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Bezpłatny Informator Samorządowy Miasta i Gminy Lądek-Zdrój

Festyn Charytatywny
na Rzecz Pogorzelców
z ul. Kościelnej
Zanim przejdziemy do głównego tematu, kilka słów o jego
otoczce, bo tylko w ten sposób lepiej zrozumiemy swoisty społeczny fenomen tego wydarzenia. Powód organizacji festynu
- jak wiemy - ma swe dramatyczne źródło w pożarze 3 kamienic, który wybuchł 21 września przy ul. Kościelnej, na granicy
z lądeckim Rynkiem. Tego dnia domy straciło kilkanaście rodzin
- nie wiemy na jak długo.
Reakcja mieszkańców Lądka-Zdroju była natychmiastowa: już
tego samego dnia powstał przy CKiR punkt zbierania darów dla
ofiar pożaru, a kilka dni później burmistrz Kaczmarczyk zdobył
dla nich wsparcie finansowe ze środków województwa dolnośląskiego. Następne akcje pojawiały się jak przysłowiowe grzyby po
deszczu, dołączało do nich coraz więcej osób i instytucji. Tydzień
po nieszczęśliwym wydarzeniu ludzie z CKiR, Rajdowej Kotliny
i Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lądeckiej zawiązali współpracę
dla organizacji publicznej akcji charytatywnej. W takich sytuacjach bazą jest organizacja występów scenicznych, wkrótce
jednak okazało się, że pojawienie się zaprzyjaźnionych zespołów,
które w Lądku-Zdroju cieszą się popularnością, nie jest możliwe,

Bracia Collins w Lądku-Zdróju, fot. Marzena Zawal
zaczął się bowiem okres urlopów po długim sezonie koncertów.
Było nie było, padła decyzja, że festyn odbędzie się skromnie, ale
konsekwentnie w przyjętym terminie - 14 października 2017 r. na
lądeckim Rynku. Jeszcze na tydzień przed imprezą wiedzieliśmy,
że wystąpi zaledwie 4 artystów, będą przejażdżki samochodami
rajdowymi, grill, licytacje dosłownie kilku fantów i… już. Cóż,
myśleliśmy niczym legendarny wokalista zespołu Queen, Freddie
Mercury: - Show Must Go On (z ang. Przedstawienie musi trwać).
Nie spodziewaliśmy się tego, co nas spotkało w kolejnych dniach
i podczas samego festynu. Całego numeru „Debat” by nie starczyło dla opowiedzenia o kilku dniach, podczas których sami lądczanie, ale i sympatycy naszej gminy dzwonili, pisali i przychodzili,
żeby wesprzeć Festyn Charytatywny. Dlatego odnieśmy się już do
samego tego wydarzenia.
Jeszcze przed rozpoczęciem imprezy „akcję przejażdżkową” zaczęła
Rajdowa Kotlina, zaprzyjaźnione jednostki OSP z Ziemi Kłodzkiej
i melex spółki Pabian&Gacki. Lądczanie i przyjezdni chętnie korzystali z przejażdżek i chętnie kupowali ciasto - okazało się, że wiele
Ciąg dalszy na str. 3
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wić 2 wykłady dotyczące: bezpieczeństwa energetycznego Polski
na przykładzie planowanej geotermii lądeckiej oraz roli samorządu
w rozwoju innowacyjnej gospodarki.

28 października. Uczestniczyłem w uroczystych obchodach
70-lecia Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej, którego członkiem jestem od 1983 r. Otrzymałem Laur Przyjaciela TMZK za
zaangażowanie i pasję działania na rzecz Ziemi Kłodzkiej.

Z biurka
BURMISTRZA KACZMARCZYKA
2 - 6 października. Odbyłem wizytę studyjną na Islandii, której
tematem było poznanie doświadczeń i technologii ciepłownictwa
geotermalnego i innych zastosowań geotermii w Islandii. W czasie
podróży odwiedziłem wybrane obiekty i nawiązywałem kontakty z
ich reprezentantami. Jest to część działań związanych z projektem
wykonania w Lądku-Zdroju odwiertu geotermalnego i wykorzystaniem odnawialnej energii jako podstawy niskoemisyjnego ciepłownictwa, poprawy warunków życia i zrównoważonego rozwoju.
Warto zauważyć, że 100% kosztów mojej podróży pokryte zostało
z Mechanizmu Finansowego EOG 2009 - 2014, czyli tzw. funduszy norweskich. Podobną wizytę kilka dni później (9-13.10) złożył
wiceburmistrz Grzegorz Szczygieł w Norwegii – jej koszt również
pokryty został ze środków EOG 2009 - 2014. Dnia 24 października uczestniczyłem w konferencji podsumowującej w/w międzynarodowy projekt, która odbyła się w Ministerstwie Środowiska.
Na konferencji tej miałem wystąpienie dotyczące pozyskanej wiedzy i doświadczeń w zakresie wykorzystania energii geotermalnej.
Minister środowiska, przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk,
AGH i Politechniki Wrocławskiej oraz samorządów: Lądek-Zdrój,
Sochaczew, Konstantynów Łódzki i Poddębice bardzo wysoko
ocenili cały projekt i wyrazili chęć realizacji kolejnych we współpracy ze stroną norweską i islandzką.
10 października. Uczestniczyłem w konferencji „Zrównoważony
rozwój Ziemi Kłodzkiej” w Polanicy-Zdroju. Konferencja organizowana była w ramach Powiatowych Obchodów Światowego Dnia
Turystyki pod patronatem Starostwa Kłodzkiego. Miałem przyjemność przeprowadzenia podczas tego forum wykładu na temat
wykorzystania geotermii dla obniżenia niskiej emisji i CO2 oraz
wzrostu konkurencyjności turystyki w uzdrowiskach.
20 października. Odwiedziłem Szkołę Podstawową Nr 1, w której
tego dnia odbyło się uroczyste pasowanie pierwszoklasistów na
uczniów. Wspaniała scenografia i spektakl, który przeniósł nas
w krainę baśni. Gratuluję nauczycielom a pierwszakom życzę
samych sukcesów.
23 - 24 października. Odbyłem podróż do Rzeszowa, podczas której uczestniczyłem w II Forum Inteligentnego Rozwoju. II Forum
Inteligentnego Rozwoju to innowacyjna płaszczyzna styku trzech
kluczowych filarów polskiej perspektywy inteligentnych specjalizacji: biznesu, samorządu i nauki. Na sympozjum złożyło się
kilkanaście paneli dyskusyjnych, skupiających się wokół motywu
przewodniego „Nowe technologie i bezpieczeństwo energetyczne
i żywnościowe gwarantem inteligentnego rozwoju”. Ponad 1000
gości, 120 prelegentów, 17 konferencji. Miałem zaszczyt przedsta-

W ostatnim okresie ruszyło wiele nowych inwestycji poprawiających wizerunek miasta i gminy:
∙∙ Rozpoczęły się prace nad poszerzeniem Alei Marzeń w Lądku-Zdroju. Modernizacja polepszyć ma dojazd do jednej z najważniejszych zimowych atrakcji naszej gminy - Stacji Narciarskiej
Lądek-Zdrój.
∙∙ Rozpoczęto budowę parkingu na pl. Curie-Skłodowskiej.
∙∙ Wykonano remont chodnika na ul. Kościelnej.
∙∙ Położono nowy chodnik przy Szkole Podstawowej Nr 1 - dojście do sali gimnastycznej, którego od blisko 30 lat powierzchnia betonowa pozostawiała wiele do życzenia.
∙∙ Wykonano nowy, wyłożony kostką parking na granicy - wraz z
infrastrukturą turystyczną: domek grillowy, ławki i kosze.
∙∙ Dokupiłem kolejnych 10 niebieskich koszy - dziękuję wszystkim
sprzątającym posiadaczom pupili.
∙∙ Dzięki pracownikom Centrum Integracji Społecznej nasze
miasto pięknieje - pomalowane są barierki przy ul. Klonowej,
Widok, Kościuszki i Wiejskiej oraz kładki na rzece. Koszone są
trawy i samosiejki. Zdecydowanie poprawia to wizerunek.
Gmina sprzedała ruiny kościoła ewangelickiego. O planach inwestora dowiemy się z kolejnych numerów „Debat Lądeckich”.
Wiele uwagi poświeciłem pomocy pogorzelcom z ul. Kościelnej.
Już w poniedziałek podpisałem z Wojewodą stosowną umowę,
dzięki której wypłacono zasiłki w kwocie do 6 tys. zł. 28 września
wystąpiłem do Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Kłodzkiego
oraz Wojewody o przyznanie środków na adaptację mieszkań
zamiennych dla pogorzelców. W ostatnich dniach października
podjęte zostały uchwały: Sejmik Województwa Dolnośląskiego
przeznaczył 40 tys. a Starostwo Powiatu Kłodzkiego 30 tys. Otrzymaliśmy także promesę od Wojewody na pokrycie 80% wydatków
związanych z odbudową i modernizacją mieszkań. Z inicjatywy
Pani Prezes Doroty Komornickiej i mojej, dzieci poszkodowane
w pożarze otrzymały stypendia z Funduszu Lokalnego Masywu
Śnieżnika. Mimo bardzo trudnej sytuacji na rynku mieszkań wszyscy poszkodowani mają mieszkania zastępcze opłacane przez
Gminę Lądek-Zdrój.

BURMISTRZ LĄDKA-ZDROJU
ROMAN KACZMARCZYK
zaprasza
WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW
MIASTA I GMINY LĄDEK-ZDRÓJ
na spotkanie
podsumowujące 3 lata kadencji Burmistrza
które odbędzie się
w Sali Widowiskowej Centrum Kultury i Rekreacji
w Lądku-Zdroju, pl. Staromłyński 5

12 grudnia 2017 r., godz. 17.00
Każdy może przyjść i zadać pytanie Burmistrzowi.
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Dokończenie ze str. 3
naszych Pań, ale też lądecki Środowiskowy Dom Samopomocy,
ofiarowali na sprzedaż kilkanaście blach z pysznymi ciastami.
Kilka minut po 15.00 na scenę wyszedł Fisher, czyli Piotrek
Makumba Stawowczyk - znany u nas dobrze były mieszkaniec Lądka - robiący od pewnego czasu sporą karierę na scenie
discopolowej północnej i wschodniej Polski. Nasz „ziomal” nie
zawiódł, po raz kolejny pokazał swój kunszt sceniczny i muzyczny
talent. Po nim na deskach wydarzenia pojawił się maestro Orest
Vasiouta, który wspaniały recital skrzypcowy opatrzył żartobliwą
gawędą. Klimat muzyki klasycznej zachował też Lesław Błażej,
który wykonał 3 fortepianowe utwory, w tym rarytas muzyczny:
skomponowaną przez Carla Sackura w 1884 r. polkę na fortepian
(op. 6) „Souvenir de Landeck” (fr. Pamiętaj Lądek). Muzyka rozrywkowa wróciła na Rynek za sprawą kolejnego występu: duetu
Moises&Paweł; warto zaznaczyć, że Moises Bethencourt wystąpił na rzecz pogorzelców pomimo kłopotów zdrowotnych, za co
należą mu się szczególne podziękowania i tzw. szacun.
Już w trakcie wcześniejszych występów otrzymywaliśmy od niezastąpionej Klaudii Miki informacje, że na lądeckim Rynku pojawią
się Bracia Collins, słynni polscy mechanicy samochodowi, producenci telewizyjni i… celebryci, znani z TVN Turbo i programu
„Odjazdowe bryki braci Collins” . Bracia Collins (Rafał i Grzegorz)
na co dzień mieszkają w Londynie, a ich tuningowane auta kupują
największe sławy europejskiego sportu i sceny (np. w chwili obecnej pracują nad pojazdami dla piłkarzy Realu Madryt). Ich wizytę
w Lądku-Zdroju uznać można za swoisty łut szczęścia organizatorów festynu, z drugiej natomiast strony jako wspaniałomyślny akt
pomocy pogorzelcom - Bracia Collins zjawili się w Lądku wyłącznie na festynie; ofiarowali też koszulkę z podpisami piłkarzy Realu,
którą licytuje w internecie Klaudia Mika. Panowie pojawili się u
nas na pół godziny, pozowali do zdjęć z mieszkańcami i rozdawali
autografy. Była to niespodziewana i przesympatyczna wizyta.
Po odjeździe Braci Collins na festynowej scenie pojawił się Eazy
Dyonizy, pochodzący z Kalisza raper i producent muzyczny, który
od roku mieszka i pracuje w Lądku-Zdroju. Występ Eazy’ego był
miłym zaskoczeniem i bez wątpienia zobaczymy go jeszcze nieraz podczas lądeckich imprez. Po rapie przyszedł czas na rocka:
najpierw posłuchaliśmy „Zakaz” w okrojonym tym razem składzie
- zagrali Stachu i Darek - a później dżentelmenów z „Kret Maga” z
Kubą Dumańskim na wokalu.
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Dodajmy jeszcze, że w przerwach między występami artystów
udało się także przeprowadzić licytację fantów, których ilość w
przeciągu tygodnia urosła tak, że ich aukcja trwałaby kilka godzin.
Podsumujmy efekty przedsięwzięcia: ogółem podczas festynu
zebraliśmy na pomoc dla pogorzelców 15 222,79 zł, 189 koron cz,
3 euro, 4 pensy bryt. I nie jest to koniec zbiórki, ponieważ w internecie stale trwa licytacja fantów oddanych na festyn (Facebook >>
Pomoc dla pogorzelców).
Festyn Charytatywny pokazał nam wszystkim bardzo ważną rzecz:
jesteśmy społecznością, która w obliczu ludzkiego dramatu potrafi
jednoczyć swoje siły i nieść pomoc poszkodowanym. To działanie
godne najwyższej pochwały.
Dziękujemy darczyńcom i organizatorom atrakcji, są to: Rajdowa
Kotlina, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Jaszkowej Dolnej,
OSP Żelazno, OSP Nowa Ruda - Słupiec, OSP Lądek-Zdrój,
C.K. „Kalina” i Zbigniew Pabian, ośrodek „Jamka” i Adam Gacki,
Maciej Sokołowski, Klaudia Mika, Bracia Collins, hotel „Trojan”
i hotel „Hugo” w Kędzierzynie-Koźlu, trener Wojtek Ziobro, Maciek
Rzeźnik, Środowiskowy Dom Samopomocy w Lądku-Zdroju, artyści, wiele, wiele bezinteresownych osób z Lądka-Zdroju i okolic
oraz Gmina Lądek-Zdrój.
Festyn zorganizowali: Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju,
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lądeckiej, Kawiarnia Artystyczna
„Dom Klahra”, Rajdowa Kotlina (szczególnie Irek Pieczarka),
OSP Lądek-Zdrój.
Tomasz Pawlęga

Pomoc lądeckim pogorzelcom
Pomoc dla 11 rodzin poszkodowanych we wrześniowym pożarze
przy ul. Kościelnej płynie z różnych stron. Niezwykle istotne w
tej sytuacji jest zaangażowanie lokalnych władz samorządowych
i gminnych instytucji. O komentarz w tej kwestii poprosiliśmy
panią Grażynę Mańczak, kierującą lądeckim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej.
- Pani Grażyno, jaki jest charakter i rozmiar pomocy, jakiej lądeckim pogorzelcom udzielił nasz samorząd: burmistrz i podległe mu
instytucje?
- Pomoc ze strony lądeckiego ratusza pojawiła się natychmiast
po pierwszej analizie sytuacji, w jakiej znaleźli się pogorzelcy. Już
kilka godzin po tragedii burmistrz Roman Kaczmarczyk zorganizował posiłki regeneracyjne dla poszkodowanych, które otrzymywali
w Szkole Podstawowej Nr 1 i rozpoczął poszukiwanie dla nich
mieszkań tymczasowych; dodam tutaj, że wynajem tych lokali - z
pominięciem opłat za media, ponosi nasza Gmina. Od tego również dnia ofiary pożaru mogły skorzystać z pomocy psychologów,
której udzielono ostatecznie dzieciom - dorośli z niej zrezygnowali.
Kolejna, niezwykle ważna rzecz: w dniu pożaru burmistrz Kaczmarczyk skontaktował się w Urzędem Wojewódzkim w sprawie
pomocy finansowej, a już nazajutrz podpisał we Wrocławiu stosowną umowę, na mocy której kilka dni później pogorzelcy otrzy-

mali wsparcie finansowe do 6 tysięcy złotych. Na koniec dodajmy,
że również w czwartek otwarte zostały przez Gminę konta (jedno
na wydatki bieżące, drugie na odbudowę zniszczonych kamienic),
na które możemy wpłacać pieniądze.
W Centrum Kultury i Rekreacji otwarty został punkt zbierania
darów dla pogorzelców, do którego mieszkańcy Gminy, ale też
inni darczyńcy przynosili i przywozili różnego rodzaju dary. Ilość
odzieży i innych sprzętów oraz darów, była bardzo duża. To co
pozostało po rozdaniu, przeniesiono do punktu PCK.
10 października gminny zespół zajmujący się pomocą podjął pieniądze przelane na konto przez osoby wspierające pogorzelców,
ogółem ponad 27 tysięcy złotych i podzielił je 16 października między poszkodowane rodziny.
Dodajmy jeszcze zorganizowany przy współudziale CKiR Festyn
Charytatywny, podczas którego zgromadzono ponad 15 tysięcy
złotych.
W moim przekonaniu Urząd Miasta i Gminy oraz pozostałe instytucje gminne stanęły na wysokości zadania w tej trudnej sytuacji.
Pomoc pogorzelcom jest wciąż udzielana i będzie - nieustanie do
czasu ich powrotu do domów.
- Dziękuję za rozmowę.
Red.
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UWAGA MIESZKAŃCY

UWAGA UŻYTKOWNICY PIECÓW NA
PALIWA STAŁE

W związku z ostatnimi wydarzeniami na terenie gminy, Burmistrz Lądka-Zdroju prosi wszystkich mieszkańców o zachowanie ostrożności i nieprzetrzymywanie na strychach i w piwnicach rzeczy łatwopalnych, mogących stanowić zagrożenie
pożarowe, a przede wszystkim: butli gazowych, kartonów,
ubrań, opakowań z tworzyw sztucznych, opakowań po środkach chemicznych itp.

Rozpoczyna się sezon grzewczy, co może się przyczynić do
znacznego pogorszenia jakości powietrza na terenie Gminy
Lądek-Zdrój. Apelujemy do mieszkańców o niespalanie odpadów i paliw gorszej jakości w domowych paleniskach. Z każdym spalonym kilogramem odpadów emitujemy toksyczne
substancje, które szkodzą nam samym.

Przypominamy, że nie wolno stosować w jednym budynku
gazu płynnego (butli gazowych) i gazu z sieci gazowej.
Prosimy, aby pozbywać się starych, niepotrzebnych rzeczy
podczas organizowanych tzw. „wystawek” lub zawozić je do
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (teren starej kompostowni) w środy i piątki od godz. 10.00 do 18.00 i w pierwszą sobotę miesiąca od godz. 8.00 do 14.00.

Nowinki z Przedszkola
Witamy w przedszkolu
1 września przedszkolny próg przekroczyło po raz pierwszy wiele
dzieci, nie tylko 3 letnich, ale także 4, 5 i 6 letnich. Jest to dla
nich trudny czas adaptacji do nowych warunków, który staramy
się łagodzić zabawami i przyjemnościami. Rodzice pełni niepokoju
oddali nam swoje pociechy, ale już po kilku dniach na ich twarzach
można było dostrzec spokój, gdyż maluchy są dzielne i prawie
już nie płaczą… Za to chętnie śpiewają, pląsają, malują tworząc
małe plamy na swych koszulkach, które są efektem dużej radości
z poznawania świata.
Nadeszła jesień
23 września powitaliśmy Panią Jesień - kolorowy pochód oznajmił
mieszkańcom i gościom naszego miasta, że czas na zmianę pory
roku. Dzięki zaangażowaniu rodziców dzieci przystrojone były w
jesienne elementy, nie zabrakło pomysłowości i fantazji w komponowaniu jesiennego ubrania. Sprzyjająca pogoda umożliwiła spacer i tym samym zrealizowaliśmy zadania z Projektu Edukacyjnego
„Kolorowe Dni w Przedszkolu”. Organizując takie zabawy przedszkolaki utrwaliły wiadomości o jesieni: oznaki określonej pory
roku, kolorystykę jesieni, zwyczaje zwierząt i zmiany zachodzące w
przyrodzie w związku z cykliczną zmianą pór roku.

PAMIĘTAJMY, ŻE PIEC TO NIE ŚMIETNIK
Informujemy, że zgodnie z art. 379 Prawa Ochrony Środowiska Burmistrz sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania
przepisów o ochronie środowiska.
W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM ROZPOCZNĄ SIĘ KONTROLE
JAKOŚCI OPAŁU NA TERENIE GMINY LĄDEK-ZDRÓJ.
Kontrolujący, mają prawo do:
∙∙ wstępu przez całą dobę na teren nieruchomości, na których
prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od
6 do 22 - na pozostałe nieruchomości.
∙∙ żądania okazania dokumentów np. dowodów pochodzenia,
zakupu opału.
Każdy, kto widzi (i czuje), że ktoś spala odpady, ma prawo
zwrócić właścicielowi uwagę, a gdy to nie pomoże, zgłosić problem Straży Miejskiej (nr telefonów: 698 628 472, 698 628 472,
698 628 473, 533 635 386). Kara to mandat w wysokości do
500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu to grozi grzywna wysokości
nawet 5 000 zł.

REAGUJ NA ZATRUWANIE POWIETRZA
Rozwijamy zainteresowania
Dzięki współpracy z organizatorami Przeglądu Filmów Górskich
starszaki uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych „Podróże po
świecie”, w trakcie których obejrzały film z najdalszych zakątków
dżungli, poznały gatunki roślin i zwierząt ją zamieszkujących. Zorganizowały „polowanie”, przybierając pozy drapieżników, uwieńczeniem zajęć była praca zbiorowa pt. „Nasza dżungla”. Dziękujemy za emocjonujące zajęcia! Być może wśród podróżników za
kilka lat zobaczymy naszych wychowanków....
Zajęcia w bibliotece
Rozpoczęliśmy kolejny etap zajęć rozbudzających zainteresowania czytelnicze w ramach projektu „Czytające przedszkole”.
Dzięki uprzejmości Pań Gabrieli Naporowskiej-Rodak i Pauliny
Bera Przedszkolaki bardzo chętnie chodzą na zajęcia do biblioteki,
a w razie niepogody Panie na zajęcia przychodzą do przedszkola.
W efekcie realizacji wspólnych działań nasze dzieci znają perełki
literatury dziecięcej i rozwijają wyobraźnię.
Święto Pieczonego Ziemniaka
Jesień kojarzy nam się z pracami w ogrodzie, wykopywaniem
warzyw, głównie ziemniaków i ogniskiem, w którym pieką się
smakowite bulwy. Choć pogoda była kapryśna i musieliśmy przekładać wycieczkę, to pod koniec września pojechaliśmy do Starego
Gierałtowa, gdzie dzięki współpracy z Nadleśnictwem Lądek-Zdrój
odbyły się zajęcia terenowe: zwiedzanie Ścieżki Edukacji Leśnej
połączone z prelekcją nt. „Las jesienią”. W międzyczasie w ognisku piekły się ziemniaki, które dzieci z apetytem zjadły z dodatkiem
masełka i soli. Radosnym zabawom nie było końca, świeże i czyste
powietrze, piłka i zawody grupowe. Podczas wyprawy znaleźliśmy
też wiele grzybów. Dziękujemy pracownikom Śnieżnickiego Parku
Krajobrazowego za zajęcia edukacyjne, a w szczególności p. Łukaszowi, który zawsze ma dla przedszkolaków wiele ciekawych wiadomości przyrodniczych.
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Wieści z „Lądeckiej jedynki”
www.sp1ladekzdroj.pl

VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 2017
29 września obchodziliśmy w naszej szkole VII Światowy Dzień
Tabliczki Mnożenia (World Multiplication Table Day). Jednak cała
akcja trwała przez ostatni tydzień września, kiedy to uczniowie
powtarzali tabliczkę mnożenia, wykonali plakaty pomagające w
nauce szybkiego liczenia, powtarzali tabliczkę podczas „matematycznych spacerów” po korytarzach szkolnych, rozwiązywali ciekawe zadania i łamigłówki dotyczące szybkiego mnożenia, liczyli
„łańcuszki rachunkowe”, pisali również test z tabliczki mnożenia.
Test pozwolił wyłonić Mistrzów Tabliczki Mnożenia na szczeblu
klas, którzy w dalszych etapach konkursów na szczeblu szkoły
i szczeblu międzygminnym rywalizować będą o tytuły mistrzowskie wyższej rangi. Klasowymi Mistrzami Tabliczki Mnożenia
zostali: Zuzanna Łyszczarz kl. Va, Wiktoria Żelichowska kl. Vb,
Roksana Szulc kl. VIa, Jakub Jawornicki kl. VIb, Aleksandra Banaszek kl. VIc, Witold Koziarek kl. VIIb, Kamil Mazur kl. VIIa. World
Multiplication Table Day to międzynarodowa akcja, która ma na
celu zachęcenie wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia, a także uświadomienie, iż znajomość tabliczki mnożenia
jest niezbędna w życiu codziennym. Ten wesoły i ciekawy dzień
uświetniło honorowe otwarcie przez Panią Wicedyrektor i Pana
Dyrektora naszej szkoły. Następnie uczniowskie Komisje Egzaminacyjne przeprowadziły egzaminy pisemne i ustne z tabliczki
mnożenia dla wszystkich uczniów klas IV-VII i chętnych uczniów
klas III. Gratulujemy wszystkim, którzy w wyniku egzaminu uzyskali tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia. Nie sposób tu wszystkich
wymienić, gdyż jest to ponad 40 uczniów!
Dzień Edukacji Narodowej 2017
Dzień inny niż zwykle…
Za trud, serce, dobre rady. Takie słowa padały najczęściej w piątkowy dzień. Nic dziwnego, ponieważ tego dnia w naszej szkole uroczyście obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. Sala gimnastyczna
wypełniła się po brzegi. Uczniowie, rodzice, dyrekcja, nauczyciele
i pracownicy szkoły zebrali się aby uczcić ten wyjątkowy dzień.
Miło było gościć przybyłych emerytowanych nauczycieli, Panią
kierownik ds. oświaty Alicję Piwowar oraz przedstawicielkę Rady
Rodziców Marzenę Gadowską.

Apel rozpoczął się od przekazania władzy nowej przewodniczącej
szkoły Roksanie Szulc uczennicy kl. VI a. Następnie Pan Dyrektor Grzegorz Weber w krótkiej lekcji historii przypomniał wszystkim o tradycji i szczególnym miejscu edukacji w życiu każdego
z nas i wyjątkowej pracy nauczyciela. Złożył serdeczne życzenia
wszystkim pracownikom szkoły. Ciepłe słowa życzeń i podziękowań skierował do nauczycieli, którzy już „odpoczywają zawo-
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dowo”, podkreślił jak ważną i trudną pracę wykonywali przez wiele
lat. Pani Alicja Piwowar w imieniu Burmistrza wręczyła nagrodę
„Naszemu Dyrektorowi” oraz Pani Pedagog, gratulując osiągnięć
zawodowych. Po wręczeniu nagród rozpoczęła się wesoła część
artystyczna. Uczniowie klas: Va, IIIa ,IIIb, rozbawili wszystkich
„Koncertem Życzeń” nadawanym przez „TVP Lądecka Jedynka”.
Życzenia przeplatane muzycznymi występami zebrały gromkie
brawa. Na zakończenie samorząd uczniowski oraz prowadzący
rozdali owoce - symbol zdrowia - pracownikom szkoły. Akademia
z okazji Dnia Edukacji Narodowej przebiegła w miłej, a jednocześnie podniosłej atmosferze. Wszyscy byli bardzo zadowoleni a
efekty uroczystości spełniły zamierzone cele organizatorów. :-)
Stop Przemocy 2017
W dniu 18 października zorganizowana została szkolna Akcja
STOP PRZEMOCY w ramach Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy, który obchodzony jest corocznie 2 października. Został on
ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 15 czerwca 2006
roku. Tego dnia dla wszystkich uczniów i nauczycieli przygotowano symboliczne biało-niebieskie kotyliony z napisem „Stop
Przemocy”. Obchody Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy
stały się okazją, by powiedzieć głośne NIE PRZEMOCY nie tylko
w rodzinie, ale również w szkole, na ulicy oraz w sieci, by pokazać że nie godzimy się na przemoc w różnych jej postaciach: na
poniżanie, prześladowanie, ograniczanie praw i wolności, bicie i
hejtowanie!!!.
Pierwszoklasiści na start 2017
Dawno, dawno temu, za górami, za lasami… Przywołanie tych
uniwersalnych słów, będących wizytówką świata baśni, jest jak
najbardziej uzasadnione w odniesieniu do uroczystości, która
miała miejsce 20 października 2017 r. w naszej Szkole. Tego dnia
bezapelacyjnymi bohaterami lądeckiej podstawówki były dzieci
z klas pierwszych, które zostały przyjęte w poczet społeczności
uczniowskiej. Pasowanie na uczniów jest już tutaj wieloletnią tradycją zapisaną na stałe w harmonogram ważnych uroczystości.
Tak więc był prawdziwy zamek królewski, byli król i królowa oraz
najważniejsi: kandydaci na rycerzy, czyli pierwszoklasiści. Aby
uzyskać miano rycerza, dzieci musiały podołać wielu zadaniom.
Królewna została uratowana z rąk złej wróżki, a kandydaci na rycerzy po złożeniu przysięgi otrzymali od króla tytuł rycerza - ucznia
oraz zostali obdarowani kuferkami rozmaitości, ufundowanymi
przez rodziców. Dyrektor Szkoły, Pan Grzegorz Weber, pogratulował pierwszoklasistom pomyślnie zdanego „egzaminu na ucznia”
i życzył im wielu sukcesów na dalsze lata nauki. Ten dzień był wielkim wydarzeniem nie tylko dla dzieci, ale także dostarczył dużo
emocji przybyłym rodzicom i dziadkom, którzy uśmiechem dodawali otuchy swym pociechom. Uczniów wspierał także oklaskami
obecny na uroczystości Pan Roman Kaczmarczyk, Burmistrz Lądka-Zdroju, który obdarował dzieci upominkami z okazji ich święta.
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Jak zbudować samochód?
W ramach projektu „Czesko-polska mozaika” 13 października
w Pijalni Zdroju „Wojciech” nasi uczniowie i ich rodzice oraz
nauczyciele uczestniczyli w spotkaniu z czeskim artystą Martinem Sodomką. Zaczęło się od podziwiania uroczych grafik, na
których grupa sympatycznych zwierzaków w bardzo ciekawy sposób przedstawia techniczno-inżynieryjne ciekawostki dotyczące
budowy motocykla (wernisaż). Następnie przed budynkiem lądeckich term oglądaliśmy i omawialiśmy budowę własnoręcznie odrestaurowanego przez pana Sodomkę auta - Skody Oktawia. Było to
inspiracją do ciekawych warsztatów. Każdy mógł zaprojektować
własne auto, karoserię, ale i wnętrze pojazdu. Wydawca i autor
literatury dziecięcej zdradził uczniom tajniki swojego warsztatu.
Artysta zainspirował dzieci i młodzież do działania.
Zaopatrzeni w książki z dedykacją od autora „Jak zbudować samochód?” i „Jak zbudować motocykl?” ruszyli do domu, aby ochoczo
zabrać się do pracy...
Urodziny Książkowego Misia w Bibliotece Lądeckiej Jedynki!
14 października jubilatem był Miś Książkowy, dlatego biblioteka,
posiadająca setki książek, w których ukrywają się misie - te znane
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z dawnych lat, jak też współczesne, zaprosiła wszystkie dzieci (te
małe i te duże) na wystawę, słuchanie i czytanie książek o jubilacie. Na miłośników książek czekała moc atrakcji. Zapoznaliśmy
się bliżej z Misiami: Kubusiem Puchatkiem, Misiem Uszatkiem,
Remisiem i Misiem Paddingtonem.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w naszej szkole
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa ma na celu rozwijanie
zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości
wydawniczych. W ramach Programu w porozumieniu z Radą
Rodziców, Radą Pedagogiczną i uczniami zakupiono 971 nowości
wydawniczych na łączną kwotę 15000 zł. Zapraszamy do biblioteki, oglądania, przeglądania i wypożyczania. Znajdziecie tu interesujące powieści, baśnie, mity, wiersze, nowe lektury oraz słowniki.
Gorąco polecamy i zachęcamy do czytania.

Więcej bieżących informacji i zdjęć na stronie szkoły www.sp1ladekzdroj.pl Jesteśmy także na Facebooku, wystarczy nas polubić
by być na bieżąco!
								
Wiadomości zebrała Marta Adamus

LICEANARIUM

Kierunek Wrocław
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom maturzystów duże miasta
akademickie co roku organizują tzw. Salony Maturzystów. Wrocławska edycja rozpoczęła się w tym roku 21 września i tego dnia
maturzyści z LO w Lądku-Zdroju razem z młodszymi kolegami
i opiekunkami: U. Samek, I. Szpalą i A. Szymańską uczestniczyli
w tym wydarzeniu. Uczelnie z Dolnego Śląska i okolic, uczelnie ze
Szczecina (są na targach od zawsze!) oraz różnego rodzaju nauka
i praca z zagranicy prezentowały się na stoiskach. Można było
porozmawiać ze studentami, przedstawicielami uczelni, zapytać o
to, jakie przedmioty zdawać na maturze, jakie oferują kierunki studiów, gdzie i jak toczy się życie studenckie… Cennymi wskazówkami przy wyborze przyszłej kariery zawodowej będą liczne ulotki
i informatory. Po targach nie opuściliśmy od razu Wrocławia…
Czekała na nas zarezerwowana wcześniej hala trampolin - cała
dla nas! W kolejności: „samoskaczące” skarpetki, rozgrzewka,
„instrukcja obsługi” trampolin, a potem już tylko jump, jump,
jump… Pierwszy wyjazd LO w tym roku szkolnym zdecydowanie
udany (były konkrety, była zabawa). Maturzyści powoli przyzwyczajają się do myśli, że za rok o tej porze czeka ich Gaudeamus…
Życzymy im tego.
Dzień Turystyki
W obchodzonym 4 października Międzynarodowym Dniu Turystyki młodzież lądeckiego LO brała aktywny udział. Tego dnia
licealiści i nauczyciele wyruszyli spod szkoły, aby finalnie dotrzeć
trasą nr 3 do ruin zamku Karpień. To nie tylko okazja do zamanife-

stowania, że turystyka jest dla nas ważna, ale też sposobność, by
posprzątać ten często uczęszczany szlak. Naszym przewodnikiem
po lądeckich górkach był pan Radosław Pasionek, który poprowadził nas przez ruiny zamku, Rozdroże Zamkowe, Trojak tak, aby
trasę zakończyć… na Biskupich Stawach. Czekał tam na nas ciepły, regeneracyjny poczęstunek. W przemiłej atmosferze z gorącą
herbatą z róży w ręku zakończyliśmy ważny, turystyczny dzień.
Dolnośląski Festiwal Nauki
W czwartek, 5 października, klasa IIIb udała się wraz z opiekunkami do Bystrzycy Kłodzkiej, do Zespołu Szkół Ogólnokształcących, by uczestniczyć w wykładach, w ramach XX Festiwalu Nauki.
Uczniowie lądeckiego LO wysłuchali prelekcji poświęconej m.in.
grupom krwi i sylwetce Ludwika Hirszfelda, a także wzięli udział
w wykładzie i dyskusji o „Ziemi - planecie głodnych ludzi”. Dzięki
uprzejmości pana Tomasza Nowickiego (dziękujemy!) młodzież
zwiedziła też Muzeum Filumenistyczne.
Adrianna Szymańska, Edyta Kłodzińska-Majka
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RAZEM PRZECIW PRZEMOCY
Przemocą jest każde zachowanie człowieka, które jest intencjonalnie (umyślnie) narusza prawa, godność i dobra drugiej osoby. To
zachowanie, które opiera się na wykorzystaniu przewagi w sensie
psychicznym, fizycznym, finansowym oraz powoduje cierpienie i
szkody natury psychicznej, moralnej lub fizycznej. Tak w dużym
skrócie można opisać zjawisko, o którym najwięcej mówi się w
październiku, ponieważ 2 października obchodziliśmy na całym
świecie Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy. Przemoc, agresja szczególnie ta domowa - to temat trudny i bolesny. Często omijany
i zbywany milczeniem. Obchody Dnia Bez Przemocy, to okazja,
by głośno powiedzieć STOP PRZEMOCY nie tylko w rodzinie, ale
również w szkole, na ulicy lub w sieci. To okazja, by pokazać, że nie
godzimy się na przemoc w różnych jej postaciach: na poniżanie,
prześladowanie, ograniczanie praw i wolności, bicie, hejtowanie!
Akcję w Lądku-Zdroju zainicjował Zespół Interdyscyplinarny, do
którego działań należy przede wszystkim realna i rzetelna pomoc
osobom dotkniętym przemocą. Członkowie ZI wespół z lądeckimi
szkołami i trzebieszowicką podstawówką przygotowali różnego
rodzaju działania. Na rynku od końca września można było oglądać pokonkursową wystawę prac uczniów szkół podstawowych i
plakatów uczniów z LO. Wszystkie prace łączy stanowczy przekaz
KOCHAJ! NIE BIJ!
W lądeckiej Jedynce były informacje, gazetki ścienne, broszury,
ulotki. Na warsztatach dzieci przygotowały kotyliony STOP PRZEMOCY i razem z biało-niebieskimi balonikami na ogólnoszkolnym
apelu wyraźnie sprzeciwiły się wszelkim oznakom przemocy.
Koordynatorka działań p. B. Moroz zadbała także o przygotowanie
i przeprowadzenie zajęć wychowawczych. W szkole w Trzebie-
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szowicach koordynatorka p. A. Danik zaproponowała przeprowadzenie zajęć wychowawczo-plastycznych. W młodszych klasach
dyskutowano o bohaterze, który nie stosuje przemocy i jest
wzorem do naśladowania, „starszacy” uczyli się, jak skutecznie
zastopować zachowania agresywne. Uczniowie gimnazjum pod
okiem p. J. Maskiewicz, również uczestniczyli w zajęciach warsztatowych i w tematycznych naradach. Ciekawym pomysłem były
plakietki, które uczniowie wykonali na technice, a potem rozdawali
je ludziom napotkanym na lądeckich ulicach. W LO można było
oglądać przejmujące prace plastyczne maturzystki Ani Tomaszewskiej, a przedstawicie klas wzięli udział w przygotowanym przez
p. A. Szymańską „Konkursie wiedzy nt. przemocy, prewencji i
profilaktyki”. Było o zachowaniach agresywnych, interwencjach, o
instytucjach niosących pomoc osobom pokrzywdzonym. Liderką
w konkursie okazała się Kamila Cichoń, która ma nieprzeciętną
wiedzę ogólnospołeczną.
Przypominamy! Jeśli widzisz przemoc, doświadczasz jej i
potrzebujesz pomocy zgłoś się do Punktu Konsultacyjnego działającego przy OPS w Lądku-Zdroju. Czekamy w każdą ostatnią
środę miesiąca; gwarantujemy dyskrecję, wsparcie i pomoc.
„Świat nie zostanie zniszczony przez ludzi czyniących zło, lecz
przez tych, którzy się temu złu przypatrują i nic z tym nie robią” –
Albert Einstein
Składamy wielkie podziękowania panu Adrianowi Skibickiemu
i UMiG Lądek-Zdrój za bezpłatne udostępnienie pomieszczeń na
wystawę.
Opracowanie:
Adrianna Szymańska - członek Zespołu Interdyscyplinarnego.
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Za nami XXII Festiwal Górski
w Lądku-Zdroju
Rekordowa liczba blisko 5000 uczestników, 60 niezwykłych gości,
21 inspirujących filmów i mnóstwo atrakcji - dobiegł końca XXII
Festiwalu Górskiego im. Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju.
Tegoroczna XXII edycja Festiwalu Górskiego w Lądku-Zdroju
trwała od 21 do 24 września. Było to wspólne spotkanie środowiska górskiego, w którym udział wzięli pasjonaci gór, podróży i
sportów ekstremalnych. Jak co roku, podczas oficjalnego otwarcia
Festiwalu głos zabrała Anna Milewska-Zawada, wdowa po patronie imprezy, Andrzeju Zawadzie - Festiwal już się zrobił tradycją
zarówno dla mnie, jak i organizatorów. Jest jak co roku okazją do
spotkania kolegów z dawnych lat - mówiła pierwszego dnia.
- W tym roku w Lądku podczas XXII Festiwalu Górskiego gościliśmy rekordową liczbę uczestników i jest mi niezmiernie miło
być częścią tego wyjątkowego wydarzenia, które z roku na rok
przyciąga coraz więcej zainteresowanych kulturą górską. Byli to
zarówno goście z Polski jak i z zagranicy. Festiwal Górski co roku
jest niesamowitym dowodem na to, że gdy ludzi łączy pasja, nie
liczą się żadne granice - mówi Maciej Sokołowski, Dyrektor Festiwalu.
Wieczorem, trzeciego dnia w ramach wystąpienia „W poszukiwaniu Świętego Graala - muzyczne impresje na dziewiczych ścianach”
uczestnicy mieli okazję posłuchać historii oraz twórczości wyjątkowego teamu - Nicolas Favresse, Oliver Favresse i Sean Villanueva
O’Driscoll swoją opowieść przeplatali własnymi utworami granymi
na żywo. Liczne prelekcje gości tego dnia zakończyło wystąpienie,
na które wszyscy czekali - Alexa Honnolda, najlepszego wspinacza
free solo wszechczasów. Trzeci dzień Festiwalu zwieńczyły koncerty polskich wykonawców: Fisza Emade Tworzywo i Grubsona.
Ostatniego dnia Festiwalu wyłoniono najlepsze spośród 21 wyjątkowych filmowych produkcji. Wyniki ogłoszono podczas uroczystego zakończenia Festiwalu. Grand Prix otrzymał słowacki film
Sloboda pod nakładom w reżyserii Pavol Barabas przedstawiający
najstarsze pokolenie tragarzy działających w Tatrach Wysokich,
którzy codziennie dostarczają jedzenie do górskich schronisk.
Nagrodzone produkcje:
∙∙ Najlepszy Film Wspinaczkowy – „Mama”
∙∙ Najlepszy Film o Górach Wysokich – „Everest, un reto sobrehumano”
∙∙ Najlepszy Film o Kulturze Górskiej – „Summits of My Life III:
Langtang”
∙∙ Najlepszy Film o Sportach Górskich – „Biegacze”
∙∙ Najlepszy Film Polski – „Piotr Malinowski. 33 zgłoś się.”
∙∙ Najlepszy Film Krótkometrażowy – „What If You Fly”
∙∙ Nagroda Specjalna dla Najlepszego Filmu Fabularnego
Festiwalu w Lądku – „Pokot”
Za popularyzację kultury górskiej nagrodę otrzymała Danuta Piotrowska, Iwona i Tadeusz Hudowscy, Stanisław Pisarek i Roman
Gołędowski. Wyróżnienia wręczyli przedstawiciele Festiwalu,
Renata Wcisło i Maciej Sokołowski, Piotr Pustelnik - Prezes Polskiego Związku Alpinizmu i Rafał Fronia z Rady Wydawniczej Czasopisma „Taternik”.
Skrót z informacji prasowej organizatorów Festiwalu Górskiego
Źródło: www.outdoormagazyn.pl

ZŁOTY TURNIEJ
Świetny start karateków w I Otwartym Turnieju Karate Kyokushin
w Złotym Stoku. 7 października w zawodach wzięły udział kluby
reprezentujące Ząbkowice Śląskie, Opole, Złoty Stok, Nysę i Lądek
Zdrój. W pierwszym turnieju po wakacjach rozegrano konkurencje kata w podziale na kategorie wiekowe osobno dla dziewcząt i
chłopców. Dziesięcioro z dwunastu lądeckich zawodników weszło
do finału w swoich kategoriach, pięcioro zajęło miejsca na podium.
Ostatecznie Lądek zajął pierwsze miejsce drużynowo!
Reprezentanci Lądeckiego Klubu Kyokushin Karate uplasowali się
na pozycjach:
1 miejsce Nycek Kinga - kata dziewcząt 14-15 lat
1 miejsce Milke Szymon - kata chłopców 10-11 lat
2 miejsce Sobolewski Szymon - kata chłopców 12-13 lat
2 miejsce Żurak Oliwia - kata dziewcząt 12-13 lat
3 miejsce Jesiołowska Milena - kata dziewcząt 8-9 lat
Do finału zakwalifikowali się też Bożek Bruno, Targosz Wojciech,
Knap Wiktoria, Czerniak Jakub i Romanowska Emilia zajmując
ostatecznie 4 miejsce. Punkty zdobyte przez wszystkich zawodników zdecydowały o świetnym wyniku drużynowym. Z tego tytułu
z rąk burmistrz Złotego Stoku puchar odebrała trener zawodników
- Barbara Kopczyk. Zawodnikom liczne kibicowali rodzice.
Więcej zdjęć na naszym FB i na stronie: www.lkkk.cba.pl
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KS „TROJAN” LĄDEK ZDRÓJ

Seniorzy wracają do gry!!
W dniu 20 sierpnia 2017 r. reaktywowana grupa seniorska klubu
sportowego „Trojan” przy okazji inauguracyjnego meczu w B-klasie w sezonie 2017/18 ponownie zagościła na mapie piłkarskiej
Powiatu Kłodzkiego. Ostatni raz najstarszy zespół klubu pojawił
się na murawie lądeckiego stadionu 792 dni temu. Było to podczas
meczu z „Piławianką” Piława Górna, który - jak pamiętamy - przegraliśmy a nasza drużyna spadła z Ligi Okręgowej, by w następnym
sezonie nie przystąpić do rozgrywek A-klasy. W ten sposób zespół
seniorów został rozwiązany. Później nastąpiła dwuletnia przerwa,
kiedy klub funkcjonował tylko w oparciu o zespoły młodzieżowe.
Był to pierwszy i mamy nadzieję, że ostatni taki przypadek w historii „Trojana”.
Wiosną tego roku, z inicjatywy byłych zawodników grających w
naszym klubie, powstał pomysł, by zorganizować spotkanie z
obecnym zarządem klubu w celu reaktywacji grupy seniorskiej.
Zarząd pozytywnie odebrał tę inicjatywę i zgodził się na spotkanie,
do którego doszło 12 maja 2017 r. Na spotkaniu przedyskutowano
wiele spraw organizacyjnych i po kilku kolejnych naradach udało
się zawiązać ponownie zespół seniorów. Następnie w świat poszła
wiadomość, iż Klub Sportowy „Trojan” zgłosił zespół do rozgrywek B-klasy. Pierwszy, inauguracyjny mecz po dwóch latach przerwy rozegraliśmy 20 sierpnia w Trzebieszowicach z tamtejszym
„Zamkiem”, który przegraliśmy 3:2. Po tym spotkaniu pojawiło się
wiele komentarzy z różnych stron typu: „Po co ten Lądek się zgłaszał, jak nie ma kto tu grać”, „Jest was za mało” itp. Nasza drużyna
na wszelkie opinie odpowiedziała tydzień później i to w najlepszym
stylu, czyli swoją grą - rozbiliśmy „Zamek II” Gorzanów 8:0. Warto
wspomnieć również o dużej frekwencji na lądeckich trybunach.
Widać było, że przez te dwa lata ludziom z Lądka brakowało niedzielnych spotkań na stadionie przy Kłodzkiej! Niesieni dopingiem
naszych kibiców w kolejnych spotkaniach zanotowaliśmy trzy
zwycięstwa i jeden remis (z obecnym liderem rozgrywek).
Początek października przyniósł nam nieoczekiwaną porażkę na
wyjeździe z „Luksem Czermna” Kudowa Zdrój 3:1. Mecz ten zaczął
się od przewagi naszej drużyny, która w 10 minucie wywalczyła
rzut karny. Niestety, jedenastki nie udało się zamienić na bramkę.
W kolejnych minutach odpowiedzieli gospodarze i po dwóch
naszych błędach w obronie do przerwy prowadzili 2:0. W przerwie
krótka rozmowa, podczas której ustalamy z trenerem, iż nie mamy
nic do stracenia i na drugą połowę wychodzimy z zamiarem odrobienia strat. Cóż, po rozpoczęciu drugiej połowy gospodarze podwyższają prowadzenie na 3:0. W 65 minucie udaje nam się odpowiedzieć zdobytą bramką na 3:1, a w naszych głowach pojawiła się
myśl, że jeszcze zdołamy odrobić wynik. Tymczasem parę minut
później sytuacja się skomplikowała: po dwóch żółtych kartkach
z boiska zszedł Sebastian Gos i graliśmy 10. Nasz zespół dalej
ambitnie atakował, ale już nie dało się odrobić strat. W kolejnym
spotkaniu z uwagi na czterorundowy system rozgrywek, ponownie mierzyliśmy się z „Zamkiem” Trzebieszowice, tym razem na
własnym stadionie. Z uwagi na przegrane pierwsze derby, tym
razem nasi zawodnicy do spotkania przystąpili z szerszą kadrą
niż poprzednio i bardziej skoncentrowani. Rozbiliśmy Zamek 5:1.
Bramki strzelili: Patryk Michorczyk (2), Paweł Skowron, Marcin
Szewczuk oraz Marcin Sałdyka.
Po derbach naszych graczy czekał wyjazd do pobliskiego Gorzanowa na mecz z zespołem rezerw tamtejszego „Zamku”. Nasi
zawodnicy ponownie pokazali swoją siłę i rozgromili momentami
bezradny zespół gospodarzy aż 7:1. Formą strzelecką w tym spo-
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tkaniu błysnął nasz napastnik Jacek Stępień, strzelec 4 bramek,
kolejne trafienia dołożyli Karol Zimny, Marcin Sałdyka i Dawid
Spaczyński.
Tydzień później kolejnym rywalem na naszej drodze była „Sparta”
Stary Waliszów, która przyjechała do Lądka z chęcią rewanżu za
porażkę na własnym stadionie 1:4. I znowu od początku nasz
zespół dominował w meczu. Już w 7 minucie, gdy po asyście
Mateusza Panka bramkę zdobył Paweł Skowron, kapitan „Trojana”. Swojej szansy także szukali goście, którzy po jednej z kontr
mogli wyrównać stan meczu, jednak ich kapitan w sytuacji sam
na sam z Łukaszem Brzezińskim przeniósł piłkę nad poprzeczką.
W odpowiedzi naszego zespołu prostopadłe podanie posyła Karol
Zimny, jednak do mocno bitej piłki nie dochodzi Jacek Stępień. Ale
zza jego pleców w pole karne wbiega Marcin Sałdyka, który uprzedza bramkarza gości i po minięciu go umieszcza piłkę w siatce. Na
przerwę schodzimy prowadząc 2:0. Na drugą połowę wychodzimy
z zamiarem podwyższenia prowadzenia i tym samym do odniesienia pewnego zwycięstwa. W 61 minucie po odegraniu od Marcina
Sałdyki bramkę na 3:0 zdobywa nasz najlepszy strzelec - Jacek
Stępień. Natomiast w 78 minucie sędzia dyktuje rzut karny dla
naszej drużyny, gdyż w polu karnym faulowany przez bramkarza
gości zostaje Paweł Skowron. Do rzutu karnego podchodzi Konrad Sadliński i pewnym strzałem umieszcza piłkę w siatce. Jak się
później okazało, więcej bramek już nie oglądaliśmy i ostatecznie
wygrywamy 4:0.
Po tej wygranej i przy jednoczesnej porażce zespołu z Czermnej,
„Trojan” Lądek-Zdrój zostaje samodzielnym vice-liderem tabeli, a
do liderującej Ścinawki Średniej tracimy obecnie 6 pkt.
Marcin Sałdyka

DYŻURY APTEK W PORZE NOCNEJ

w Lądku-Zdroju, Stroniu Śląskim, Bystrzycy Kłodzkiej
1.11.2017, 9.00-13.00, 21.00-7.00, „Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
2.11.2017, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
3.11.2017, 21.00-7.00, „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
4.11.2017, 21.00-7.00, „Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
5.11.2017, 9.00-13.00, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
6.11.2017, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1b
7.11.2017, 21.00-7.00, „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
8.11.2017, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
9.11.2017, 21.00-7.00, „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
10.11.2017, 21.00-7.00, „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
11.11.2017, 9.00-13.00, 21.00-7.00, „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
12.11.2017, 9.00-13.00, 21.00-7.00, „Pod Orłem” Lądek-Zdrój Pl. Mariański 7/8
13.11.2017, 21.00-7.00, „Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
14.11.2017, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
15.11.2017, 21.00-7.00, „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
16.11.2017, 21.00-7.00, „Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
17.11.2017, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
18.11.2017, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1b
19.11.2017, 9.00-13.00, 21.00-7.00, „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
20.11.2017, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
21.11.2017, 21.00-7.00, „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
22.11.2017, 21.00-7.00, „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
23.11.2017, 21.00-7.00, „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
24.11.2017, 21.00-7.00, „Pod Orłem” Lądek-Zdrój Pl. Mariański 7/8
25.11.2017, 21.00-7.00, „Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
26.11.2017, 9.00-13.00, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
27.11.2017, 21.00-7.00, „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
28.11.2017, 21.00-7.00, „Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
29.11.2017, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
30.11.2017, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1b
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Wspinanie uważam za Ścieżkę
Wywiad z Wojciechem Kurtyką

Wojciech Kurtyka pochodzi ze Skrzynki koło Kłodzka, jednak
obecnie mieszka w Krakowie. Z wykształcenia inżynier elektronik. Taternik, alpinista. Jeden z najwybitniejszych polskich
i światowych himalaistów. Twórca skali trudności dróg skalnych
(inaczej nazywanej skalą Kurtyki lub krakowską). Współtwórca
stylu alpejskiego w himalaizmie (wysokogórskie przejście o
charakterze sportowym, podejmowane jako pojedyncza, ciągła
próba bez zakładania obozów i lin poręczowych - po raz pierwszy było ono wykonane w Himalajach i Hindukuszu w 1972 r.
i 1977 r.). Wojciech Kurtyka był inicjatorem kilkunastu pierwszych przejść wielkich ścian w stylu alpejskim, w tym na sześciu
ośmiotysięcznikach - część z nich uważana jest za najtrudniejsze. Laureat prestiżowej nagrody Piolet d’Or (Złoty Czekan 2016 r.) za całokształt dokonań w górch.
Czy region, w którym przyszedł Pan na świat wpłynął na Pana
życiowe wybory?
Oczywiście. Do dziesiątego roku życia mieszkałem na Ziemi Kłodzkiej. Trzebieszowice i Skrzynka to był mój świat, który ukształtował
moją wrażliwość na przyrodę. To właśnie ta wrażliwość zbudowała
podwaliny pod dalsze życie. Kontakt z przyrodą cieszył tamtego
dzieciaka i był terenem zabawy. Dzisiaj jest dla mnie jeszcze ważniejszy. Oczywiście człowiek a więc rodzina, życiowa partnerka są
etycznymi priorytetami, jednak więź z naturą jest poniekąd bardziej odkrywcza. Dopiero kiedy udało mi się rozszerzyć więź ze
światem ludzi na szerzej postrzegany świat odkryłem w swoim
życiu zupełnie nową jakość - poczucia jedności z otaczającą mnie
rzeczywistością. Kiedy po dziesięciu latach przeprowadziliśmy się
do Wrocławia boleśnie odczułem utratę bliskości z przyrodą. Graniczyło to z traumą. Ten szok zrekompensowała mi później właśnie
wspinaczka. Kontakt z górami był jak odzyskiwanie utraconego
niegdyś raju. Wspinaczka stała się dla mnie źródłem siły i energii
życiowej - z gór znosiłem do codziennego życia trwały i wzmacniając depozyt. Dlatego wspinanie uważam za Ścieżkę.
Często wybierał Pan najtrudniejsze przejścia, szukał nowych
wyzwań. Czy odczuwa Pan strach?
Na szczęście tak. Dla wspinacza strach jest jak guru, pozwala
nam przeżyć. Są jednak dwa rodzaje strachu. Pierwszy to głos
strachu „opatrznościowego”, który mądrze ocenia i ostrzega
przed niebezpieczeństwem, czyli ratuje nam życie. Niestety strach
„opatrznościowy”, trudno jest odróżnić od zwykłej tchórzliwości,
która jest podłą słabością odradzającą wszelkie ryzyko. Przecież
tchórz przegrywa życie, poddaje się, ponieważ boi się ryzyka i
przegranej. Pawdziwa porażka to właśnie niepodejmowanie życiowych wyzwań. Strach towarzyszy nam przez całe życie, dlatego
warto go poznać i oswoić. Wspinanie jest trudnym oswajaniem
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strachu, dlatego sporo wnosi do życia. Zdarza się, że musimy się
poddać. Sam tego doświadczałem i odczuwałem wtedy ogromny
smutek, niemal ból. Kiedy jesteś tak blisko szczytu i np. z powodu
warunków pogodowych musisz wracać to dotkliwie czujesz, że
przegrałeś. Ludziom gór trudno taki fakt zaakceptować, jednak
wycofanie się w odpowiednim momencie to niezwykle przydatna
umiejętność, która ratuje życie.
Przez kilka lat byłem partnerem wspinaczkowym Jerzego Kukuczki.
Na pewnym etapie zorientowałem się, że Kukuczka traci zdolność
komunikowania się z rzeczywistością i próbuje nas zabić. Proszę
mnie nie zrozumieć w sensie dosłownym. Jego działania były raczej
nieświadome, taką mam przynajmniej nadzieję. Kukuczka bardzo
wcześnie przestał negocjować z niebezpieczeństwem i rozpoczął
ślepy marsz przez „las trupów”. W jego karierze zginęło 6 wspinaczy. Inni umierali a jemu udawało się. Jurek uznał, że opatrzność
jest trwałym składnikiem jego losu i nic nie może mu się stać..
Ostatnią, szóstą ofiarą był on sam. Wpadł w pułapkę, polegającą
na traktowaniu niebezpieczeństwa jak chleba powszedniego. Po
latach wspinacze łatwo ulegają tej swojskości niebezpieczestwa.
Jurek miał tę cechę prawie od początku. Paradoksalnie, nie wiem
czy był dzielny - raczej był ślepy. Wolę uznawać go za ślepego, no
bo jeśli uznam, że nie był ślepy i wiedział co robi, to musiałbym
go obarczyć winną za ten „las trupów”. Nawet w doborze sprzętu
Jurek tracił rozumność. Zginął jak przysłowiowa blondynka w
szpilkach na Orlej Perci, po opadnięciu i zerwaniu liny o grubości
zaledwie 6 mm, czyli nieco grubszej niż sznurówka.
Czy Ziemia Kłodzka wciąż wzbudza w Pana sercu emocje?
Owszem wzrusza i budzi emocje, ale rzadko tu bywam. Mieszkam
w Krakowie i teraz częściej odwiedzam Tatry lub Jurę Krakowsko-Częstochowską. Jednak kiedy ostatnio odwiedziłem w Skrzynce
mój rodzinny dom to wiele się działo w moim wnętrzu. Niby nic,
zwyczajny dom, dosyć zaniedbany, ale to przecież tu wszystko się
zaczęło. Tu rozpoczęła się moja historia. Już sama świadomość
tego mocno łapie za serce. Z ogromną przyjemnością odwiedzam
też Lądek-Zdrój. Staję przy fontannie w parku i uśmiecham się do
wspomnienia mojej pierwszej rozpaczy i przerażenia. W wieku ok.
5 lat próbowano mi zrobić fotografię przy fontannie, a ja zrozpaczony ryczałem bo byłem przekonany, że kliknięcie aparatu zamieni
mnie w obrazek na kartce papieru. Kontakt z innymi uczestnikami
festiwalu daje również silne poczucie wspólnego świata. Tutejszy
Festiwal Górski to najlepsza tego rodzaju inicjatywa w Polsce.
Czy ma Pan jakieś nowe wyzwania?
Wyzwań wspinaczkowych rozumianych jako jako wyczyn sportowy
i medialny zdecydowane nie mam. Owszem wspinam się jeszcze,
ale robię to jedynie dla rozkosznego odświeżenia więzi ze skałą.
Dziś wyczyn sportowy pozbawiony jest dla mnie sensu gdyż wiem,
ze będzie powtórką doświadczenia przeżywanego w ekstremalnej
formie wiele razy - tam u kresu już niczego nowego nie odkryję.
Warto szukać gdzie indziej. Owszem, w młodszym wieku takie
zmagania są wręcz niezbędne. Podróż do granic własnych możliwości umożliwia odkrywane świata i poznanie siebie samego.
Jednak teraz brnięcie w tą samą stronę byłoby jałowe. Żyję jednak
równie intensywnie ale inaczej. Zaś po górach i wspinaniu pozostaje mi pewien znakomity dar. Trudy wspinaczkowe obudziły we
mnie coś najcenniejszego - poczucie jedności z przyrodą, nawet w
pozornie niedorzecznym sensie, z przestrzenią i światłem.
Po raz pierwszy doświadczyłem tego w Tatrach, później podczas
niektórych niebezpiecznych wspinaczek w górach wysokich. Jest
to cenna zdobycz bo eliminuje poczucie alienacji. Czuję, że to co
mie otacza jest żywe, więc nie jestem sam. To zmienia też stosunek do śmierci.
To doświadczenie uzmysłowiło mi również, że zadziwianie ludzi
wyłącznie sensacją i klasą sportową żenująco mija się z najcenniejszą wartością doświadczenia wspinaczkowego.

Z Wojciechem Kurtyką rozmawiała Ewa Chalecka.
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Ludzie, których znamy
Najsłynniejsza himalaistka
w gminie
Joanna Piotrowicz

O Joannie Piotrowicz rzec można: twardzielka o twarzy anioła. Przez wiele lat
była jedną z niewielu kobiet w Polsce,
pracujących na wysokościach. W tej
chwili również jako jedna z niewielu
kobiet ma własną szkołę wspinania,
gdzie prowadzi różnego rodzaju kursy
wspinaczkowe i organizuje eventy
(imprezy) dla firm. Ponoć jej „studenci”
mówią o niej: Królowa Śniegu. Sama
o sobie mówi: „Pani od Wspinania”. Bardzo dużo podróżuje, czasem z obowiązku,
częściej z pasji. Kobieta światowa,
która w naszym Konradowie znalazła
swoje przytulisko, energetyczne źródło,
refugium. Zaledwie miesiąc temu na
rynku wydawniczym pojawiła się książka
„Himalaistki” Mariusza Sepioło, która
zawiera wywiady z najważniejszymi
polskimi himalaistkami i wspomnienia
o tych, które odeszły. Joanna jest jedną z
bohaterek tego wydawnictwa.
Asiu, jesteś jak dziki wiatr, niczym jakaś
diablica tasmańska wciąż w ruchu. Właściwie można powiedzieć, że cały świat
jest Twoim domem, tymczasem wybrałaś
jednak jedno miejsce - nasz lądecki Konradów.
Każdy z nas potrzebuje chyba swojego
miejsca na ziemi i moim jest Konradów.
Od wielu lat pracuję niezwykle intensywnie w raczej wyczerpujących zawodach i
potrzebuję swojej bezpiecznej przestrzeni,
w której mogę ładować swoje baterie do
dalszych działań. Konradów jest dla mnie
taką „niszą ekologiczną”6. Wyobraź sobie,
że mam na to nawet osobną nazwę, bo ja
nie mieszkam w Konradowie, nie żyję w
nim zwyczajnie, w Konradowie zajmuję się
„konradowieniem”. Oczywiście Konradów
wiąże się też z moimi dziećmi i miejscem
ich wychowania, takim „matecznikiem”...
Aj! Uprzedzasz mnie, bo to miało być drugie pytanie, pytanie o Twoje dzieci. Ale
skoro już kobyłka stoi u płotu, to wiem, że
Zuza i Zbyszek wyrośli i opuścili rodzinne
gniazdo, gdzie się podziewają?
Dzieci mieszkają w Londynie i tam studiują.
Twierdzą jednak, że to emigracja chwilowa,
chcą wrócić do Polski, bo mają na siebie
pomysły. Nie mam pojęcia, czy wrócą do
Konradowa, ale do kraju z pewnością chcą
powrócić. Oczywiście przyjeżdżają często
do domu, ale od czasu do czasu widzimy
się w innych miejscach za granicą. Na przykład wczoraj wróciłam z Rzymu, w którym
spotkałam się urodzinowo z Zuzą. To taka

nasza „nowa świecka tradycja”. W zeszłym
roku był urodzinowy Paryż.
Konradów to Wasz dom, matecznik jak
mówisz, do którego powracasz z bliskich,
ale i odległych podróży. Z pewnością dzisiaj, gdy dzieci są z dala od domu, masz
większą swobodę. Dokąd podróżujesz?
Powiada się, że ktoś zjeździł cały świata.
Bez zbędnej tutaj skromności, mogę
powiedzieć, że właściwie zjeździłam pół
świata. Drugie pół przede mną. Byłam w
Indiach, Nepalu, Indonezji, Kazachstanie,
Argentynie, Chile, na Kubie, w Egipcie,
Tunezji, zjeździłam Europę i ciągle planuję
nowe wyprawy. Powiem ci jeszcze coś.
Nie mam wyremontowanego jak spod igły
domu i nie jeżdżę na co dzień luksusowym
samochodem, ale za to podróżuję. Oprócz
wspinania to moja wielka pasja i jestem
szczęśliwa, że mogę się jej oddawać.
Jesteś znana głównie jako himalaistka
i instruktor Polskiego Związku Alpinizmu,
ale obok tej, jakby nie patrzeć, pracy
pedagogicznej prowadzisz też firmę
eventową, możesz się pochwalić jakimiś
wyjątkowymi klientami?
Organizowałam imprezy - głównie firmowe - największym polskim koncernom
i mniejszym pracodawcom, nie sposób
wyliczyć tutaj wszystkich klientów. Chyba
ważniejsze jest to, że doszłam do miejsca,
w którym „w tym temacie” nie ma dla mnie
rzeczy niemożliwych...
No właśnie, no właśnie, bo nie darmo o
to pytam. Otóż chcę u ciebie złożyć specjalne zamówienie: mógłby mi w domu
zagrać Elton John?
Nie ma problemu! W jakim terminie? Ale
żarty żartami, bo gdybyś mi nie przerywał,
dotarłabym z tymi „rzeczami niemożliwymi” do punktu pod tytułem: to tylko
kwestia pieniędzy, budżetu jakim dysponujesz.
To prawda, znam to z własnego doświadczenia pracownika instytucji kultury.

Temat organizacji imprez mamy więc
przerobiony, bo znamy go oboje,
pomówmy więc może o górach, a raczej
chodzeniu po nich i całej tego otoczce,
bo o tym wiem zdecydowanie mniej.
W końcu września ukazała się książka
„Himalaistki”, przybliż, proszę, to wydarzenie.
Jakiś czas temu odezwał się do mnie
Mariusz Sepioło z prośbą o wywiad do
poważnej, samodzielnej publikacji o polskich himalaistkach. Przyznam, że jego
propozycja była dla mnie miłą niespodzianką – to wspaniałe, że jestem zaliczana
do zacnego grona polskich zdobywczyń
Himalajów – na którą z przyjemnością
przystałam. I tak pewnego dnia późniejszy
autor „Himalaistek” zjawił się u mnie w
Konradowie i przeprowadziliśmy ciekawą
rozmowę. Książka ta już dzisiaj okazuje się
być wydawniczym strzałem w dziesiątkę,
nie wiem czy osiągnęła już status bestselleru, jeśli nie, to z pewnością go zdobędzie.
„Himalaistki” trafiły do sprzedaży 27 września, czyli zaledwie miesiąc temu, a z tego
co wiem w tej chwili wyprzedany został
prawie w całości drugi dodruk książki.
To spory sukces i cieszę się, że mogę w
tak ważnym dla polskiej kultury górskiej
wydawnictwie poczytać o osobie, którą
znam od wielu lat – o Tobie. Cieszę się
też z innego powodu: już wkrótce lądecka
Biblioteka CKIR będzie Cię gościć na spotkaniu, prawda?
Tak. I myślę, że mogę z tego miejsca zaprosić wszystkich do Sali Widowiskowej Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju
na spotkanie, podczas którego będę opowiadać o górach i podróżach, a jeśli nasi
goście zechcą, to również o wielu innych
sprawach. Jestem pewna, że będzie ciekawie. Spotkanie odbędzie się 9 listopada o
godzinie 17.00 i mam nadzieję, że zdołamy
je połączyć ze sprzedażą książki „Himalaistki”.
Ja przyjdę na pewno i będę Ci zadawać
podchwytliwe pytania, a teraz dziękuję
pięknie za rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję i pozdrawiam
Czytelników „Debat”.
Rozmawiał Tomasz Pawlęga

nr 11 (209/2017)

12

Lądecki
Informator
Kulturalny
LISTOPAD 2017
1 listopada, godz. 19.15 - Koncert zespołu Presto „Zaczarowane melodie”,
Kinoteatr, ul. Orla 7, wstęp 15 zł
2 listopada, godz. 17.00 - Spektakl „Księżniczka na ziarnku grochu”, Teatr
Akademia Wyobraźni, Rynek 7, wstęp 15 zł, bilety rodzinne od 30 zł
3 listopada, godz. 19.00 - Lądeckie Kino bez biletu, pl. Staromłyński 5.
Sprawdź repertuar w CKiR, wstęp wolny
3 listopada, godz. 19.00 - Koncert„Piosenka Aktorska Upojona Jazzem”- czyli
oryginalne teksty i muzyka w nietuzinkowej interpretacji aktorskiej przyprawione jazzowym aranżem.„Dom Klahra”Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1, bilety
w przedsprzedaży 25 zł, w dniu koncertu 30 zł
4 listopada, godz. 11.00 - Poranek z Bajką - Lądeckie Kino bez biletu, pl.
Staromłyński 5. Sprawdź repertuar w CKiR, wstęp wolny
4 listopada, godz. 13.00 - Uroczysta Msza Św. w Kościółku Św. Karola Boromeusza we wsi Wrzosówka
4 listopada, godz. 19.30 - Koncert bluesowy Kajetan Drozd solo (gitara i
śpiew). „Dom Klahra” Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1, wstęp 15 zł
7 listopada, godz. 16.00 - Czytamy Lądek-Zdrój - II Otwarte Spotkanie Czytelnicze. W programie lektura wydawnictw o tematyce lądeckiej. Kawiarnia
Wiedeńska „Albrechtshalle”, ul. Lipowa, wstęp wolny
8 listopada, godz. 14.45 - Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej, Kawiarnia
Wiedeńska „Albrechsthalle”, ul. Lipowa, wstęp 8 zł
8 listopada, godz. 19.00 - Spotkanie z Maciejem St. Ziębą „Podróż do Indii i
do krajów Dalekiego Wschodu”, CKiR, pl. Staromłyński 5, wstęp wolny
8 listopada, godz. 19.00 - „Hiszpańska środa - spotkanie z muzyką hiszpańską” - gitara i śpiew Moises Bethencourt, Bartłomiej Hudziec - instrumenty
perkusyjne i harmonijka ustna. „Dom Klahra” Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1, wstęp 15 zł
9 listopada, godz. 17.00 - Spektakl „Wędrówki Stasia”, Teatr Akademia Wyobraźni, Rynek 7, wstęp 15 zł, bilety rodzinne od 30 zł
9 listopada, godz. 17.00 - Spotkanie z Joanną Piotrowicz, bohaterką książki
„Himalaistki”, CKiR, pl. Staromłyński 5, wstęp wolny
11 listopada, godz. 16.00 - Koncert z okazji 99. rocznicy Odzyskania Niepodległości. Sala Widowiskowa CKiR, pl. Staromłyński 5, wstęp wolny
11 listopada, godz. 19.00 - Podwójna dawka rocka - dwa koncerty jednego wieczoru, wystąpią „Underfate” oraz „Signal From Europa”. Dom Klahra
Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1, wstęp 20 zł
14 listopada, godz. 16.00 - „Czytamy Lądek-Zdrój - III Otwarte Spotkanie
Czytelnicze”. W programie lektura wydawnictw o tematyce lądeckiej. „Dom
Klahra” Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1, wstęp wolny
15 listopada, godz. 14.45 - Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej. Kawiarnia Wiedeńska „Albrechsthalle”, ul. Lipowa, wstęp 8 zł
15 listopada, godz. 19.00 - „Hiszpańska środa - spotkanie z muzyką hiszpańską” - gitara i śpiew Moises Bethencourt, Bartłomiej Hudziec - instrumenty perkusyjne i harmonijka ustna. „Dom Klahra” Kawiarnia Artystyczna, ul.
Rynek 1, wstęp 15 zł
16 listopada, godz. 17.00 - Spektakl „O Stachu i Strachu”, Teatr Akademia
Wyobraźni, Rynek 7, wstęp 15 zł, bilety rodzinne od 30 zł
17-19 listopada - Lądecki Jarmark Staroci, Rynek
17 listopada, godz. 19.00 - Lądeckie Kino bez biletu, pl. Staromłyński 5.
Sprawdź repertuar w CKiR, wstęp wolny
17 listopada, godz. 19.30 - Koncert „Acoustic Tribute to Leonard Cohen”,
Paulina Lenda i Piotr Kozub akustycznie -„Dom Klahra” Kawiarnia Artystyczna,
ul. Rynek 1, bilety w przedsprzedaży 25 zł, w dn. koncertu 30 zł
18 listopada, godz. 11.00 - Poranek z Bajką-Lądeckie Kino bez biletu, pl.
Staromłyński 5. Sprawdź repertuar w CKiR, wstęp wolny
19 listopada, godz. 19.00 - Koncert poezji śpiewanej, piosenki autorskiej –
Grzegorz Paczkowski solo (gitara i śpiew), „Dom Klahra” Kawiarnia Artystyczna Rynek 1, bilety 15 zł
21 listopada, godz. 16.00 - „Czytamy Lądek-Zdrój - IV. Otwarte Spotkanie
Czytelnicze”. W programie lektura wydawnictw o tematyce lądeckiej. Kawiarnia Wiedeńska „Albrechtshalle”, ul. Lipowa, wstęp wolny
22 listopada, godz. 14.45 - Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej, Kawiarnia

Wiedeńska „Albrechsthalle”, ul. Lipowa, wstęp 8 zł
22 listopada, godz. 19.00 - Hiszpańska środa - spotkanie z muzyką hiszpańską - gitara i śpiew Moises Bethencourt, Bartłomiej Hudziec - instrumenty
perkusyjne i harmonijka ustna, „Dom Klahra” Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1, wstęp 15 zł
23 listopada, godz. 17.00 - Spektakl „O czerwonym Kapturku”, Teatr Akademia Wyobraźni, Rynek 7, wstęp 15 zł, bilety rodzinne od 30 zł
24 listopada, godz. 19.00 - Lądeckie Kino bez biletu, pl. Staromłyński 5.
Sprawdź repertuar w CKiR, wstęp wolny
25 listopada, godz. 11.00 - Poranek z Bajką-Lądeckie Kino bez biletu, pl.
Staromłyński 5. Sprawdź repertuar w CKiR, wstęp wolny
25 listopada, godz. 19.30 - Koncert „Peticlenne trio” (Republika Czeska)
blues/rock. „Dom Klahra” Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1, wstęp 20 zł
28 listopada, godz. 16.00 - Czytamy Lądek-Zdrój - V. otwarte spotkanie
czytelnicze. W programie lektura wydawnictw o tematyce lądeckiej. „Dom
Klahra” Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1, wstęp wolny
29 listopada, godz. 14.45 - Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej, Kawiarnia
Wiedeńska „Albrechsthalle”, ul. Lipowa, wstęp 8 zł
29 listopada, godz. 19.00 - Hiszpańska środa - spotkanie z muzyką hiszpańską - gitara i śpiew Moises Bethencourt, Bartłomiej Hudziec - instrumenty
perkusyjne i harmonijka ustna. „Dom Klahra” Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1, wstęp 15 zł
30 listopada, godz. 17.00 - Spektakl „Jaś i Małgosia”, Teatr Akademia Wyobraźni, Rynek 7, wstęp 15 zł, bilety rodzinne od 30 zł

Na terenie miasta Lądek-Zdrój

15 listopada 2017 r. od godz. 6.00
Na terenie wiekskiej gminy Lądek-Zdrój
Konradów, Radochów, Kąty Bystrzyckie, Skrzynka,
Trzebieszowice, Stójków, Lutynia, Ułęże, Wojtówka, Orłowiec

22 listopada 2017 r. od godz. 6.00

ZBIÓRKA ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH,
ZUŻYTEGO SPRZĘTU RTV,AGD I OPON
Odpady należy wystawić
od godziny 6.00 w dniu odbioru
przed posesję, przy pojemnikach na odpady, w miejscu
widocznym, ułatwiającym dojazd pojazdu specjalistycznego.
Odbierane będą:
stare meble, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
(lodówki, pralki, telewizory, radia, etc.)
opony samochodowe wyłącznie z aut osobowych,
duże kartony, opakowania z tektury.
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