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Kolejne środki na
nowe przedszkole

W środę, 28 lutego, odebraliśmy dobrą wiadomość z lądeckiego ratusza. Burmistrz Roman Kaczmarczyk otrzymał z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, informację
o zwiększeniu kwoty dofinansowania projektu „Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Lądku-Zdroju”
o 645 177,47 zł. Tym samym rzec można, że przedszkole nam
„tanieje”, wcześniej bowiem otrzymaliśmy już dofinansowanie
do jego powstania w wysokości 4,7 mln zł.
Tymczasem prace na budowie przedszkola zmierzają ku końcowi. Wykonana została większość elewacji budynku i infrastruktury
wokół niego. W chwili obecnej, w związku z mrozami, prace trwają
głównie wewnątrz obiektu. Wykańczane są kolejne pomieszczenia,
uruchomiono również ekologiczne ogrzewanie absorpcyjną pompą ciepła opartą na płytkiej geotermii.

Przypomnijmy, że przedszkole będzie najnowocześniejszym obiektem użyteczności publicznej w Lądku-Zdroju, w znacznym stopniu
niezależnym energetycznie. Funkcjonalność obiektu zaprojektowana została przede wszystkim z myślą o bezpieczeństwie dzieci.
Zastosowane zostały najnowsze trendy budowlane, począwszy od
komunikacji (bezpośrednie drogi ewakuacji z pomieszczeń na zewnątrz, bezpieczny parking itp.) po poszycie dachu i bezpieczne
rynny, na których nie powstają sople. Przedszkole będzie bardzo
oszczędne w użytkowaniu i przyjazne dla środowiska. Z pewnością
będzie to obiekt wzorcowo dostosowany do naszej epoki.
Wszystko wskazuje na to, że nasze dzieci będą mogły korzystać z
nowego przedszkola od nowego roku szkolnego.
Red.
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nowych pomysłów, rozwiązań, praktyk i technologii w klastrach
energii. Spotkanie odbyło się pod egidą spółki Tauron Ekoenergia.
16 lutego. Podpisałem akt notarialny przeniesienia własności
ruin dawnego kościoła ewangelickiego z Gminy Lądek-Zdrój
na rzecz państwa Szulim, nowych właścicieli obiektu i nowych
inwestorów w naszym mieście. O tym temacie wspominałem już
w ostatnich miesiącach. Obiekt, po adaptacji, służyć będzie celom
kulturalno-rozrywkowym.

Z biurka
BURMISTRZA KACZMARCZYKA

16 lutego. Odbyłem spotkanie robocze w ramach Autonomicznego Regionu Energetycznego Sudety, klastra energii, do którego należą gminy: Kudowa-Zdrój, Polanica-Zdrój, Duszniki-Zdrój,
Szczytna i nasza Gmina. Spotkanie dotyczyło certyfikacji klastra
i spraw bieżących organizacji.
17 lutego. Uczestniczyłem w Spotkaniu Sprawozdawczym Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lądku-Zdroju. Złożyłem
naszym druhom podziękowania za ofiarną pracę w 2017 r. i wręczyłem im. ufundowany przez Gminę nowoczesny projektor LED,
który poprawi ich pracę szkoleniową.
19 lutego. Spotkałem się z pogorzelcami z ul. Kościelnej, którzy
utracili swe domostwa podczas pożaru we wrześniu 2017 r. Podczas zebrania poinformowałem mieszkańców zniszczonych kamienic, iż podjąłem decyzję, że będziemy remontować zdewastowane
żywiołem obiekty.

31 stycznia. Po 34 latach pełnienia służby, komendant powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku, st. bryg. Jan Chodorowski przeszedł na emeryturę. Miałem przyjemność wziąć udział w
spotkaniu pożegnalnym zorganizowanym z tej okazji i przekazać
podziękowania w imieniu jednostek OSP z Gminy Lądek-Zdrój.
2 lutego. Wziąłem udział w rocznej odprawie służbowej Komisariatu Policji w Lądku-Zdroju. Podczas odprawy miała miejsce
prezentacja, której dokonał asp. szt. Jan Hoszko. Według danych
statystycznych Lądek-Zdrój i Stronie Śląskie, które także objęte
jest działalnością naszego komisariatu, są na tle innych obszarów
Powiatu Kłodzkiego gminami spokojnymi i bezpiecznymi.
3 lutego. W Świetlicy Wiejskiej w Skrzynce odbył się Bal Charytatywny na rzecz Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach. Była
to bardzo udana karnawałowo - dobroczynna feta, gratuluję organizatorom i raz jeszcze dziękuję za wspaniałe spotkanie.
10 lutego. Wziąłem udział w Zebraniu Sprawozdawczym Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzynce. Wręczyłem Zarządowi oficjalne podziękowania za pracę na rzecz naszego bezpieczeństwa oraz promesę na 7 000 zł na remont motopompy.
12 - 13 lutego. Uczestniczyłem w konferencji szkoleniowej
w Jeleniej Górze, której tematem były możliwości użytkowania

22 lutego. Byłem prelegentem podczas konferencji konsultacyjnej dotyczącej polityki surowcowej państwa pt. „Pozyskiwanie
surowców ze złóż kopalin i ciepło Ziemi”. Konferencja odbyła się
w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
j Burmistrz Lądka-Zdroju, Roman Kaczmarczyk

Ruszyły roboty
na dworcu kolejowym
Od stycznia br. trwają prace remontowo-adaptacyjne na lądeckim
dworcu kolejowym. Jak już informowaliśmy w przejętym przez
Gminę obiekcie powstanie lokalny inkubator przedsiębiorczości,
czyli kompleks siedzib różnych firm i instytucji. Modernizację
obiektu przeprowadzimy za kwotę 5,6 mln zł, w której 4,6 mln pochodzić będą spoza budżetu naszej Gminy.
W chwili obecnej uporządkowane zostały lokale w budynku włącznie z wymianą części tynków - oczyszczono też torowiska
w pobliżu dworca i rozpoczęto większe roboty remontowe, na które pozwalają zimowe warunki atmosferyczne.
Red.
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Eko-innowacje dla kurortu

Lądeckie Usługi Komunalne Sp. z o. o.
Nowa spółka. Nowy zarząd. Nowa jakość.
Nowe usługi.
Lądeckie Usługi Komunalne sp. z o. o. wchodzą na rynek z wieloma zmianami. Powstało nowe logo firmy. Spośród kilku propozycji pracownicy spółki dokonali wyboru poprzez głosowanie.
Spółka dzięki zmianie formy organizacyjnej może przyjmować zlecenia od firm i osób prywatnych z terenu naszej gminy, jak również
od kontrahentów spoza terenu gminy. Przykładowe usługi, które
spółka może wykonywać:
∙∙ prace porządkowe: odśnieżanie, usuwanie zlodowaceń i śliskości, sprzątanie terenów zewnętrznych;
∙∙ pielęgnacja zieleni: przycinanie drzew, krzewów, koszenie
trawników, nasadzenia drzew, krzewów, kwiatów;
∙∙ administrowanie nieruchomościami wraz z kompletną obsługą konserwatorską i utrzymywania porządku w budynku i na
posesji;
∙∙ wykonywanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych;
∙∙ usługi koparką-ładowarką: wykonywanie wykopów do głębokości 5,5 m oraz minikoparką: wykonywanie wykopów o głębokości do 2,5 m, a szerokości już od 20 cm;
∙∙ usługi transportowe towarów pojazdami: ciągnik z przyczepą
z wywrotką do 5t, kontenerowiec z wywrotką do 5 t, Lublin
furgon do 750 kg;
∙∙ usługi remontowe i konserwatorskie;
∙∙ elektryczne: naprawa osprzętu i instalacji elektrycznych,
∙∙ gazowe: montaż instalacji, wymiana urządzeń, sprawdzenie
szczelności instalacji gazowej;
∙∙ wod-kan: naprawa i wymiana instalacji wodnych, wymiana zaworów, wodomierzy, baterii, itp.;
∙∙ stolarskie: przecinanie, struganie tarcicy, wyrób okien i drzwi
drewnianych, renowacja stolarki okiennej i drzwiowej, naprawy stopni drewnianych, montaż podłóg, wyroby z drewna listwy, łaty, ćwierćwałki, itp.;
∙∙ ślusarskie: naprawa i wymiana zamków, klamek, wkładek
drzwiowych;
∙∙ ogólnobudowlane: murarskie, tynkarskie, malarskie, posadzkarskie, montażowe i inne.
Przedstawiona oferta obejmuje jedynie przykładowe usługi świadczone przez LUK sp. z o.o. Z czasem oferta będzie się z pewnością
powiększać, ponieważ LUK jest spółką nową, otwartą i elastyczną, która potrafi odpowiadać na potrzeby Klientów i dostosować
świadczone usługi do indywidualnych wymogów.

Przypominamy!
W związku z trwającą inwentaryzacją sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych 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.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem
telefonu 74 8146 667.
Lądeckie Usługi Komunalne Sp. z o.o.

W połowie lutego (12-13.02) w Jeleniej Górze odbyło się spotkanie warsztatowe dotyczące możliwości wykorzystania nowych
pomysłów, rozwiązań, praktyk i technologii wykorzystywanych w
klastrach energii, w których Spółka Tauron Ekoenergia jest koordynatorem. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk.
Głównym celem jeleniogórskich warsztatów specjalistycznych
było zidentyfikowanie projektów naukowo-badawczych, a także
innowacyjnych rozwiązań, które mogą być zrealizowane w ramach
klastrów energii. W kręgu zainteresowania organizatorów wydarzenia znalazł się szereg przedsięwzięć dotyczących wytwarzania,
zużycia, magazynowania energii elektrycznej, ciepła oraz transportu. Gośćmi spotkania byli m.in. przedstawiciele Ministerstwa
Energii, reprezentanci środowisk naukowych i badawczych, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, a także uczestnicy inicjatyw klastrowych koordynowanych przez spółkę Tauron
Ekoenergia. Warto zaznaczyć, że spółka Tauron to wytwórca zielonej energii, który eksploatuje 34 elektrownie wodne i 4 fermy
wiatrowe dzięki czemu jest dziś wiodącym producentem zielonej
energii w Polsce. Podmiot realizuje także projekt: „Opracowanie
platformy pozwalającej na zagregowanie potencjału wytwórczego
i regulacyjnego rozproszonych źródeł energii odnawialnej i zasobników energii oraz wybranych kategorii odbiorów sterowalnych”.
Organizatorzy jeleniogórskiego spotkania przygotowali dwanaście tematycznych prezentacji, które poprowadzili najlepsi polscy
eksperci. Podczas spotkania poruszane były zarówno znane już
mieszkańcom Lądka-Zdroju kwestie e-mobilności i rozwoju geotermii na Dolnym Śląsku, jak i tematy nowe i intrygujące np. elektrolityczny wodór jako nośnik zielonej energii.
Lutowe spotkanie jest kolejnym, istotnym krokiem w dążeniu do
tego, aby kurort Lądek-Zdrój stał się wzorcowym eko-miastem.
Ewa Chalecka

Zapisy dzieci do przedszkola
na rok szkolny
2018/2019
Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego
w Lądku-Zdroju, ul. Paderewskiego 2 informuje, że
od 01 marca 2018 r. do 31 marca 2018 r.

TRWA POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
NA ROK SZKOLNY 2018/2019
Postępowanie rekrutacyjne
jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata,
złożony do dyrektora Gminnego Przedszkola
Publicznego w Lądku-Zdroju w/w terminie.
Wnioski do pobrania w sekretariacie
Przedszkola od 01 marca 2018 r.
w godzinach 7.00 - 15.00.
Informacja pod numerem tel. 74 8146 380
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Z prac Rady Miejskiej
w Lądku-Zdroju

się nad samą nazwą, propozycja „Kuracyjna” uznano za niezbyt
udaną. Padła nawet sugestia, by przeprowadzić konsultacje, lecz
akurat na tym odcinku brak jest innych budynków. Basen znajdujący się obok, zgodnie z wykazem na stronie www.23wszur.pl
zlokalizowany jest przy Pl. Marii Skłodowskiej-Curie.

Od początku roku 2018 odbyły się trzy sesje: jedna w dniu 22
stycznia, zwołana jako nadzwyczajna na wniosek Burmistrza Lądka-Zdroju oraz dwie planowane, w dniach 31 stycznia i 28 lutego.
Powodem zwołania sesji nadzwyczajnej była konieczność zwiększenia wniesionego przez Gminę wkładu finansowego do utworzonej spółki Lądeckie Usługi Komunalne. Minimalny kapitał ustalony
wcześniej jako 5000,00 zł okazał się niewystarczający w przypadku
prowadzenia działalności gospodarczej. Radni podjęli uchwałę o
wniesieniu do spółki wkładu w wysokości 100.000,00 zł. Obecny
na sali obrad Prezes spółki Jerzy Szymańczyk podziękował za podjęte uchwały, przedstawił bieżące informacje związane z prowadzeniem działalności spółki i nakreślił zadania, jakie czekają nową
jednostkę.
Porządek obrad sesji w dniu 31 stycznia obejmował - oprócz
spraw proceduralnych, sprawozdania Burmistrza Lądka-Zdroju
i sprawozdania GKRPA za 2017 r. - blok 12 projektów uchwał do
głosowania.
Zgodnie z porządkiem obrad pierwsza uchwała dotyczyła zmian
w budżecie gminy. Dotyczyły one m.in. wprowadzenia zadania
„Poszukiwanie wód geotermalnych otworem LZT-1 w Lądku-Zdroju” - wykonanie dokumentacji formalno-prawnej i przeprowadzenie postępowania przetargowego odwiertu, środków w ramach zadań z Budżetu Obywatelskiego. Radni przychylili się też
do wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy o wartości 106.800,00 zł do
Lądeckich Usług Komunalnych. Są to sprzęty typu Mini koparka,
przyczepa, kosiarki, serwer. W zamian za ten aport Gmina otrzyma
1068 udziałów o wartości 100 zł każdy.
Radni zdecydowali, że z dniem 31 sierpnia 2018 r. nastąpi włączenie gimnazjum do liceum ogólnokształcącego. Baza lokalowa
LO pozwoli na organizację zajęć zarówno dla wygasającego gimnazjum, jak i dla liceum. Kontynuując wątek oświatowy, przyszła
kolej na uchwałę w sprawie przedszkola. Z dniem 31 sierpnia
2018 r. nastąpi zmiana siedziby Gminnego Przedszkola - będzie
się ono mieściło w nowym budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 26A.
Radni wyrazili zgodę na nabycie prawa własności nieruchomości
gruntowej zabudowanej położonej przy ulicy Klonowej 13. Byłby
to budynek włączony w gminny zasób mieszkaniowy, wymagający
jednak wcześniejszego remontu. Proponowano cena, za którą Gmina może nabyć nieruchomość to 470.000,00 zł. Podjęta uchwała
umożliwia Burmistrzowi starania o zakup tej nieruchomości, chociaż wygospodarowanie takiej kwoty w budżecie nie będzie łatwe.
Jedna z przedostatnich uchwał dotyczyła zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju obręb
Zatorze. To od dawna wskazywane miejsce pod inwestycje, teraz
wprowadzono zapisy o przeznaczeniu: teren zabudowy usługowej
z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej, tereny odnawialnych
źródeł energii, tereny dróg wewnętrznych. Uchwalono Gminny
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
Jedyną uchwałą, którą rani odrzucili podczas sesji, była propozycja zmiany nazwy części ulicy Zamkowej. Ulica ta na planach
Lądka-Zdroju występuje w dwóch częściach. Pierwsza od Pl. Skłodowskiej-Curie do Pl. Mariańskiego (nie ma żadnych numerów
domów) i później od św. Jadwigi (tam są budynki nr 1, 2, itd.).
Zmiana nazwy części ulicy pozwoli na uporządkowanie sytuacji
i wybrnięcie z kłopotów obiektu „Alhambra”, który w tej chwili nie
ma numeru. Nadanie np. numeru Zamkowa 1a może spowodować
zamieszanie wśród klientów hotelu, których GPS może pokierować w górną część ulicy Zamkowej. Podczas sesji zastanawiano

Na temat sesji z dnia 28 lutego w następnym numerze. Dokumentacja dotycząca sesji - projektów i podjętych uchwał zamieszczana
jest w lądeckim Biuletynie Informacji Publicznych www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl w zakładce Rada Miejska.

Pomiędzy sesjami
W dniu 17 lutym 2018 r. na zaproszenie Prezesa dh Leszka Pazdyka uczestniczyłam w corocznym zebraniu sprawozdawczym
Ochotniczej Straży Pożarnej w Lądku-Zdroju. Podczas przerwy
w obradach wszyscy obecni zostali zaproszeni do obejrzenia Izby
Pamięci, która powstała z inicjatywy dh Zbigniewa Strzeleckiego.
Dziękuję również OSP Trzebieszowice i Prezesowi dh Łukaszowi
Wronie za zaproszenie na zebranie sprawozdawcze OSP a zarazem otwarcie nowej remizy w Trzebieszowicach, co miało miejsce
w dniu 27 stycznia br.
W dniu 19 lutego wzięłam udział w spotkaniu Burmistrza Romana
Kaczmarczyka, pracowników UMiG z osobami poszkodowanymi
podczas pożaru kamienic. Pan Burmistrz poinformował o decyzji
przystąpienia do odbudowy dwóch kamienic nr 2 i nr 6, należących
do gminy. Jest deklaracja Wojewody Dolnośląskiego o znaczącym,
bo prawie 80% refinansowaniu tego zadania (po odliczenia środków z ubezpieczenia), ale umowa dopiero zostanie zawarta. Będzie
to refundacja, więc Gmina Lądek-Zdrój musi na początek znaleźć
środki na te prace we własnym budżecie.
W środę 21 lutego reprezentowałam Gminę podczas wręczenia bonów towarowych o wysokości 1.250,00 zł dla osób poszkodowanych podczas pożaru kamienic. Akcję charytatywną zorganizowali
Paulina Bagińska i Robert Król jako Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lądeckiej we współpracy z Kamilą Miką. Ich działania wsparły
Urząd Miasta i Gminy, Centrum Kultury i Rekreacji oraz wykonawcy - artyści, muzycy, malarze i mieszkańcy, którzy uczestniczyli
w Koncercie Charytatywnym na rynku. Dzięki wspólnej zbiórce,
energii i chęci pomocy zgromadzono 20.000,00 zł. Poszkodowani
otrzymali bony, które mogą bezterminowo zrealizować w postaci
sprzętu AGD i mebli. Wielkie brawa i podziękowanie dla Organizatorów akcji!

Życzenia dla przewodników
Z okazji Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego
składam wszystkim Koleżankom i Kolegom Przewodnikom
z lądeckiej Gminy życzenia przejścia wielu tras turystycznych,
spotkania wspaniałych ludzi na tych drogach;
aby towarzyszył nam zawsze zachwyt światem dookoła
a chęć poznawania nigdy nas nie opuściła.
Międzynarodowy Dzień Przewodników Turystycznych, uroczyście
obchodzony 21 lutego, został ustanowiony w 1989 r. podczas III
Konwencji Światowej Federacji Stowarzyszeń Przewodników Turystycznych (World Federation of Tourist Guide Associations –
WFTGA), która odbyła się w Nikozji na Cyprze.
Małgorzata Bednarek
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju
a zarazem Przewodniczka Sudecka z 20-letnim stażem.
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Podsumowanie Lądeckiej
Straży Pożarnej 2017

dh Zbigniewa Strzeleckiego nasza jednostka wzbogaciła się o Izbę
Pamięci związaną z pożarnictwem i naszą jednostką. Dh Strzelecki
ofiarował także jednostce herb Lądka-Zdroju, który został umieszczony w naszej świetlicy. Natomiast burmistrz Roman Kaczmarczyk wręczył na ręce prezesa dh Leszka Pazdyk projektor multimedialny, encyklopedię z historią pożarnictwa oraz podziękowanie dla
wszystkich strażaków.
Na zebraniu gościliśmy druhów z zaprzyjaźnionej jednostki z Bystřec w Czechach, którzy wręczyli dh Leszkowi Pazdykowi i dh
Czesławowi Korobij medale św. Floriana. Miło nam poinformować,
że nasza jednostka za rok 2016 r z 1% uzyskała kwotę około 6 400
zł. Z tego miejsca serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przekazali 1% na rzecz OSP w Lądku-Zdroju.
Gracjana Pazdyk

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
W sobotę 17 lutego druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Lądku-Zdroju zebrali się w swojej remizie, by podsumować rok
2017 na Zebraniu Sprawozdawczym. Sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe przedstawił dh Leszek Pazdyk, natomiast dh Czesław Korobij zaprezentował sprawozdanie z akcji
ratowniczo-gaśniczych.
W 2017 r. OSP Lądek-Zdrój wyjechała do akcji 169 razy. Były to
m.in. pożary komina, kolizje drogowe, pomoc policji i pogotowiu,
złamane drzewa. Były też dwa duże zdarzenia tj. pożar trzech autobusów przy ośrodku „Złoty Łan” i pożar 3 kamienic przy ul. Kościelnej. W wyniku obu przypadkach straty materialne były bardzo
duże, ale na szczęście obyło się bez ofiar w ludziach. W 2017 r.
nasi druhowie, aby podnieść swoje kwalifikacje wzięli udział w
szkoleniach podstawowych, wodnych, dowódców i KPP. Dh Gracjana Pazdyk zrelacjonowała działalność Dziecięcej Drużyny Pożarniczej. Walne zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP
w Lądku-Zdroju. Przedstawiony plan pracy oraz plan finansowy na
rok 2018 został jednogłośnie przyjęty przez walne zebranie OSP.
W trakcie spotkania także burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk wraz z prezesem ZOMG OSP RP Janem Zawadzkim wręczyli odznaczenia za wysługę lat następującym strażakom: Adam
Rodak - 15 lat, Galas Janusz, Jan Hulboj - 30 lat, Józef Krzanowski
- 40 lat, Józef Markowski - 50 lat. Dzięki staraniom i wsparciu

Skandaliczna kradzież !
Kilka miesięcy temu pisaliśmy z dumą o zmodernizowanym parkingu na Przełęczy Lądeckiej, który dodatkowo zaopatrzony został
w chatę grillową i zestaw ław biesiadnych. Inwestycja była niezwykle trafiona - przełęcz jest miejscem parkowania dla tysięcy
turystów odwiedzających w ciągu roku Borówkową Górę z tamtejszą wieżą widokową. Sama już Przełęcz Lądecka jest bardzo
atrakcyjnym punktem widokowym. Wydawałoby się również, że
minęły czasy, w których tego typu własność publiczna oznaczała,
że można z nią robić co się chce, włącznie z kradzieżą, słowem,
konieczne jest jej zabezpieczenie.
Okazało się, że nic z tego. Prawdopodobnie w nocy z 3 na 4 lutego na przełęczy pojawili się przygotowani złodzieje, którzy ukradli
wszystkie ławostoły i grill z chaty. Po prostu opadają ręce…
W związku tym burmistrz Roman Kaczmarczyk wyznaczył nagrodę
za pomoc w ujęciu sprawców kradzieży. Namawiamy do współpracy, ponieważ jako lądczanie okradzeni zostaliśmy wszyscy.
Red.

W piątek, 16 lutego 2018 r., w Lądku-Zdroju odbyło się sympozjum zorganizowane przez Uzdrowisko „Lądek-Długopole” S.A.,
które zapoczątkowało działalność Ośrodka Badawczo-Rozwojowego. Z jednej strony - jak podkreśla Prezes Zarządu Spółki Zbigniew Piotrowicz - jest to powrót do tradycji badań naukowych
prowadzonych w Lądku-Zdroju, przede wszystkim przez profesorów Kochańskiego i Mintę, a z drugiej strony skierowanie
uzdrowiska, zgodnie ze strategią, na tory współpracy ze światem
nauki, innowacji i rozwoju. Wielowiekowa tradycja lecznictwa
uzdrowiskowego, unikalny skład wód leczniczych, występowanie
radonu, doświadczona kadra i prestiż kurortu, a także rozpoczęta
współpraca z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu, Śląskim
Uniwersytetem Medycznym w Katowicach, Politechniką Wrocławską, Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie, to silne
fundamenty i perspektywy dla jednostki badawczo rozwojowej
w Lądku-Zdroju. W pierwszych miesiącach działalności rozpoczęto prace nad projektem „Innowacyjne i bezpieczne wykorzystanie
radonu w chorobach cywilizacyjnych”.
Prace Ośrodka Badawczo - Rozwojowego skierowane będą
w stronę standaryzacji lecznictwa uzdrowiskowego i tworzenia
innowacyjnych rozwiązań w medycynie uzdrowiskowej. Prezes
Zarządu Zbigniew Piotrowicz podczas sympozjum wręczył także
certyfikaty powołania członkom Rady Naukowej Ośrodka Badawczo - Rozwojowego.
Red.
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AKCJE W TRZEBIESZOWICACH

ŚWIETLICA STRAŻACKA W TRZEBIESZOWICACH
Dnia 27 stycznia 2018 r. miało miejsce wyjątkowe wydarzenie
w historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieszowicach - uroczyste otwarcie świetlicy strażackiej, która powstała na poddaszu
naszej remizy. Składa się ona z sali narad, aneksu kuchennego
oraz toalet.
Pomysł zaadaptowania pomieszczeń strychowych na świetlicę
strażacką narodził się podczas przebudowy stodoły na remizę.
W 2007 roku dzięki ogromnemu zaangażowaniu ówczesnego Prezesa Ryszarda Wrony, senatora Kazimierza Drożdża i wszystkich
strażaków, którzy w czynie społecznym budowali obiekt remizy przebudowując go ze stodoły, nastąpiło oddanie budynku do użytkowania. W trakcie kolejnych lat zarząd jednostki skupił się na dalszych
pracach na parterze strażnicy oraz działalności ratowniczo-gaśniczej. Po śmierci Prezesa Wrony w 2013 roku, strażacy młodszego
pokolenia z naszej jednostki podjęli decyzję odnośnie zaadaptowania pomieszczeń strychowych na świetlicę. Prace wykonywaliśmy
w czynie społecznym przy wsparciu Rady Sołeckiej.
Jednak wizja ogromu prac jaki trzeba było wykonać, malejące
możliwości pozyskiwania środków finansowych oraz łączenie życia prywatnego strażaków z działaniem na rzecz straży przy wykonywaniu prac budowlanych sprawiały, że prace posuwały się do
przodu, ale w wolnym tempie.
Na jesień 2014 roku poznaliśmy niezwykle kompetentną i dającą światełko w tunelu dla rozbudowy naszej straży osobę a był
to dzisiejszy Burmistrz Lądka-Zdroju Pan Roman Kaczmarczyk.
Pan Roman zmotywował nas do dalszej pracy, jednak wtedy ważniejszy dla naszej jednostki był nowy wóz strażacki. W 2015 roku
dzięki pokryciu kosztów materiałów budowlanych przez Ireneusza
Łopatyńskiego i wykonaniu darmowej usługi przez Krzysztofa
Warachima udało się wylać posadzkę na głównej części świetlicy. Kolejnym etapem miało być wykonanie klatki schodowej. Pan
Burmistrz Roman Kaczmarczyk cały czas pamiętał o rozpoczętej
budowie i w 2016 roku otrzymaliśmy środki finansowe na stal,
z której miała być zrobiona klatka schodowa oraz wykonanie usługi. Klatka została wykonana przez firmę Daniela Łopatyńskiego,
który również ma niezapomniany wkład w wykonaniu ogromu
prac. Gdy zlikwidowaliśmy stare wejście na strych nic nie stało na
przeszkodzie żeby wykonać posadzkę w części aneksu kuchennego i toalet. Znowu uśmiechnęliśmy się do Ireneusza Łopatyńskiego i Krzysztofa Warachima, którzy ponownie nam nie odmówili
sponsorując materiały budowlane i wykonanie usługi. Ponadto
otrzymaliśmy darowizny od Nadleśnictwa oraz od Pana Senatora
Kazimierza Drożdża. Przez cały czas wykonywanych prac na budowie pojawiał się Pan Ryszard Kotrys, który wykonał połączenie
elektryczne dolnej części obiektu z poddaszem, a następnie spiął
całą instalację elektryczną świetlicy strażackiej w jedną tablicę rozdzielczą. Wszystkie prace na remizie wykonał w czynie społecznym.
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W 2017 roku dzięki Panu Burmistrzowi oraz przychylności Rady
Miejskiej w Lądku-Zdroju zostały przekazane środki finansowe na
wykonanie głównej sali świetlicy strażackiej. I tutaj trzeba mocno
podkreślić i bić gromkie brawa dla Pana Burmistrza Romana Kaczmarczyka, bo przeznaczenie pieniędzy obejmowało także wykonanie usługi budowlanej przez firmę zewnętrzną. Po raz pierwszy
w historii naszej jednostki, prace budowlane wykonywała firma
budowlana, a nie jak było do tej pory strażacy własnym nakładem
sił. Prace zostały wykonane przez firmę Wasama z siedzibą w Lądku-Zdroju. Po zakończonych pracach nasze radne Magdalena Podyma i Ewelina Rycaj cały czas dążyły do całkowitego zakończenia
remontu. I znowu Pan Burmistrz oraz Radni stanęli na wysokości
zadania i jednostka w Trzebieszowicach ponownie otrzymała środki finansowe na dalszą część remontu obejmujące także wykonanie usługi. OSP Trzebieszowice dołożyło 7.000,00 zł otrzymanych
z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Drugą część remontu wykonała jednoosobowa firma Andrzeja Marciniaka.
Od grudnia 2017 roku mamy własną świetlicę strażacką, na powstanie której Gmina wydatkowała około 52.000,00 zł. Całkowity
koszt zakończenia inwestycji wyniósł około 85.000,00 zł, nie licząc
ogromu prac wykonanych przez strażaków w czynie społecznym.
Do całkowitego zakończenia budowy konieczne będzie wykonanie
jeszcze zadaszenia zewnętrznej klatki schodowej.
Chciałbym bardzo podziękować Panu Burmistrzowi oraz Radzie
Miejskiej za właściwe decyzje, które doprowadziły do zakończenia
budowy naszej świetlicy.
Dziękujemy bardzo Panu Ryszardowi Kotrys, Krzysztofowi Warachim i Ireneuszowi Łopatyńskiemu za bezinteresowną pomoc.
Dziękuję Nadleśnictwu Lądek-Zdrój oraz senatorowi Kazimierzowi
Drożdż za przekazanie darowizn. Bardzo dziękuję Panu Jerzemu
Godziejewicz za pilotowanie remontu pomieszczeń strychowych.
W tym miejscu ogromne słowa podziękowania należą się również dla Ś.P. Wacława Błażewicza, który rozpoczynał z nami jako
projektant. Dziękuję Paniom Radnym Magdalenie Podyma i Ewelinie Rycaj za wstawiennictwo u Pana Burmistrza oraz pomyślne
rozmowy i głosowania na Radach Miasta. Dziękuję Pani Beacie
Kaczmarczyk za zaangażowanie się w sprawy naszej jednostki
i służenie radą w różnych sytuacjach.

I na końcu chciałbym podziękować wszystkim członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieszowicach za podjęcie tak szczytnej
inicjatywy jaką była chęć posiadania własnej świetlicy strażackiej.
Gdyby nie Wasz zapał i zaangażowanie tego miejsca dzisiaj by nie
było. Jest to kolejny sukces naszej jednostki. Każdy z Was wie, ile
włożył tutaj własnej pracy i poświęcił czasu. Jedni masakrycznie
dużo, drudzy mniej, a trzeci niewiele. Jednak najważniejszy jest
sukces końcowy a ze swojej strony jeszcze raz chciałbym bardzo
podziękować strażakom, którzy nadawali rozpędu wszystkim pracom i większość ich wykonywali samodzielnie.
Niech ta świetlica strażacka służy nam wszystkim jako miejsce
nauki, doskonalenia zawodowego, spotkań z okazji różnych okoliczności.
Łukasz Wrona – Prezes OSP Trzebieszowice
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IV BAL CHARYTATYWNY
3 lutego w Skrzynce odbył się IV Bal Charytatywny zorganizowany
przez Stowarzyszenie Witoski, działające przy Szkole Podstawowej w Trzebieszowicach. Całkowity dochód z imprezy w wysokości
3000 zł został przekazany na rzecz szkoły.
Organizatorzy serdecznie dziękują za zaangażowanie i pomoc:
paniom Ewelinie Rycaj, Magdalenie Podyma, Beacie Gadzińskiej.
Pani Lucynie Rodak za przygotowanie wyśmienitych dań gorących, Państwu Beacie i Andrzejowi Tusińskim za przygotowanie
pysznych wyrobów wędliniarskich, przedstawicielom Rady Rodziców Paniom Annie Lonc i Beacie Targosz. Dziękujemy także rodzicom i przyjaciołom naszej szkoły za zaopatrzenie w ciasta i zimne
przekąski: Teresie i Bogusławowi Gąsiorek, Dorocie Walkowiak,
Monice Pająkiewicz, Agacie Gąsior, Aleksandrze Szwed, Monice
Polichowskiej, Ewie Szczerba, Katarzynie Rycaj. Dziękujemy także
zespołowi Skrzynczanki za bezpłatne użyczenie zastawy stołowej,
a także wszystkim, którzy wsparli naszą placówkę bawiąc się do
białego rana.
Organizatorzy Balu

7
Sołtys Magdalenę Podyma i Radę Sołecką. Dzieci bawiły się przy
muzyce niezawodnych DJów Sławka Fryczkowskiegi i Darka Hankus. W rolę Św. Mikołaja wcielił się tym razem Burmistrz Lądka-Zdroju Pan Roman Kaczmarczyk, za co serdecznie dziękujemy.
Obszerna fotorelacja do obejrzenia na facebookowym profilu Trzebieszowic. A za piękne zdjęcia dziękujemy Pani Beacie Kaczmarczyk.
Magdalena Podyma – Sołtys Trzebieszowic

BAL MIKOŁAJKOWY W TRZEBIESZOWICACH

4 lutego w sali sportowej w Trzebieszowicach odbył się Bal Mikołajkowy dla najmłodszych mieszkańców wsi zorganizowany przez

WIEŚCI Z „Lądeckiej jedynki”
www.sp1ladekzdroj.pl
l

PAPIEROWE DZIENNIKI PRZESZŁY DO HISTORII!
Nowością w naszej szkole jest dziennik elektroniczny firmy „VULCAN UONET+”. Korzystanie z dziennika elektronicznego umożliwia
rodzicom szybką i wygodną komunikację ze szkołą, łatwy wgląd w
bieżącą sytuację edukacyjną dziecka.
Cieszymy się bardzo, że zmiana formy dziennika tak pozytywnie
została odebrana i zaopiniowana przez rodziców.

l

NOWOŚCI INFORMATYCZNE
Dzięki staraniom dyrekcji staliśmy się posiadaczami dwóch 65
calowych mobilnych monitorów interaktywnych. Jest to tablica
i telewizor w jednym. Monitor interaktywny jest w pełni dotykowy,
działa przy zwykłej obsłudze palcem, posiada bardzo wysoką rozdzielczość i wyświetla obrazy w najwyższej jakości.
Radości nie było końca, gdy okazało się, że jesteśmy posiadaczami dwóch par ozobotów. Już wyjaśniam o czym mowa. Ozobot
to mały robocik, który spełnia wiele funkcji, wprowadzając dzieci w świat programowania i kodowania. Wystarczy użyć kolorów
i wyobraźni, by nadać kierunek, szybkość zabawy. W czym może
pomóc mały ozobot? Sprawdza się w zadaniach dydaktycznych
związanych z informatyką i robotyką. Ilość zabawy i nauki jest nieograniczona, tak jak nieograniczona jest kreatywność dzieci związana z rysowaniem i planowaniem tras po których może jeździć
ozobot. Bardzo dziękujemy Radzie Rodziców oraz Sponsorowi za
zakup ozobotów. Srawiliście nam ooogroomną radość!!!

l

BABCIE I DZIADKOWIE GOŚĆMI W NASZEJ SZKOLE
Święto Babci i Dziadka to szczególna i ważna uroczystość, która
stała się tradycją naszej szkoły. W tym roku Dzień Babci i Dziadka
przypadł w okresie ferii. Spotkaliśmy się więc po przerwie zimowej
2 lutego w świetlicy szkolnej. Dzieci przygotowały specjalny program artystyczny: recytowały wiersze, śpiewały piosenki i grały.
Występy zostały nagrodzone brawami. Po zakończonej części artystycznej przyszedł czas na życzenia i upominki.
W spotkaniu uczestniczył dyrektor szkoły Grzegorz Weber, który
złożył dostojnym gościom serdeczne życzenia zdrowia, uśmiechu,
radości na każdy dzień oraz pociechy z wnucząt.Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez

rodziców. Szczęśliwe i rozpromienione twarze seniorów ukazały
nam, jak ważne są takie uroczystości i wspólnie spędzone chwile
z wnukami. Dziękujemy rodzicom za przygotowanie poczęstunku.

l

BAL KARNAWAŁOWY 2018
Jeszcze nie zapomnieliśmy o zimowych harcach podczas ferii,
a już z niecierpliwością czekaliśmy na bal karnawałowy. 30 stycznia sala gimnastyczna w naszej szkole wyglądała inaczej niż na co
dzień, zamieniła się w prawdziwą salę balową. W szkole zaroiło
się od piratów, rycerzy, kowbojów z Dzikiego Zachodu, klaunów
i przedstawicieli różnych zawodów. Były wróżki, księżniczki, damy
dworu, smoki, żółwie, motyle i postacie z bajek. Podczas tańców
i pląsów humor dopisywał wszystkim uczestnikom i o nudzie nie
było mowy. Niestety czas beztroskiej zabawy minął szybko, ale
myślimy, że ten do następnego balu też szybko minie.

l

„PEGAZIK”
Gminny etap XXIII Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik 2018” odbył się 13 lutego 2018 r. w Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju.
Komisja konkursowa w składzie: Małgorzata Bednarek, Gabriela
Naporowska-Rodak i Karolina Sierakowska-Dawidowicz wyłoniła
następujących laureatów:
∙∙ I miejsce: Dawid Muszyński ( V a)
∙∙ II miejsce: Julia Stawowczyk ( VI b)
∙∙ III miejsce: Zuzanna Gałka ( VI c)
Laureatom gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych etapach.

l

MISTRZOSTWA POWIATU KŁODZKIEGO W NARCIARSTWIE
ALPEJSKIM 2018
1 lutego 2018 r. drużyna naszej szkoły w składzie: Iga Barabas,
Roksana Szulc, Karolina Kuciej, Kuba Żabiński, Wojtek Zając, Andrzej Firganek uczestniczyła w Mistrzostwach Powiatu Kłodzkiego
w Narciarstwie Alpejskim. Wielkie brawa dla naszych uczniów za
siłę ducha i walki oraz godne reprezentowanie szkoły. Szczególne gratulacje kierujemy do Kuby Żabińskiego z klasy IVb, który
w punktacji indywidualnej zajął II miejsce. Brawo!
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.
sp1ladekzdroj.pl Znajdują się tam najświeższe informacje z życia
szkoły. Aktualne konkursy oraz osiągnięcia.
							
Informacje zebrała: Marta Adamus
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LICEANARIUM

Rozhulana Biblioteka!

l

Jak wszyscy wiedzą, w naszej bibliotece nie można się nudzić.
Wszystko za sprawą szerokiej oferty zajęć dla dzieci i dorosłych.
Zobaczcie sami!

LIMERYK W GŁOWIE MAM
„Daleko na wschodzie, do miasteczka Xianyuan
Przyjechał znany podrywacz - Don Juan.
Zapoznał kobietę. Urocza, ponętna.
Grzeczna i z domu nawet majętna.
Miała hodowlę iguan.”
Wikatoria Halczuk

W styczniu w lądeckim liceum rozstrzygnięty został Szkolny Konkurs na limeryk. Tematyka - dowolna, choć mile widziane były
akcenty świąteczne. Wcześniej uczniowie zostali wprowadzeni
w zagadnienie - limerykowi poświęcone było spotkanie w ramach
Kawiarenki Literackiej oraz zajęcia biblioteczne. „Ściągi” w postaci
zasad pisania limeryków pojawiły się też na szkolnych korytarzach.
I miejsce zajęła Wiktoria Halczuk (IIIa), II miejsce - Jakub Molęcki (IIIa), III miejsce - Michał Kuciej (klasa II). Wyróżniono też
Wiktorię Mykietyszyn (IIIa) i Katarzynę Sajt (klasa II). Dziękujemy
wszystkim uczniom za udział w konkursie!
Małgorzata Suszyńska

l

KONKURSY
2 lutego na Stacji Narciarskiej w Lądku-Zdroju odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Narciarstwie Alpejskim. Pod okiem p. Jarosława
Rzeźnika wystartowała także ekipa z lądeckiego LO. IV miejsce
uzyskali drużynowo: Artur Urzędowski, Michał Kuciej i Kacper Jaworski. Gratulujemy.
6 i 7 lutego przeprowadzono w LO szkolny etap Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego i Języka Niemieckiego. Do konkursu
młodzież przygotowywali nauczyciele: p. Iwona Szpala i p. Tomasz
Barański. Po podsumowaniu wyników okazało się, że najlepsi w j.
angielskim są Szymon Ciućka (klasa II) i Aleksandra Soroko (IIIb),
a w j. niemieckim – Maciej Gondko (IIIb).

l

Maluch w Bibliotece – przez cały rok szkolny, każdego
miesiąca naszą bibliotekę odwiedzają lądeckie przedszkolaki. W
zeszłym roku podróżowaliśmy po świecie, natomiast w tym zajmujemy się teatrem Kamishibai oraz opowieściami z serii Czytam
sobie. Zajęcia rozpoczynamy od zabaw ruchowych, następnie
czytamy, rozmawiamy i wykonujemy tematyczną pracę plastyczną. Poprzez edukację czytelniczą chcemy uświadomić dzieciom,
a przede wszystkim ich rodzicom jak ważna w życiu dziecka jest
książka. Niezmiennie zachęcamy rodziców do codziennego czytania dzieciom, bo zalet i dobrodziejstw jakie płyną z umiłowania
książek chyba nikomu tłumaczyć nie trzeba!

l

Biblioteka w cukrze pudrze! - Każda okazja do szaleństwa w
bibliotece jest dobra. Tym razem naszą inspiracją był Tłusty Czwartek. Pewnego popołudnia w ruch poszły stolnice, wałki, fartuszki,
czapki i książki kucharskie. Zwarta ekipa dziewcząt przy wspaniałej
pomocy Pani Neli i Pani Danusi z uśmiechami na twarzy wykonały
od początku do końca tradycyjne chrusty. Pracy było co niemiara,
niełatwe zadania do wykonania, ale śmiechu i zabawy było wiele. A
na koniec zrobiło się tak smacznie! Mniam!

l

JEDYNY TAKI BAL
3…2…1… start! 10 lutego rozpoczęło się symboliczne odliczanie dni do matury. Maturzyści rozpoczęli studniówkę uroczystym
polonezem, wyjątkowo w tym roku zakończonym wesołą i skoczna „belgijką”. Potem były podziękowania, kwiaty i podsumowanie
wspólnych trzech lat. Młodzież zaskoczyła wszystkich profesjonalnie przygotowanym filmem. Sensacja i gangsterka z podtekstem
studniówkowym – rewelacja! Brawa dla autorów. Błyskały flesze
aparatów, zachwycały eleganckie kreacje pań, rozbawiały ekwilibrystyczne układy taneczne panów… Czas na świetnej zabawie
upłynął do rana błyskawicznie. Równie szybko nadejdzie maj, zakwitną kasztany i rozpoczną się matury. Trzymamy za Was kciuki.
Adrianna Szymańska

l

Ale Teatr” nadal w grze! - Wznowiliśmy po świąteczno
– feryjnej przerwie warsztaty teatralne w bibliotece. Są one organizowane przez niemal cały rok szkolny i nie ograniczają się
wyłącznie do przygotowywania przedstawień. Dzieci uczestniczą w szeregu zajęć ruchowych, plastycznych, muzycznych
i parateatralnych. W tej chwili trwają próby do przedstawień „Dzień
Olimpijczyka” oraz „Sport dla każdego”, których premiera będzie
miała miejsce podczas tegorocznej Nocy z Andersenem 6 kwietnia. Już nie możemy się doczekać!

l

Fikające Brzdące! - Klub Malucha adresowany jest do dzieci
w wieku 1-4 lata oraz ich rodziców i opiekunów. Spotkania odbywają się w co drugą środę o godz. 16.30. Na zajęciach czytamy, tańczymy, rysujemy, malujemy i uczymy się przez zabawę.
W części zorganizowanej spotkania czytamy bajkę, wykonujemy
tematyczne prace plastyczne oraz bawimy się w grupie. Każde zajęcia poruszają inny temat, ale zabawa jest zawsze wspaniała. We
wszystkich grach i zabawach aktywnie uczestniczą rodzice dzieci,
jest to dodatkowy ich wspólnie spędzony czas. Po części zorganizowanej dzieci bawią się swobodnie zabawkami, grami, puzzlami.
To okazja do nawiązania znajomości, nauki współpracy w grupie,
jak i samodzielności. Ostatnio mieliśmy okazję poznać kilkoro
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nowych dzieci, które od razu poczuły klubowego bakcyla! Do zobaczenia na kolejnym spotkaniu. Zachęcamy do oglądania galerii
zdjęć na Facebooku/Biblioteczny Klub Malucha w Lądku-Zdroju.

l

Czytamy poezję - 29 stycznia miała miejsce reaktywacja
Saloniku Poetyckiego. Romantyczne spotkania z poezją z muzyką
w tle od nowa cieszą się popularnością. Tematem spotkania była
zima. Okazuje się, że na wiele różnych sposobów i w tylu różnych
słowach można ująć temat „zima”. Czytałyśmy zimowe wiersze A.
Puszkina, J. Tuwima, K. I. Gałczyńskiego czy też K. Iłłakowiczówny. Do głosu doszły też wiersze mniej znanych poetów, a jedna
z uczestniczek spotkania raczyła nas ulubionymi fraszkami, rzecz
jasna, w temacie. Snułyśmy spokojne rozmowy o tym i owym,
przeplatane wspomnieniami, bo temat zimy wprowadził nas w
niezwykle nostalgiczny nastrój. Kolejne spotkanie 19 marca, na
które gorąco zapraszamy wszystkich miłośników poezji, miłosnej
zwłaszcza :).

Nowinki z Przedszkola
l

Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu
Mimo, że styczeń jest miesiącem zimowym, pełnym dni chłodnych, są takie dwa z nich, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu.
Jest to święto naszych kochanych babć i dziadków. W Gminnym
Przedszkolu Publicznym w Lądku-Zdroju zapraszanie babć i dziadków jest tradycją wpisaną w kalendarz imprez przedszkolnych.
Dnia 19 i 22 stycznia 2018 r. w przedszkolu gościliśmy kochane babcie i dziadków. Dzieci przygotowały program artystyczny,
recytowały wiersze, śpiewały piosenki. Nie obyło się bez tańców
wnucząt z babciami i dziadkami. Na koniec dzieci wręczyły własnoręcznie przygotowane upominki. Po oficjalnej części goście
zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Szczęśliwe i rozpromienione twarze babć i dziadków ukazały nam jak ważne są spotkania
i chwile spędzone wspólnie z wnukami.

l

Przedszkolaki pomagają zwierzętom przetrwać zimę
W ramach współpracy z Nadleśnictwem Lądek-Zdrój 18 stycznia
2018 r. zostały przekazane na rzecz przedszkola karmniki dla ptaków oraz karma w formie kul do rozwieszenia w okolicach przedszkola i domów dzieci. Przedszkolaki uczestniczyły w zajęciu edukacyjnym w ramach Programu „Edukacja Leśna Społeczeństwa”
na temat ptaków zimujących w Polsce, sposobie ich dokarmiania
i cechach charakterystycznych w celu rozpoznawania gatunków.
Dzieci pracowały z kolorowymi kartami w formie zdjęć i kartami do
samodzielnego wykonania i utrwalenia wiadomości. Dzięki takim
zajęciom podnoszony jest poziom wiedzy przyrodniczej, rozbudzany szacunek do otaczającego nas świata przyrody, a także kształtowana wrażliwość i opiekuńczość w stosunku do zwierząt. Nasze
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l

Plastyczne piątki - W piątki serdecznie witamy wszystkie
chętne dzieci, które chcą bawić się manualnie. Każde spotkanie
koła plastycznego „Baśniobór” rozpoczynamy od czytania fragmentu książki, a potem wykonujemy prace tematycznie z tą historią związane. Ostatnio czytaliśmy miłosne opowiadania i robiliśmy
walentynkowe upominki dla najbliższych. Obecnie przygotowujemy się do tworzenia dekoracji wielkanocnych, a przed nami jeszcze wiele ciekawych zajęć. Zajęcia odbywają się w piątki w godz.
14.00 – 15.00 naprzemiennie: Grupa „Młodsi”- kl. 0-II, Grupa
„Starsi”- kl. III - VI. Zapraszamy!
Bibliotekarki prowadzą też różnotematyczne lekcje biblioteczne
zarówno w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lądku-Zdroju, a także w
Szkole Podstawowej w Trzebieszowicach. W bibliotece nie ma
nudy!!!
Gabriela Naporowska – Rodak
Paulina Bera
dzieci potrafią rozpoznawać sikorki: bogatkę, modraszkę i ubogą,
wiedzą jak wgląda wróbel, gil, kowalik itp. Z chęcią uczestniczą w
zajęciach prowadzonych przez leśników. Dziękujemy p. Ewelinie
Suchodolskiej i p. Janowi Chilarskiemu za zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć w ramach Akcji „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę”.
W ramach tej akcji została zorganizowana także zbiórka karmy dla
psów i kotów ze Schroniska dla Zwierząt. To już kolejna akcja charytatywna, w której przedszkolaki wraz z rodzicami biorą czynny
udział. Dzięki takim przedsięwzięciom uczulamy najmłodszych na
potrzeby zwierząt. Zebrana karma zostanie przekazana do schroniska w naszym mieście. Dziękujemy rodzicom za pomoc i wparcie
w działaniach na rzecz społeczeństwa.

l

Zima Zima Zima
Luty dopisał, sypnęło śniegiem i przyszedł mróz, przedszkolaki
mogły wziąć udział w „II Kolorowym Dniu – Biały Dzień” w ramach
realizowanego projektu „Kolorowe Dni w Przedszkolu”. Zabawy na
śniegu i świeżym powietrzu to ulubiona forma aktywności dzieci.
Wykorzystując sprzyjającą aurę postanowiliśmy pobawić się na
śniegu w naszym przedszkolnym ogrodzie. Dzieci oddały się zimowemu szaleństwu, chodziły po śladach, lepiły bałwana, rzucały
śnieżkami, chętnie baraszkowały w śniegu robiąc aniołki.
Pogoda była trochę mroźna, ale nikomu to nie przeszkadzało, bo
dzieci wiedzą, że zabawy na świeżym powietrzu to świetna rozrywka. Z czerwonymi noskami i z uśmiechem wróciliśmy do przedszkola na ciepły posiłek. Było mroźnie, ale wesoło i radośnie.

l

Przedszkolaki kodują
Grupa „Motylki” od lutego bierze udział w ogólnopolskim projekcie
„Uczymy Dzieci Programować” organizowanym przez EduSense i
Kodowanie na Dywanie. W grudniu rozpoczęliśmy przygodę z kodowaniem uczestnicząc w konkursie „Czekając na święta. Uczymy
dzieci programować”. I udało się! Kodowanie na dobre zagościło
w naszej grupie. Co robimy? Kodujemy bez użycia sprzętu elektronicznego. Czyli:
∙∙ uczymy się logicznego myślenia,
∙∙ układamy sudoku,
∙∙ uczymy się dokonywać wyborów,
∙∙ uczymy się pracy w grupie,
∙∙ ćwiczymy nasze rączki poprzez dokładne kolorowanie,
∙∙ poruszamy się zgodnie z kodem – w prawo, w lewo, w górę, w
dół, układamy drogę od startu do mety,
∙∙ klasyfikujemy, porównujemy, segregujemy, tworzymy zbiory –
a więc uczymy się matematyki przez zabawę.
Co zyskujemy? Świetną zabawę i łatwiejszy start w świecie prawdziwego programowania.
Mamy nadzieję, że pasja kodowania będzie się u nas nadal rozwijała i nadal będziemy słyszeć od dzieciaków „Proszę Pani! Będziemy
dzisiaj kodować?”
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KS Trojan - „Skrzaty”
górą!

Już trzeci rok przy Klubie Sportowym „Trojan”
Lądek-Zdrój działa najmłodsza drużyna małych piłkarzy ,,Skrzat” - rocznik 2011 i młodsi.
Jak się okazało pomysł utworzenia takiej grupy był strzałem w dziesiątkę, ponieważ zainteresowanie było duże i do drużyny z miesiąca
na miesiąc dochodzili nowi chłopcy a nawet
dziewczynki, którzy chcą kształcić i podnosić
swoje umiejętności piłkarskie.
W tym momencie drużyna liczy 23 młodych
adeptów, a pieczę nad nimi trzyma trener,
sędzia, a także zawodnik „Trojana” - Łukasz
Krysa. Treningi odbywają się dwa razy w tygodniu, a efekty pracy są ogromne. Dodatkowo drużyna uczestniczy w różnego rodzaju wyjazdowych turniejach piłkarskich, z których
za każdym razem wracają ,,padnięci”, ale szczęśliwi z pucharem i medalami. W zeszłym roku dzięki pozyskanym sponsorom drużyna
otrzymała klubowe stroje piłkarskie oraz dresy, w których dumnie prezentują się na treningach i wyjazdach. Wielkie podziękowania
należą się trenerom za ich zaangażowanie i poświęcony czas, ale także rodzicom, którzy wspierają swoje pociechy i kibicują im z całych
sił, bo przecież... NAJLEPSI KIBICE TO MY – RODZICE :-)
Paulina Bera, fot. Marcin Styk

Karolina i Paula na podium

Nowe znajomości DDP

O dużą niespodziankę
postarały się dziewczynki trenera Leszka
Kawy. Zawodniczki UKS
MLKS „Śnieżnik” Stronie Śl. - Lądek Zdr. Karolina Podyma i Paula
Krysińska stanęły na 3
stopniu podium w rozgrywanych dnia 11.02
w Brzegu Dolnym Mistrzostwach Dolnego
Śląska w Tenisie stołowym. Nie byłoby w tym
nic dziwnego gdyby nie
fakt, że Karolina i Paula
to jeszcze młodziczki.
W meczu o medal pokonały debel rozstawiony
z nr 2 Matwiszyn, Girulska w stosunku 3-2,
w decydującym 5 secie
pokonując swoje starsze koleżanki 11-2. To dobry prognostyk przed zbliżającym się III Grand Prix Polski młodziczek i młodzików, na który dziewczyny
wyjeżdżają do Białegostoku w dniu 16.02
Red.

Dnia 13 lutego 2018 w godzinach popołudniowych
Dziecięca Drużyna Pożarnicza wyruszyła do Bystrzycy
Kłodzkiej w odwiedziny do Państwowej Straży Pożarnej. Druhy zapoznały się z Centrum Dowodzenia
w PSP, następnie zwiedzały garaże, gdzie zaprezentowany został ku radości dzieci tzw. „zjazd po rurze”.
Później mogły zobaczyć jeszcze salę „Ognik”, w której
dowiedziały się jak należy się zachowywać podczas
pożaru w budynku, przypomniały sobie zasady udzielania pierwszej pomocy i musiały wydostać się z zadymionego pomieszczenia.

Strefa w tenisie stołowym dzieci
Kolejny raz drużyny reprezentujące nasz powiat na zawodach strefowych udowodniły, że tenis stołowy jest dyscypliną, w której odnosimy duże sukcesy.
W zawodach rozegranych w Krosnowicach w ramach Igrzysk Dzieci wystartowało 8 drużyn dziewcząt i 9 zespołów chłopców.
W rywalizacji dziewcząt bezkonkurencyjne były zawodniczki (Karolina Podyma
i Paula Krysińska) reprezentujące szkołę w Trzebieszowicach, które w finale
pokonały swoje koleżanki z Krosnowic (Katarzyna Suława, Natalia Sobczak)
w stosunku 3:0 i wywalczyły awans do zawodów już na szczeblu woj. dolnośląskiego.

W nagrodę za aktywne uczestnictwo w zajęciach,
małe druhy mogły przejechać się śnieżnym quadem
oraz wjechać drabiną strażacką i zobaczyć Bystrzycę
z lotu ptaka.
Składam serdeczne podziękowania druhom Łukaszowi Wronie i Adamowi Rodakowi za organizację wycieczki, a także sekc. Grzegorzowi Derwińskiemu, mł.
ogn. Sylwestrowi Mendel oraz ogn. Piotrowi Pokratka
za przeprowadzenie nie zwykle atrakcyjnych zajęć dla
naszych najmłodszych druhów.
Gracjana Pazdyk
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Ludzie, których znamy
Najwspanialszy uśmiech w mieście
Alicja Piwowar
Znana jest głównie ze swojej pracy zawodowej w Urzędzie Miasta i Gminy, w którym dzisiaj pełni funkcję wiceburmistrza i
sekretarza urzędu. Często jednak można
ją spotkać po prostu „na mieście” albo
na różnych organizowanych u nas imprezach. Jeśli kto zapyta: która to ta Ala Piwowar, usłyszy odpowiedź: no wiesz, to
ta, która zawsze tak ładnie się uśmiecha.
Umyśliliśmy sobie, że wywiad z tobą będzie odnosił się do tematu kobiet, w końcu w marcu mamy jedno z
sympatyczniejszych świąt
w roku, czyli Dzień Kobiet.
Alicjo, w ratuszu pełnisz
w tej chwili dwie funkcje,
pracujesz na dwóch stanowiskach, wiceburmistrza i
sekretarza Gminy Lądek-Zdrój. Ma to z pewnością
wpływ na czas twojej pracy.

też dużo czytałam, ale i to mi odpadło w
ostatnich latach z braku czasu. Myślę, swoją drogą, że czytanie to wyjątkowy komfort.
Cóż zatem robię dzisiaj? Otóż bardzo dużo.
Moja familia należy do tych aktywnych.
Każde kilka wolniejszych chwil poświęcamy sportom. Jeździmy na nartach, pływamy, uprawiamy siatkówkę. Poza tym
bardzo ważna jest dla mnie muzyka, która
głównie jest moim lekiem na stres. Gra na
pianinie to moja odskocznia od rzeczywistości spraw codziennych.

Wyobraź sobie, że kiedyś uprawiałam taniec towarzyski, oj, to była moja wielka
miłość, jeździłam nawet na turnieje. Kiedy
pojawiły się dzieci zrezygnowałam jednak
z tej pasji. Czasem trzeba wybierać między
przyjemnościami, a rodzina jest przyjemnością największą ze wszystkich. Dawniej

Wiesz, nie mam zdiagnozowanego pracoholizmu (Alicja śmieje się serdecznie),
ale dzisiaj jestem na chorobowym i co?
Widzimy się w ratuszu. Musiałam przyjść
i sprawdzić choćby tylko korespondencję.
To już ma się w charakterze,
taką obowiązkowość.

Samo dobro (śmiech). Lądek-Zdrój to moje rodzinne
miasto. Tak naprawdę już
w młodości wiedziałam, że
chcę w nim spędzić swoje
życie. Uwielbiam architekturę i historię naszego miasteczka, to absolutnie wyjątkowe miejsce. Podoba mi
się, że jest tutaj spokojnie i
bezpiecznie. I lubię jeszcze
to, że wszędzie mam blisko.

Właśnie o tym mówię:
masz przecież rodzinę,
która wymaga poświęcenia czasu, jak sobie z tym
radzisz?

Czy tak zajęta kobieta ma jeszcze czas na
jakieś pasje?

Słowem, wydaje się, że potrafisz godzić
swoje życie zawodowe i prywatne wzorcowo.

Tradycyjne pytanie cyklu
wywiadów „Ludzie, których znamy” dotyczy Lądka-Zdroju. Co myślisz o
naszym mieście?

Tak, to prawda, że mnóstwo
spotkań odbywam w godzinach popołudniowych a niejednokrotnie wieczornych.
Oczywiście poza normalnymi godzinami urzędowania.

Chyba powinieneś zapytać
jak my sobie z tym radzimy, bo rodzina bardzo mnie
wspiera w poczynaniach zawodowych. Jak
wiesz mam dwoje dzieci, 18-letnią Klaudię
i 6-letniego Olka, ale też nie sposób nie
zaznaczyć stałej obecności w moim życiu
mojego brata Bogusława i rodziców. Mówiąc krótko, kiedy muszę zostać w pracy,
obowiązki, głównie opieka nad Olkiem,
spada na barki reszty mojej rodziny. Ich
pomoc jest nieoceniona i za to im bardzo
dziękuję.

sów, ale mój stosunek do pracy pozostaje
ten sam – po prostu ją lubię. A jak sobie
radzę z tym nawałem obowiązków? Jak
każda solidna praca, tak i ta, wymaga po
prostu obowiązkowości. Pierwsze pół godziny każdego dnia zajmuje mi planowanie
zadań, a później pozostaje już systematyczne ich odhaczanie. Pomaga mi w tym spore
już doświadczenie zawodowe zdobyte w ratuszu, myślę, że wiem jak to działa.

Tego nie wiedziałem. Czyje utwory grasz
najchętniej?
Oczywiście klasykę. Najbardziej lubię grać
utwory Chopina i Beethovena. Uwielbiam
też grać „Balladę dla Adeliny” Paula de
Senneville i Oliviera Toussainta, to taka
moja perełka muzyczna.
No dobrze, jednak nie uda mi się uniknąć
pytania o pracę, cóż jednak począć, skoro
praca stanowi tak olbrzymią wartość naszego życia. Opowiedz, proszę, o niej.
W ratuszu pracuję, tylko sobie wyobraź, od
1999 r. Trafiłam tutaj jako stażystka i tak
zostałam. I muszę przyznać, że bardzo lubię moją pracę. W ostatnim okresie zmieniła się nieco moja rola w urzędzie, mam
zdecydowanie więcej obowiązków i stre-

Na koniec wróćmy do tematu pań. Powinienem cię
namówić do złożenia życzeń paniom z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet,
ale byłoby to niedorzeczne. Myślę jednak, że możesz powiedzieć
naszym damom coś innego na tę okazję,
prawda?
Dziewczyny, życzę Wam, żebyście zawsze były sobą i wierzyły, że to, co jest
najpiękniejsze jest ciągle przed nami.
Dodam do tego mój ulubiony cytat, czy
może moją jego parafrazę, a chodzi mi o
słowa Jana Pawła II, który powiedział, że
jest się wielkim nie przez to, co się posiada, ale przez to kim się jest i czym się
dzieli z innymi ludźmi.
Alicjo, życzę tobie oraz całemu narodowi
kobiet wszystkiego najlepszego z okazji
waszego święta i bardzo dziękuję za rozmowę.
Z Alicją Piwowar rozmawiał Tomasz Pawlęga
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1 marca, godz. 19.15, Koncert Zespołu Presto „Czardasza
Czar”, Kinoteatr, ul. Orla 7, wstęp 15 zł
2 marca, godz. 19.00, Lądeckie Kino bez biletu, pl. Staromłyński
5, Sprawdź repertuar w CKiR, wstęp wolny
2 marca, godz.19.30, Koncert duetu The Missing Part - niezwykła fuzja bluesa, soul, funky oraz elementy jazzu i poezji śpiewanej
Kawiarnia Dom Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 15 zł
3 marca, godz. 11.00, Poranek z Bajką-Lądeckie Kino bez biletu, CKiR, pl. Staromłyński 5, wstęp wolny
3 marca, godz. 17.00, Spektakl „O Czerwonym Kapturku”, Teatr
Akademia Wyobraźni, Rynek 7, wstęp płatny
3 marca, godz.19.30, Koncert Karol Ochodek solo, Kawiarnia
Dom Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 15 zł
4 marca, godz. 19.30, Koncert Tomasza Żółtko, Kawiarnia Dom
Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 20 zł
7 marca, godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej, Kawiarnia Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 8 zł
7 marca, godz. 16.30, Koncert dla Pań w wykonaniu lądeckich
uczniów Fundacji Muzycznej, CKiR, pl. Staromłyński 5
8 marca, godz. 17.00, „Jej portret” - Koncert z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu Piotra Płuski (baryton), Sala Widowiskowa
CKiR, pl. Staromłyński 5, wstęp wolny
9 marca, godz. 19.00, Lądeckie Kino bez biletu, pl. Staromłyński
5, Sprawdź repertuar w CKiR, wstęp wolny
9 marca, godz. 19.00, Koncert Noam Vazana - jazz. Kawiarnia
Dom Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 20/25 zł
10 marca, godz. 11.00, Poranek z Bajką-Lądeckie Kino bez biletu, pl. Staromłyński 5, wstęp wolny
10 marca, godz. 17.00, Spektakl marionetkowy „Wędrówki Stasia”, Teatr Akademia Wyobraźni, Rynek 7, wstęp płatny
14 marca, godz.14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej,
Kawiarnia Albrechsthalle, ul.Lipowa, wstęp 8 zł
16-18 marca, Lądecki Jarmark Staroci, Rynek
16 marca, godz. 19.00, Lądeckie Kino bez biletu, pl. Staromłyński 5, Sprawdź repertuar w CKiR, wstęp wolny
17 marca, godz. 10.00, Udział Zespołu Pieśni Ludowej Skrzynczanki w XXI Spotkaniach Tradycji Wielkanocnych Ziemi Kłodzkiej w Krosnowicach Kł.
17 marca, godz. 11.00, Poranek z Bajką-Lądeckie Kino bez biletu, pl. Staromłyński 5, wstęp wolny
17 marca, godz. 17.00, Spektakl marionetkowy „Jaś i Małgosia” Teatr Akademia Wyobraźni, Rynek 7, wstęp płatny
21 marca, godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej,
Kawiarnia Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 8 zł
24 marca, godz. 9.00-13.00, Kiermasz wielkanocny, Park Zdrojowy im. Jana Pawła II, org. Rada Rodziców SP nr 1
28 marca, godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej,
Kawiarnia Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 8 zł
28 marca, godz. 17.00, Spektakl pacynkowy „O Stachu i strachu” Teatr Akademia Wyobraźni, Rynek 7, wstęp płatny
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Kontakt do redakcji: tel. +48 74 8146 562, ckirpromocja@ladek.pl
„Debaty Lądeckie” w wersji elektronicznej dostępne na www.ladek.pl
Nakład: 1000 egz.

Dyżury aptek w marcu 2018

w Lądku-Zdroju, Stroniu Śląskim, Bystrzycy Kłodzkiej
1.03.2018, 21.00-7.00, „Pod Orłem”, Pl. Mariański 1, Lądek-Zdrój
2.03.2018, 21.00-7.00, „Słoneczna”, Bystrzyca Kłodzka, Pl. Wolności 28-29
3.03.2018, 21.00-7.00, „Daglezja”, Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
4.03.2018, 9.00-13.00, 21.00-7.00, „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
5.03.2018, 21.00-7.00, „Herbena”, Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
6.03.2018, 21.00-7.00, „Zdrojowa”, Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
7.03.2018, 21.00-7.00, „Słoneczna”, Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1b
8.03.2018, 21.00-7.00, „Bystrzycka”, Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
9.03.2018, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością”, Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
10.03.2018, 21.00-7.00, „Apteka przy Netto”, Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
11.03.2018, 9.00-13.00, 21.00-7.00, „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
12.03.2018, 21.00-7.00, „Centralna”, Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
13.03.2018, 21.00-7.00, „Pod Orłem”, Pl. Mariański ¾ Lądek-Zdrój
14.03.2018, 21.00-7.00, „Słoneczna”, Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
15.03.2018, 21.00-7.00, „Daglezja”, Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
16.03.2018, 21.00-7.00, „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
17.03.2018, 21.00-7.00, „Herbena”, Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
18.03.2018, 9.00-13.00, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
19.03.2018, 21.00-7.00, „Słoneczna”, Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1b
20.03.2018, 21.00-7.00, „Bystrzycka”, Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
21.03.2018, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością”, Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
22.03.2018, 21.00-7.00, „Apteka przy Netto”, Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
23.03.2018, 21.00-7.00, „Rumianek”, Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
24.03.2018, 21.00-7.00, „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
25.03.2018, 9.00-13.00, 21.00-7.00, „Pod Orłem” Pl. Mariański ¾ Lądek-Zdrój
26.03.2018, 21.00-7.00, „Słoneczna”, Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
27.03.2018, 21.00-7.00, „Daglezja”, Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
28.03.2018, 21.00-7.00, „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
29.03.2018, 21.00-7.00, „Herbena”, Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
30.03.2018, 21.00-7.00, „Zdrojowa”, Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
31.03.2018, 21.00-7.00, „Słoneczna”, Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
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