnośląskim Turnieju Młodzików Karate Kyokushin.
6. Damian Sokołowski, ur. 2007, uczeń Szkoły Podstawowej im.
Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju, średnia ocen za ostatni semestr 4,73. Dyscyplina: piłka nożna. Osiągnięcia: I miejsce Silesia
Cup rocznik 2007. 2006, AP Champions III miejsce, Memoriał im.
J. Urbanowicza II miejsce, Najlepszy Strzelec Ligii Młodzika, Najlepszy Strzelec RADO ERREA CUP.
Rada Miejska Lądka-Zdroju udziela już od wielu lat stypendiów dla
dzieci i młodzieży lądeckiej za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. Stypendia są przyznawane uczniom zamieszkałym na stałe na terenie Gminy Lądek-Zdrój.
Do złożenia wniosku o udzielenie stypendiów uprawnieni są: dyrektor szkoły, rodzic lub prawny opiekun ucznia niepełnoletniego,
pełnoletni uczeń.
Terminy składania wniosków to 30 czerwca i 31 stycznia każdego
roku.
Szczegółowe informacje w Biurze Rady Miejskiej w UMiG II piętro
lub w uchwale:
http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2013/1793/akt.pdf
Małgorzata Bednarek
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju

Wizyta na budowie przedszkola
W środę 28 lutego 2018 r. tuż przed sesją Rady Miejskiej Lądka-Zdroju o godz. 14.30 część radnych skorzystała z zaproszenia
i wspólnie z Burmistrzem Romanem Kaczmarczykiem odwiedzili
plac budowy nowego przedszkola.
Efekty są już imponujące. Po pierwsze mimo mrozu na zewnątrz,
zaskoczyło ciepło w budowanym obiekcie. To dzięki 9 odwiertom
na głębokość około 100 metrów. Do ogrzewania pozyskiwane jest
ciepło z głębi ziemi. Nowe przedszkole połączone ze żłobkiem to
pierwsza pełna inwestycja budowlana od trzech dziesiątek lat w
Lądku-Zdroju. Wartość inwestycji to 7,9 mln zł, z czego 4,7 mln
pochodzi z dofinansowania. Podczas sesji Burmistrz przekazał informację o dodatkowej kwocie – ponad 600 tysięcy złotych – jako
ekstra dofinansowaniu. Od września tego roku dzieci rozpoczną
zajęcia w nowym obiekcie, którego adres został ustalony na ul.
Powstańców Wielkopolskich 26A.
M. Bednarek
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Nowinki z Przedszkola
l

„Antologia poezji dziecięcej”
Przedszkole w Stroniu Śląskim zorganizowało kolejny już raz Konkurs Poezji dla Przedszkolaków. Wzięły w nim udział przedszkola
ze Stronia Śląskiego, Bolesławowa więc nie mogło zabraknąć i nas.
W dwóch grupach wiekowych reprezentowali nas:
∙∙ Igor Bartków - 3 lata,
∙∙ Jagna Borkiewicz – 4 lata,
∙∙ Nadia Baczyńska – 4 lata,
∙∙ Maksymilian Gręda – 6 lat,
∙∙ Natalia Bończak – 6 lat,
∙∙ Aleksandra Styczyrz – 6 lat,
∙∙ Tomasz Bera – 6 lat.
Wszyscy reprezentowali wysoki poziom umiejętności recytatorskich, każde dziecko otrzymało w prezencie piękną książkę oraz
dyplom. Jury przyznało po dwa wyróżnienia w kategorii dzieci
młodsze i starsze. Wśród dzieci młodszych 3-4 latków wyróżnienie
otrzymała z naszego przedszkola Nadia Baczyńska za wiersz Aleksandra Fredry „Małpa w kąpieli”, a w kategorii 5-6 latków Tomek
Bera za wiersz Joanny Kulmowej „Żołędzie”. Gratulujemy!

l

Pierwszy Dzień Wiosny
Kolejny „Kolorowy Dzień” w Gminnym Przedszkolu Publicznym w
Lądku-Zdroju! Jak co roku przepędzamy imę. Z tej okazji w zielonych pelerynach z wiosennymi kwiatami śpiewając wiosenne
piosenki, wznosząc wiosenne okrzyki pożegnaliśmy zimę i z niecierpliwością oczekujemy tej prawdziwej, ciepłej, słonecznej Pani
Wiosny.

l

„Wspólne zabawy”
Od września 2017 r. w naszym przedszkolu odbywają się spotkania z uczniami klasy III, którzy przychodzą czytać bajki, wiersze
i opowiadania swoim młodszym kolegom i koleżankom. Jest to
zarazem element ogólnopolskiej akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Spotkania te powstały z inicjatywy uczniów - szczególne
podziękowania inicjatorce Natalii Kotlarz - którzy z sentymentem
odwiedzają przedszkolne progi. Jest to zarazem ciekawa lekcja nauki czytania, bo przed młodymi lektorami staje nie lada zadanie:
modulacja głosu, płynność czytania, pokonanie nieśmiałości, a
wszystko w celu wzbudzenia zainteresowania i skupienia na sobie
uwagi najmłodszych słuchaczy. Przedszkolaki z chęcią uczestniczą
w takiej formie zajęć, odpowiadają na pytania do tekstu, rozwiązują
zagadki, rebusy i poznają nowe słowa, pojęcia, rozwijają zaintere-

LICEANARIUM
l

Goście, goście...
27.02 na spotkanie z maturzystami przyjechał absolwent Wyższej
Szkoły Bankowej. Jako były student, z punktu widzenia własnych
doświadczeń opowiadał uczniom co to znaczy studiować. Mówił
przede wszystkim o odpowiedniej, dojrzałej postawie wobec siebie i swoich decyzji, poważnym podejściu do nauki, a potem do
zawodu. Ważną częścią wystąpienia był temat autoprezentacji. Jak
odpowiednio zrobić pierwsze wrażenie, jak przygotować się do publicznych wystąpień, co jest ważne w kontakcie z rówieśnikami, z
naszymi przełożonymi, z wykładowcami.... W trakcie publicznych
wystąpień sprawy takie, jak tembr naszego głosu, splatanie rąk,
czy poruszanie się po sali mają ogromne znaczenie dla odbiorców.
Bardzo ciekawy wykład (tzw. couching), konkretna wiedza i duża
dawka motywacji.
5.03 społeczność LO spotkała się z naprawdę wyjątkowym go-

sowania. Przykład od starszych doskonale wpływa na motywację
do nauki, często słychać: „Ja też tak będę czytać, już niedługo”.
Dziękujemy uczniom za zaangażowanie i życzymy sukcesów w
realizacji założonych celów, zachęcamy do dalszych spotkań z literaturą dziecięcą oraz w imieniu dzieci i własnym prosimy o kontynuację spotkań.

l

„Wielkanoc w przedszkolu”
Ze świętami wielkanocnymi związanych jest wiele tradycji. Przedszkolaki poznały je przygotowując inscenizację pt. „Zając i baranek”, opowiadającą o tradycji robienia palmy, zdobienia jajek różnymi technikami i o tradycyjnych świątecznych wypiekach.
Wiele emocji wzbudziła wśród dzieci zabawa w śmigus-dyngus i
szukanie wielkanocnego zajączka. Dziękujemy dzieciom i paniom z
grupy Tygryski i Pajace za przygotowanie przedstawienia.
Danuta Robak

ściem. Był to nasz absolwent (rok 2006) ppor. Łukasz Wójciak.
Łukasz to absolwent LO, Uniwersytetu Wrocławskiego, WSB, a
przede wszystkim Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Osobowość buntownika, dusza artysty i dredy na głowie - tak było
jeszcze niedawno. Teraz Łukasz jest żołnierzem z bardzo bogatym
doświadczeniem zawodowym. Z zapartym tchem słuchaliśmy jaka
była jego droga: przez maturę, potem wyjazd zagranicę do pracy, w końcu wypadkowa wielu zdarzeń i decyzji doprowadziła go
tu, gdzie teraz jest. Słuchaliśmy i oglądaliśmy zdjęcia z misji w
Afganistanie (tam oprócz działań wojennych toczy się prawdziwe,
choć trudne i smutne życie). Uczniowie zapoznali się także z możliwościami, jakie oferuje wojsko na swoich uczelniach - kierunki
wojskowe, cywilne. Liczy się zdana matura, chęci, potem sito rekrutacji, ciężka, sumienna praca i „już” można służyć w wojsku
polskim. Łukasz Wójciak barwnie opowiadał o „swoich” czasach
w LO, było nam miło powspominać. Jesteśmy bardzo dumni z
taaakiego absolwenta. Cieszymy się na dłuższą współpracę, już
jesteśmy umówieni - tym razem na SWL we Wrocławiu. Łukaszowi życzymy powodzenia w pracy (wkrótce doktorat!) oraz w życiu
osobistym i dziękujemy za spotkanie.
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6.03 w Liceum Ogólnokształcącym w Lądku-Zdroju odbyło się
spotkania z ratownikiem Grupy Wałbrzysko-Kłodzkiej GOPR,
panem Mariuszem Grudniem. Licealiści oraz zaproszeni goście
- przedstawiciele lądeckiego Gimnazjum - z dużym zainteresowaniem wysłuchali krótkiej historii Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Młodzież poznała zagrożenia, jakie występują
w górach, szczególnie o tej porze roku oraz podstawowe zasady
udzielenia pierwszej pomocy podczas pieszych wędrówek. Mariusz Grudzień zapoznał także uczniów z warunkami, jakie należy
spełnić, aby zostać ratownikiem górskim. Z panem Mariuszem jesteśmy umówieni za rok.

7
dlatego już po raz drugi wyszli z inicjatywą zorganizowania turnieju piłki nożnej. Tym razem oprócz LO zaproszono do współpracy
Fundację Wspierania Rozwoju Regionalnego „Pro Communitate” z
Radochowa. Jej prezes ks. Wojciech Zmysłowski wspierał poszukiwanie sponsorów turnieju. Dwie sale pełne młodzieży, szesnastu
zawodników, wspaniałe nagrody i mnóstwo emocji. Pula nagród
turnieju przekroczyła 2000 zł.
Po wielu zmaganiach udało się wyłonić najlepszych. Turniej i
główną nagrodę wygrał Kacper Jaworski (LO Lądek-Zdrój), na
drugim miejscu Michał Streluk (Gimnazjum Lądek-Zdrój), na trzecim miejscu uplasował się Adam Fastnacht (Gimnazjum Ladek-Zdrój), a na czwartym Sebastian Kowalczyk (LO Lądek-Zdrój).
Całe wydarzenie nie mogłoby się odbyć bez wsparcia następujących osób i instytucji: Fundacja Wspierania Rozwoju Regionalnego „Pro Communitate” z Radochowa, Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A, Hotel Trojan w Lądku-Zdroju, Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, 23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo
- Rehabilitacyjny w Lądku-Zdroju, Auto-Pezzi - serwis samochodowy z Konradowa, Domek Sudecki „U Leśniczki” w Konradowie
- Państwo Grażyna i Kazimierz Kubisak, Anita Kubisiak i Janina
Nowak - Kwiaciarnia przy ul. Ogrodowej, Bogumiła Mikita-Gułaj
- Biuro Rachunkowe Doradca Podatkowy, Parafia św. Mikołaja
w Radochowie, Eleonora Puzio, Jan Bubak, Tomasz Barański.
Tomasz Barański

12.03 młodzież spotkała się w LO z panem policjantem asp.szt.
Tomaszem Erdmańskim. Tematem były zagrożenia związane z
narkotykami, cyberprzemocą, oszustwami nie tylko internetowymi. Uczniowie rozmawiali o przepisach dot. poruszania się po drogach, zasadach legitymowania, słowem o przepisach dotyczących
człowieka, który wchodzi w dorosłe życie. To wiąże się nie tylko z
własnym dowodem osobistym, ale przede wszystkim z całkowitą
odpowiedzialnością za swoje czyny.
Adrianna Szymańska,Urszula Samek

Wirtualne szaleństwo w LO
„Śnieżnik” na igrzyskach
szkolnych

15

marca w Liceum Ogólnokształcącym im. A. Zawady odbył II Turniej Wirtualnej Piłki Nożnej FIFA 18. Gry wideo
zyskały niebywałą popularność nie tylko jako sposób na
rozrywkę, ale także jako wydarzenie czysto sportowe. E-sport czyli
granie wyczynowe jest nie tylko zwykłą zabawą, ale sportem, który
wymaga spostrzegawczości, zręczności i niebywałej wręcz szybkości reakcji. Profesjonalni e-sportowcy cieszą się wielką popularnością, a ich wynagrodzenie sięga czasami niebotycznych sum.
Kacper Jaworski, Maciej Gondko i Michał Kuciej to uczniowie LO,
którzy doskonale odnajdują się w temacie wirtualnych rozgrywek

W Stroniu Śląskim w hali sportowej 10.03.2018 odbyły się MIĘDZYNARODOWE IGRZYSKA SZKOLNE .
Bardzo dobrze zaprezentowali się zawodnicy ŚNIEŻNIKA Stronie
Śl.- Lądek-Zdr. W kategorii SZKÓŁ PODSTAWOWYCH: I miejsce
Karolina Podyma (Szkoła Podstawowa w Trzebieszowicach),
II miejsce Paula Krysińska (Szkoła Podstawowa w Trzebieszowicach).
W kategorii SZKÓŁ PODSTAWOWYCH kl.7-8, II miejsce zajęła
Izabella Olczyk (Szkoła Podstawowa w Stroniu Śląskim).
W kategorii GIMNAZJUM bardzo dobrze zaprezentował się Michał
Olczyk, który zajął II miejsce (Gimnazjum w Stroniu Śląskim).
Zarząd DOZTS we Wrocławiu składa podziękowania za pomoc w
przygotowaniu turnieju Państwu Olczyk, Krysińskim i Podymom
oraz Panu kierownikowi hali Bogdanowi Birówka.
Z poważaniem Wiceprezes DOZTS we Wrocławiu
Leszek Kawa
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Marka Lądek-Zdrój na targach turystycznych
MTP TOUR SALON 2018 - Poznań (9-11.02)
Podobnie jak w latach ubiegłych i w tym roku Kurort
Lądek-Zdrój promował swe liczne walory oraz bogatą i
różnorodną ofertę na targach turystycznych MTP TOUR
SALON 2018. Poznańskie targi to przede wszystkim
źródło informacji o produktach i usługach turystycznych na terenie całego naszego kraju, ale i poza nim
- właśnie dlatego nie mogło na nich zabraknąć tak prężnie rozwijającej się gminy jak Lądek-Zdrój. Oczywiście
targi w Poznaniu to miejsce spotkań biznesowych, źródło nowych, atrakcyjnych ofert oraz wymiany doświadczeń zarówno dla profesjonalistów, jak i amatorów.
Tym razem korzystając zarówno z powiązań uzdrowiskowych jak i dobrej współpracy, promowaliśmy się
wraz z Gminą Bystrzyca Kłodzka oraz Uzdrowiskiem
Lądek-Długopole S.A - bardzo dziękujemy za okazane
nam wsparcie. Przez trzy kolejne dni targów informowaliśmy o bogactwie naszej pięknej okolicy i aktywnie
zapraszaliśmy do jej odwiedzenia.
Warto podkreślić, że w tym roku rozpoznawalność marki Kurort
Lądek-Zdrój była już bardzo wyraźna. Działania na rzecz rozwoju
i promocji okazały się skuteczne - wielu gości poznańskich targów
pytało przedstawicieli lądeckiego stoiska o odwiert geotermalny
i inne plany dotyczące rozwoju gminy.
W tegorocznych targach wzięło udział blisko 40 tys. uczestników,
a na TOUR SALONIE zaprezentowało się blisko 250 wystawców
z kilkudziesięciu krajów.
MTT i czasu wolnego - Wrocław (23-25.02)
Jubileuszowa 10. edycja Międzynarodowych Targów Turystyki
i czasu wolnego, przyciągnęła do Hali Stulecia mnóstwo wystawców i gości. Międzynarodowe Targi Turystyki i czasu wolnego
wzbogacone są o szereg imprez towarzyszących m.in. trzydniowy
festiwal podróżników i festiwal kulinarny oraz atrakcje dla dzieci.
Bogata formuła wydarzenia i prezentacje nowatorskich dziedzin
aktywności powodują, że każdego roku targi odwiedza kilkadziesiąt tysięcy zainteresowanych turystyką gości. Oczywiście wśród
stoisk wystawienniczych nie mogło zabraknąć przedstawicieli kurortu Lądek-Zdrój. Nasza oferta zabiegowa, noclegowa i kulturalna
budziła spore zainteresowanie, zarówno wśród stałych bywalców
kurortu jak i wśród, które znają kurort Lądek-Zdrój jedynie z mediów.
Targi - Regiony Turystyczne Na Styku Kultur - Łódź (16-18.03)
To już XXIV edycja łódzkich targów. Cechą charakterystyczną wydarzenia jest możliwość zaprezentowania kultury, charakteru i tradycji państw oraz regionów z niemal całej Europy. Corocznie targi
odwiedza ponad osiem tysięcy mieszkańców Łodzi i województwa
łódzkiego. Warto tu zaprezentować atuty Lądeckiego uzdrowiska,
aby skutecznie zwiększyć rozpoznawalność naszej marki oraz
nawiązać nowe kontakty do współpracy. Łódzkie targi stanowią
platformę wymiany wiedzy, doświadczeń oraz cennych informacji. Grupą docelową imprezy są rodziny z dziećmi, poszukiwacze
ekstremalnych przygód oraz osoby prowadzące zdrowy tryb życia.
Międzynarodowe Targi Turystyki GLOBalnie - Katowice (2325.03)
Katowickie targi to blisko 8 tysięcy zwiedzających i ponad 200 wystawców z Polski i zagranicy. W tym roku zaprezentowane zostaną
m.in. nowe trendy w turystyce, szkolenia dla branży z zakresu budowania marki turystycznej oraz pisania przewodników przyszłości, a także prelekcje, wykłady interaktywne. Gośćmi wydarzenia
są przede wszystkim turyści szukający indywidualnych rozwiązań,
gotowych form wypoczynku, pasjonaci turystyki pieszej – rowerowej – górskiej, gastro-turyści. Natomiast wystawcami m.in. repre-
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zentanci ambasad, konsulatów i biur krajów oraz regionów partnerskich, przedstawiciele wydziałów promocji miast i regionów,
touroperatorzy, właściciele hoteli, pensjonatów, a także operatorzy
portali turystycznych i media branżowe. Właśnie dlatego warto tu
zaprezentować bogatą ofertę kurortu Lądek-Zdrój.
Ewa Chalecka

XXI Spotkania Tradycji Wielkanocnych Ziemi Kłodzkiej
marca w Szkole Podstawowej w Krosnowicach na terenie
17
gm. Kłodzko odbyła się największa tradycyjna wielkanocna
impreza w regionie. W programie znalazły się występy zespołów

ludowych, prezentacja ponad 70 stołów wielkanocnych, konkurs
na najładniejszą kartkę, pisankę i palmę wielkanocną, a także
kiermasz wyrobów rękodzielniczych. Lądecką gminę muzycznie
i ludowo reprezentował Zespół Pieśni Ludowej „Skrzynczanki”,
a stoły przygotowały dwa sołectwa: Trzebieszowice reprezentowane przez Koło Gospodyń Wiejskich oraz Skrzynkę.
Przewodniczący Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej
Powiatu Kłodzkiego - p. Leszek Bobula oraz Prezes Dolnośląskiej
Izby Rolniczej - p. Leszek Grala wręczyli p. Beacie Solarz-przewodniczącej KGW w Trzebieszowicach list gratulacyjny za działalność
kulturalną dla własnej miejscowości i kultywowanie tradycji ludowych na Dolnym Śląsku. Serdecznie gratulujemy!
Małgorzata Stuła
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Z ŻYCIA LĄDECKICH EMERYTÓW
związku z licznymi prośbami naszych współmieszkańców poW
stanowiliśmy od czasu do czasu informować Państwa o tym,
co się dzieje u lądeckich seniorów zrzeszonych w Związku Emery-

tów Rencistów i Inwalidów. Pierwszy kwartał tego roku obfitował
w ciekawe i ważne dla nas wydarzenia.
- Tradycją stały się występy dzieci z Gminnego Przedszkola Publicznego, które na początku roku zawsze gromadzą tłumy seniorów. W tym roku było podobnie: dzieci zaprezentowały nam jasełka oraz przedstawienie z okazji Dnia Babci i Dziadka.
- Spotkanie z grupą działaczek samorządowych z dalekiego Archangielska i Chabarowska z Federacji Rosyjskiej, które goszcząc
w gminach Masywu Śnieżnika chciały zapoznać się między innymi
z polityką senioralną realizowaną na naszym terenie. Panie były
pełne podziwu dla naszej działalności i niektóre jej formy postanowiły wprowadzić u siebie.
- Udział w pierwszym w naszym rejonie GIUING CIRKLE zorganizowanym przez Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika w hotelu
Abis w Bystrzycy Kłodzkiej. Celem imprezy było przekonanie zebranych osób (przedstawicieli biznesu, władz lokalnych, instytucji
publicznych, organizacji pozarządowych) do wsparcia finansowego prezentowanych projektów przez różne grupy inicjatywne. Projekt prezentowany przez nas spotkał się z największą hojnością ze
strony publiczności, dzięki czemu zebraliśmy pieniądze na zakup
laptopa.
- Niezapomniany wieczór z charyzmatyczną Marzeną Zawal, naszą
lokalną artystką-fotografikiem i działaczką kultury, której asystował Bartek Prorok (aktor i szczudlarz). Tego wieczoru nasza sala
spotkań zmieniła się w prawdziwą galerię artystyczną. Spotkanie
było przygotowane perfekcyjnie, tematycznie pogrupowane fotografie były odpowiednio podświetlone, a pani Marzena opowiadając o zdjęciach przeniosła nas w swój świat.
- Dwukrotne spotkanie z sympatycznym dzielnicowym aspirantem
sztabowym Tomaszem Erdmańskim, który w imieniu Policji Powiatu Kłodzkiego zaapelował o zachowanie szczególnej ostrożności wobec wyrafinowanych i coraz to nowych metod oszustw, na
które są narażone zwłaszcza osoby starsze. Mówił także o innych
niebezpieczeństwach czyhających na osoby w starszym wieku i
ciekawie opowiadał o pracy policji.
-Wykład pani doktor Anny Martynowskiej na temat cukrzycy oraz
szalejącej ostatnio grypy. Pani doktor zaleciła szczepienia przeciw
grypie i zasugerowała, by wystąpić do Gminy o zrefundowanie
szczepionek dla seniorów.
- Dzień Kobiet w dwóch odsłonach. Koncert zorganizowany przez
CKiR, na którym wystąpił z pięknym recitalem baryton, artysta Teatru Muzycznego w Łodzi Piotr Płuska. Po koncercie odbyła się
uroczysta kolacja zorganizowana przez naszych panów w restauracji hotelu „Trojan”. W spotkaniu wzięły udział władze naszego
miasta.
Organizujemy wczasy:
Chorwacja - 26.05. - 03.06. 2018. Koszt 1450 zł.
Łeba - 15.06. - 22.06. 2018. Koszt 750 zł.
Truskawiec - 12.10. - 24.10.2018. Koszt 350 zł i 260 euro.
Wycieczka do Pragi - 21.04. 2018. Koszt 75zł.
Zapisy w biurze Oddziału w środy godz.10.00 - 12.00
Lądeccy Seniorzy

Centrum Konferencji i Rekreacji Geovita w Lądku-Zdroju

wydzierżawi lokal kawiarni.

Szczegóły dostępne pod numerem telefonu:
605 300 440

PRZYPOMINAMY!
W Lądku-Zdroju przy Ośrodku Pomocy Społecznej działa
PUNKT INFORMACYJNO - KONSULTACYJNY
dla ofiar, sprawców i świadków przemocy w rodzinie.
Wszelkiej pomocy udzielają członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego
- profesjonalnie, rzetelnie i dyskretnie.
Nie czekaj, przemoc to przestępstwo!
Najbliższe dyżury: 25. kwietnia, 30. maja, 27. czerwca,
Miejsce:
Centrum Kultury i Rekreacji , sala nr 17 (I piętro), godz. 15.45- 17.15

DAJ SOBIE POMÓC...

Dyżury aptek w kwietniu 2018

w Lądku-Zdroju, Stroniu Śląskim, Bystrzycy Kłodzkiej
1.04.2018, 9.00-13.00, 21.00-7.00, „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
2.04.2018, 9.00-13.00, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
3.04.2018, 21.00-7.00, „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
4.04.2018, 21.00-7.00, „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
5.04.2018, 21.00-7.00, „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
6.04.2018, 21.00-7.00, „Pod Orłem” Pl. Mariański 3/4 Lądek-Zdrój
7.04.2018, 21.00-7.00, „Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
8.04.2018, 9.00-13.00, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
9.04.2018, 21.00-7.00, „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
10.04.2018, 21.00-7.00, „Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
11.04.2018, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
12.04.2018, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1b
13.04.2018, 21.00-7.00, „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
14.04.2018, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
15.04.2018, 9.00-13.00, 21.00-7.00, „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
16.04.2018, 21.00-7.00, „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
17.04.2018, 21.00-7.00, „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
18.04.2018, 21.00-7.00, „Pod Orłem” Pl. Mariański ¾ Lądek-Zdrój
19.04.2018, 21.00-7.00, „Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
20.04.2018, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
21.04.2018, 21.00-7.00, „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
22.04.2018, 9.00-13.00, 21.00-7.00, „Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
23.04.2018, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
24.04.2018, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
25.04.2018, 21.00-7.00, „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
26.04.2018, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
27.04.2018, 21.00-7.00, „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
28.04.2018, 21.00-7.00, „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
29.04.2018, 9.00-13.00, 21.00-7.00, „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
30.04.2018, 21.00-7.00, „Pod Orłem” Pl. Mariański 3/4 Lądek-Zdrój
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Dzień Kobiet
z Piotrem Płuską
W czwartek (8.03) przed lądecką publicznością wystąpił jeden z
solistów Teatru Muzycznego z Łodzi – rewelacyjny Piotr Płuska.
Artysta swoje umiejętności wokalne doskonalił m.in. na kursach
mistrzowskich u prof. W. Zalewskiego, P. Esswooda, H. Łazarskiej, M. Alcantara. Był uczestnikiem wielu projektów międzynarodowych m.in. wystąpił w Kammeroper Schloss Rheinsberg, a także na deskach teatrów w Palermo, Lucce, Livorno, Pizie, Ravennie
i Florencji. Na stałe związany jest z Teatrem Muzycznym w Łodzi,
Teatrem Muzycznym w Gdyni i Teatrem Muzycznym Roma w Warszawie.
Marcowy koncert Piotra Płuski obył się w sali widowiskowa CKiR-u. Na początku zgromadzoną publiczność serdecznie powitało
trzech szarmanckich dżentelmenów - Burmistrz Lądka-Zdroju –
Roman Kacznarczyk oraz dwóch prowadzących koncert: Dyrektor
CKiR-u –Paweł Pawlik i Tomasz Pawlęga. Panowie rozpoczęli wieczór od ciepłych życzeń, które złożyli wszystkim Paniom.
Kolejną niespodzianką był bardzo różnorodny i niezwykle interesujący program koncertu. Pierwszy blok czwartkowego recitalu
stanowiły przeboje filmowe okresu przedwojennego m.in. Już nie
zapomnisz mnie oraz Każdemu wolno kochać. W kolejnej części
artysta zaśpiewał utwory poetyckie z repertuaru Grzegorza Tur-

Noam Vazana w Lądku-Zdroju

Kawiarnia Artystyczna „Dom Klahra” na lądeckim Rynku to bez
wątpienia jeden z najważniejszych punktów na mapie kulturalnej
naszego miasta. Paulina Bagińska i Robert Król niemal w każdy
tydzień raczą nas występami muzycznymi, wernisażami wystaw
i spotkaniami autorskimi. Muzycy występujący w „Klahrze” to
najczęściej artyści niezależni, tworzący z dala od gatunków sprzedawanych przez skomercjalizowane do cna polskie media. Większość z nich to niezwykle ciekawe postaci sceniczne, czasami
jednak mamy tutaj do czynienia z wydarzeniem na wskroś wyjątkowym. I taki z pewnością był koncert Noam Vazany.
Pochodząca z Izraela Vazana, która przyznaje się także do korzeni
marokańskich, od wielu lat mieszka w holenderskim Amsterdamie
i głównie w Holandii jest znana. Tworzy muzykę na pograniczu ja-
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naua (Na młodość, Nawet) oraz Bogusława Meca (Jej portret).
Warto podkreślić, że w tej części koncertu Piotr Płuska akompaniował sobie na fortepianie prezentując tym samym kolejny ze
swoich muzycznych talentów. W drugiej, równie ciekawej części
koncertu artysta zaprezentował utwory musicalowe. Publiczność
była zachwycona bogatym w emocje występem solisty - okazała
swój podziw oklaskami na stojąco. Piotr Płuska dwukrotnie bisował, a na zakończenie ostatecznie podbił serca mieszkańców
Lądka-Zdroju mówiąc, że zawsze chętnie do nas wraca, ponieważ
to miejsce jest dla niego wspaniałe.
Ewa Chalecka

zzu i etno z pokaźną domieszką autorskiego stylu, w którym można odnaleźć koligacje z twórczością artystów takich, jak Regina
Spector, Joanna Newsom, Julia Marcell czy Enchanted Hunters.
Płyty i utwory Vazany były wysoko cenione na listach radiowych
rozgłośni w Beneluksie, a sama artystka była laureatką konkursów
i wieloletnią stypendystką holenderskich programów dla śpiewaków. Występowała na wszystkich najważniejszych festiwalach
jazzowych w Europie od „Jazzhead!” w Bremie po szwajcarski
„Montreux Jazz Festival”. Jednym z wielbicieli i promotorów jej
twórczości jest znany z radiowej Trójki Marcin Kydryński.
W Lądku-Zdroju Noam Vazana wystąpiła w piątek 9 marca. Towarzyszył jej, jako prezenter i tłumacz, Krzysztof Kubański, twórca
słynnej przed laty na całą Polskę ząbkowickiej „Folk-Fiesty”. Koncert Vazany był z pewnością jednym z najważniejszych wydarzeń
artystycznych tej zimy w Lądku-Zdroju. Ujmujący głos, wspaniałe
poczucie humoru, świetna gra na pianinie i charyzmatyczna osobowość czarowały z niewielkiej sceny w „Klarze” przez półtorej
godziny. Jako ciekawostkę dodajmy, że Noam zaśpiewała „Tolerancję” Stanisława Sojki w języku angielskim i... polskim, co nie
było dla niej łatwą sztuką.
Występy w Lądku-Zdroju i wcześniejszy we wrocławskim „Imparcie” są wstępem do tegorocznej trasy 90 koncertów Noam Vazany
w Europie, Ameryce Północnej, Azji i Afryce. Kto wie, może zagości i u nas raz jeszcze w czasie tej podróży.
Pozostaje tylko pogratulować gospodarzom tego wydarzenia –
Kawiarni Artystycznej „Dom Klahra” - prosić o więcej.
Tomasz Pawlęga
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Ludzie, których znamy
Z Doliny Konradowskiego Potoku
Mariola Perkowska - Bubak
Mariola Perkowska-Bubak jest sołtysem
Konradowa. W Lądku-Zdroju znamy ją
natomiast z codziennych wizyt, świątecznych fet miejskich i wiejskich, na których
pojawia się w gronie równie pięknych
konradowskich dziewcząt na każdym z
wydarzeń promujących lokalne produkty
i ludową kulturę, znana jest także z męża
Jana Bubaka, fotografa.
Mariolu, nie jesteś lądczanką ani konradowianką? Zdradź nam skąd pochodzisz i
jak się stało, że trafiłaś na Ziemię Kłodzką?
Pochodzę ze Zduńskiej Woli, położonej
między Łodzią a Sieradzem.
Przypuszczam, że mieszkałaś w różnych
miejscach zanim do nas trafiłaś.
To prawda. Po Zduńskiej Woli, w 19 roku
życia, przeprowadziłam się do Chorzowa,
później były jeszcze Katowice i Pszczyna.
A od 2009 r. mieszkam w pięknym Konradowie.
Właśnie: Zduńska Wola – ponad 40 tys.
mieszkańców, Chorzów – ponad 100 tys.,
Katowice – 300 tys., nawet Pszczyna ma
26 tys. mieszkańców i nagle Konradów –
niespełna 300 mieszkańców. Jak to się
stało, że z dużych aglomeracji miejskich
trafiłaś do malutkiej wioski na Ziemi
Kłodzkiej.
Od wczesnej młodości lubiłam Ziemię
Kłodzką, jej malownicze tereny. Przyjeżdżałam już tutaj wcześniej z rodziną. I później
z mężem równie często aż postanowiliśmy
zaszaleć – kupić dom i zamieszkać w Konradowie.
Przygotowując się do naszego spotkania
trafiłem na informację, że w latach 80.
i 90. pracowałaś w Teatrze Rozrywki w
Chorzowie.
Zgadza się (Mariola uśmiecha się) i uważam, że pod względem zawodowym był to
najlepszy okres w moim życiu. Najpierw
występowałam w Teatrze Rozrywki, otrzymując często jedne z głównych ról w spektaklach muzycznych a później śpiewałam w
kabarecie „Ssak”, w którym występowałam
m.in. z Jerzym Cnotą, Jerzym Pyżalskim i
Markiem Makarewiczem. To była wspaniała praca, grałam, tańczyłam, śpiewałam.
Nie żal ci tych czasów?
Nie żal mi, ale jednak brakuje mi działań
artystycznych. W ciągu ostatniego roku
zrobiłam sobie rachunek sumienia i chcę
wrócić do takiej samorealizacji. Oczywiście
mam problem z czasem wolnym, ale moż-

liwe, że jeśli zdołam
bardziej usystematyzować moje obowiązki, to znajdę też czas
na sztukę.
Przeglądając internety w poszukiwaniu
wiedzy na twój temat
dowiedziałem się,
że występowałaś na
Festiwalu Piosenki
Radzieckiej w Zielonej Górze. Jak tam trafiłaś?
To piękny fragment młodzieńczych doświadczeń. Nie wnikając w szczegóły
uczyłam się wówczas śpiewu w ognisku
muzycznym i występowałam w zespole.
Do zielonogórskiego festiwalu zgłosił mnie
opiekun tej grupy. I tak oto w drodze konkursowej znalazłam się na scenie Festiwalu
Piosenki Radzieckiej.
A więc twoje życie zawodowe w zasadzie
rozciągało się w przestrzeni artystycznej,
estradowej. I co teraz, mieszkając już w
Konradowie porabiasz, czym się zajmujesz?
Długo by wyliczać. Najważniejsza jest rodzina i to nią zajmuję się w pierwszym rzędzie. Później wyliczę: dom, gospodarstwo
z konikami, firmę męża, przyjmowanie
naszych gości - letników, obsługa i, oczywiście, sprzątanie, dużo sprzątania (znowu
szeroki uśmiech), bardzo dużo sprzątania...
I funkcją sołtysa wsi Konradów…
Tak. Jestem sołtysem Konradowa od 3
lat. Staram się, na miarę możliwości, być
motorem dla zmian w naszej wspólnocie
w czym towarzyszą mi wspaniali ludzie

z naszej Rady Sołeckiej. A muszę ci powiedzieć, że nie jest łatwo. Ludzie dzisiaj
bardzo się izolują, ograniczają do swojej
zagrody. Bardzo trudno jest dzisiaj skłonić
ludzi do działania. Myślę, że to efekt przeszłości, gdzieś tam wcześniej ich pasja i
potrzeba tworzenia wspólnoty została po
prostu zduszona. Muszę jednak przyznać,
że mieszkańcy Konradowa bardzo nam kibicują podczas wszystkich prezentacji wsi,
w których bierzemy udział.
To pocieszające. I na koniec ostatnie,
tradycyjne pytanie: co sądzisz o Lądku-Zdroju?
Można o Lądku mówić bez końca. Mnie
trochę, a może najbardziej frapuje wyraźny podział tego miasta na część miejską
i zdrojową, mam wrażenie, że brakuje jakiegoś rodzaju komunikacji między tymi
częściami miasta. Ale tak ogólnie powiem,
że Lądek-Zdrój jest piękny i wymagający
troski.
Dziękuję za miłą rozmowę.
Rozmawiał Tomasz Pawlęga
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4 kwietnia, godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej, Kawiarnia Wiedeńska Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 8 zł
4 kwietnia, godz.19.00, Hiszpańska środa - spotkanie z muzyką hiszpańską
- gitara i śpiew Moises Bethencourt oraz akompaniament instrumentów perkusyjnych, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1, wstęp 15 zł
6 kwietnia, godz. 20.00, Blues koncert - Kajetan Drozd solo, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1, wstęp 15 zł
7 kwietnia, godz. 17.00, Spektakl „Księżniczka na ziarnku grochu” (lalki stolikowe), Teatr Akademia Wyobraźni, Rynek 7, wstęp 15 zł, bilety rodzinne od 30 zł
7 kwietnia, godz.19.30, Koncert energetycznego duetu bluesowego KSW 4
BLUES, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1. Bilety: przedsprzedaż 20 zł,
w dniu koncertu 25 zł
11 kwietnia, godz.14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej, Kawiarnia
Wiedeńska Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 8 zł
11 kwietnia, godz.19.00, Hiszpańska środa - spotkanie z muzyką hiszpańską - gitara i śpiew Moises Bethencourt oraz akompaniament instrumentów perkusyjnych, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1, wstęp 15 zł
13 kwietnia, godz. 20.00, Młynarski na jazzowo - koncert inspirowany twórczością Wojciecha Młynarskiego. Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1
wstęp 20 zł
14 kwietnia, godz. 17.00, Spektakl „Wędrówki Stasia” (spektakl marionetkowy), Teatr Akademia Wyobraźni, Rynek 7, wstęp 15 zł, bilety rodzinne od 30 zł
14 kwietnia, godz.19.30, Koncert Zuzanna Moczek solo - kompozycje własne oraz melodie tradycyjne na pianino, akordeon i śpiew. Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1, wstęp 15 zł
18 kwietnia, godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej, Kawiarnia
Wiedeńska Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 8 zł
18 kwietnia, godz.19.00, Hiszpańska środa - spotkanie z muzyką hiszpańską - gitara i śpiew Moises Bethencourt oraz akompaniament instrumentów perkusyjnych, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1, wstęp 15 zł
20-22 kwietnia, Lądecki Jarmark Staroci, Rynek
21 kwietnia, godz. 17.00, Spektakl „O Czerwonym Kapturku” (spektakl pacynkowy), Teatr Akademia Wyobraźni, Rynek 7, wstęp 15 zł, bilety rodzinne od 30 zł
21 kwietnia, godz.19.30, Koncert Secondary Atmosphere - kwintetu jazzowego wykonującego autorski materiał oscylujący wokół skandynawskiego modern
jazzu. Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1. Bilety: przedsprzedaż 20 zł, w
dniu koncertu 25 zł
22-23 kwietnia - 14. obchody Dnia Patrona Miasta-Św. Jerzego (ckirladek.pl)
25 kwietnia godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej, Kawiarnia
Wiedeńska Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 8 zł
25 kwietnia, godz.19.00, Hiszpańska środa - spotkanie z muzyką hiszpańską - gitara i śpiew Moises Bethencourt oraz akompaniament instrumentów perkusyjnych, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1, wstęp 15 zł
27 kwietnia, godz. 20.00, Blues koncert duetu Manfredi&Johnson - Piotr
„Johnson” Kozub - gitara/wokal oraz Mieszko „Manfredi” Służewski - harmonijka ustna. Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1, wstęp 20 zł
28 kwietnia, godz. 19.30, Koncert duetu Castel Dreems - Połączenie dynamicznych skrzypiec elektrycznych z wirtuozerską gitarą elektryczną, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1
28 kwietnia, godz. 17.00, Spektakl „Jaś i Małgosia” (spektakl marionetkowy),
Teatr Akademia Wyobraźni, Rynek 7, wstęp 15 zł, bilety rodzinne od 30 zł
29 kwietnia, godz. 17.00, Spektakl „Wędrówki Stasia” (spektakl marionetkowy), Teatr Akademia Wyobraźni, Rynek 7, wstęp 15 zł, bilety rodzinne od 30 zł
30 kwietnia, godz. 17.00, Spektakl „Jaś i Małgosia” (spektakl marionetkowy),
Teatr Akademia Wyobraźni, Rynek 7, wstęp 15 zł, bilety rodzinne od 30 zł
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22 kwietnia (niedziela)
12.00 , Kościół Parafialny p.w. Narodzenia NMP, ul. Kościelna 24
Msza Święta z udziałem pocztów sztandarowych
16.00, Sala Widowiskowa Centrum Kultury i Rekreacji, pl. Staromłyński 5
Uroczysta Gala Obchodów Dnia Świętego Jerzego, Patrona Lądka-Zdroju
Ceremonia wręczenia Medali Świętego Jerzego
Koncert „Solo i w duecie” w wykonaniu Aleksandry Szlagi (skrzypce)
oraz Malwiny Jakubowskiej (wiolonczela). W programie: Zoltán Kodály
- Duet na skrzypce i wiolonczelę op. 7, Johan Halvorsen - Passacaglia g-moll
na temat Händla, Jan Sebastian Bach - Sarabanda i Gigue z II partity d -moll
na skrzypce solo, Carlo Alfredo Piatti - Kaprys e-moll op. 25 nr 12. Prowadzenie koncertu: Paweł Pawlik

23 kwietnia (poniedziałek)
9.30, Rynek, Lądek-Zdrój
PARADA ŚWIĘTEGO JERZEGO z udziałem mieszkańców Miasta i Gminy
Lądek-Zdrój.
Finał Gminnego Konkursu Ekologicznego CIK CzyśCIK 2017/2018,
rozstrzygnięcie konkursu „Bądź jak święty Jerzy - walcz ze smog(k)iem”.
16.00, Sala Widowiskowa Centrum Kultury i Rekreacji, pl. Staromłyński 5
Impresje Świętojerskie:
• „Św. Jerzy- opiekun lądeckich źródeł” - wykład Małgorzaty Bednarek,
przewodniczącej Rady Miejskiej Lądka-Zdroju,
• „Lądek mój” - pokaz przeźroczy Romana Kaczmarczyka, burmistrza
Lądka-Zdroju,
• Koncert Chóru z Klášterca nad Orlicí - miasta partnerskiego.

