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ODWIERT ROZPOCZĘTY!
Rok temu polsko-norwesko-islandzki projekt poznania możliwości efektywnego wykorzystania zasobów geotermalnych pod nazwą „Poszukiwanie wód termalnych otworem wiertniczym LZT-1”
został złożony w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska.
26 września 2017 r. w Ministerstwie Ochrony Środowiska w Warszawie burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk podpisał
umowę na dotację celową na rozpoznanie możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych w naszej gminie. Kwota otrzymanego
dofinansowania to 18,8 milionów złotych, które miasto przeznaczyć miało - co skutecznie realizuje - na dokonanie odwiertu o głębokości 2,5 km.
W czerwcu (18.06) tego roku, w Lubinie burmistrz Lądka podpisał
umowę dotyczącą wykonania badawczego odwiertu geotermalnego z firmą PeBeKa - Grupa KGHM. Blisko trzy miesiące trwały prace przygotowujące plac pod przeprowadzenie odwiertu. Teraz czas
na najważniejszą część tej inwestycji - prace wiertnicze. W środowe słoneczne przedpołudnie, 26 września, prace te wystartowały.
Tego dnia na placu wiertniczym - położonym w pobliżu ośrodka
„Geovita” - zgromadzili się przedstawiciele władz państwowych,

wojewódzkich i lokalnych, przybyli ludzie świata nauki i naszych
instytucji publicznych.
Uroczyste rozpoczęcie lądeckiego odwiertu geotermalnego otworzył przemową burmistrz Kaczmarczyk, później przed mikrofonem pojawili się kolejni mówcy: minister i szef kancelarii premiera - Michał Dworczyk, wiceminister środowiska i główny geolog
kraju - Mariusz Orion Jędrysek, przewodnicząca Rady Miejskiej
w Lądku-Zdroju - Małgorzata Bednarek, przedstawicielka Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego - Anna Sowizdrzał, reprezentant Politechniki Wrocławskiej - Wojciech Ciężkowski i inni.
Po wystąpieniach oficjeli, poświęcenia odwiertu dokonał dziekan
ksiądz proboszcz Aleksander Trojan, a po wspólnym odliczaniu
burmistrza Lądka i Joanny Walaszczyk wiertnia rozpoczęła pracę.
Najważniejsza lądecka inwestycja infrastrukturalna od co najmniej
1945 r. została uruchomiona. Brawo!
Za kilka miesięcy dowiemy się jakimi zasobami geotermalnymi będzie dysponować miasto.
Ewa Chalecka, Tomasz Pawlęga, foto: Radosław Pietraga
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Z biurka
BURMISTRZA KACZMARCZYKA
31 sierpnia. Miało miejsce uroczyste otwarcie nowego przedszkola w Lądku-Zdroju. Wspaniała pogoda, piękne występy dzieci,
sympatyczne wypowiedzi zaproszonych na otwarcie oficjeli. Trzy
dni później rozpoczęły się pierwsze zajęcia i pojawiły się pierwsze
opinie rodziców, którzy są zachwyceni nowym obiektem.
4-6 września. Uczestniczyłem w Forum Ekonomicznym w Krynicy, najważniejszym sympozjum biznesu w Polsce. Wziąłem udział
w panelach dotyczących niskiej emisji, geotermii, elektromobilności, samorządności i instrumentów finansowania inwestycji gminnych.
8 września. Wziąłem udział w uroczystej mszy św. w lądeckim Kościele Parafialnym, podczas której złożyłem na ręce ks. proboszcza
Aleksandra Trojana oficjalne podziękowania za działalność kapłańską w związku z 660 rocznicą powstania Parafii p.w. Narodzenia
Najświętszej Marii Panny.

13 września. Uczestniczyłem w spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie, dotyczącym aktualizacji operatu uzdrowiskowego. Podczas spotkania omawialiśmy również wyłączenie z uzdrowiskowej strefy C wsi Orłowiec, Radochów i Kąty Bystrzyckie.
Ministerstwo pozytywnie odniosło się do naszego projektu.
13 września. Tytuły Ambasadora Lądka-Zdroju wręczyłem szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michałowi Dworczykowi
oraz wiceministrowi środowiska i głównemu geologowi kraju,
prof. Mariuszowi Orionionowi Jędryskowi.
16 września. Kibicowałem naszym drużynom podczas Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych, które odbyły się w Bystrzycy Kłodzkiej. W grupach
do lat 12 i 12-16 zwyciężyły drużyny Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieszowicach. Po wcześniejszym zwycięstwie starszych
druhów Trzebieszowice mają obecnie komplet powiatowych pucharów. Gratuluję wszystkim uczestnikom zawodów.
18 września. Gościliśmy oficjalną delegację z miasta Moralzarzal
w Hiszpanii we wspólnocie autonomicznej Madryt. Delegacja Moralzarzal przyjechała na Festiwal Górski w związku z tym, że w mieście tym organizowana jest podobna impreza o profilu filmowym.
Spotkanie nasze zaowocowało wstępną deklaracją współpracy
i podpisania umowy o partnerstwie naszych gmin.
20-23 września. Uczestniczyłem w 23. Festiwalu Górskim
im. Andrzeja Zawady, na którym z przyjemnością reprezentowałem
gospodarzy wydarzenia - Gminę Lądek-Zdrój. Gratuluję i dziękuję panu Maciejowi Sokołowskiemu i jego zespołowi organizacji
wspaniałego przedsięwzięcia, który wydatnie wpływa na promocję
naszego miasta.
26 września. Dokonaliśmy oficjalnego rozpoczęcia bezpośrednich
prac wiertniczych w naszym projekcie geotermalnym. W najbliższym okresie z niecierpliwością oczekiwać będziemy na efekty
robót górniczych, które mogą mieć istotny wpływ na przyszłość
gminy Lądek-Zdrój.

j Burmistrz Lądka-Zdroju, Roman Kaczmarczyk

Złoty weekend w Lądku-Zdroju
Mamy już za sobą kolejną edycję Festiwalu Górskiego
im. A. Zawady w Lądku-Zdroju. Bez cienia przesady rzec można, że była to największa i najpoważniejsza z 23 edycji tego wyjątkowego festiwalu, podczas której zjechało do Lądka-Zdroju
ok. 5 000 wielbicieli gór.
Wydarzenie odwiedziło 9 zdobywców Złotego Czekana i 10 uczestników wyprawy na K2, przybyło ponad 150 gości zaproszonych
z blisko 20 krajów świata, m.in. dwie Cholitas Escaladoras, czyli
boliwijskie gospodynie domowe, które w wełnianych, kolorowych
spódnicach zdobywają szczyty gór. Zjawiła się też - już tradycyjnie
- żona patrona festiwalu - aktorka Anna Milewska. Obejrzeliśmy
29 filmów konkursowych, w tym 17 premier - m.in. dwie światowe
i jedną europejską - oczywiście na festiwalu nie zabrakło autorów
tych obrazów. Mieliśmy sporo nowości książkowych o górach
i spotkań z ich autorami. Paleta wydarzeń była w swej tematyce
nieograniczona.
Swoistym precedensem festiwalu była ceremonia wręczenia
Złotych Czekanów (Piolets d’Or), któż bowiem pomyślałby, że
„Oscary Himalaizmu” trafią kiedyś do Polski i to do naszego Lądka-Zdroju. Nagrodę tę w Dolinie Białej Lądeckiej otrzymali: Kazuya
Hiraide i Kenro Nakajima z Japonii, Marek Holeček oraz Zdeněk
Hák z Czech oraz Frédéric Degoulet, Benjamin Guigonnet, Hélias
Millerioux z Francji. Uroczystość zwieńczyło uhonorowanie nagrodą za całokształt dokonań - Piolet d’Or Carrière - Andreja Štrem-

Festiwal Górski 2018: Andrej Štremfelj odbiera Złotego Czekana
za całokształt twórczości. Fot. Lucyna Lewandowska
flelja, wybitnego słoweńskiego alpinisty, himalaisty i przewodnika
górskiego. Inną „nowością” festiwalu stał się również Festiwal Literatury Górskiej z Konkursem Książki Górskiej 2018.
Festiwal doczekał się także własnej statuetki, którą zaprojektowała
rzeźbiarka z Gdańska Marzena Gawrysiak. Figurka przedstawiająca
Andrzeja Zawadę rozdana została w kilku kategoriach, przy czym
CIĄG DALSZY NA STR. 10
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Z prac Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju
Sesja Rady Miejskiej na koniec sierpnia

Sesja odbyła się 30 sierpnia 2018, zgodnie z planem. Podjęte
uchwały dotyczyły m.in:
∙∙ zmian w obecnym budżecie gminy a tym m.in: zwiększenie dotacji dla Centrum Kultury i Rekreacji o 35 tysięcy zł z przeznaczeniem na organizację Festiwalu Filmów Górskich oraz 13.700
zł na osuszenie budynku świetlicy wiejskiej w Skrzynce. Wprowadzono środki z Ministerstwa Finansów w kwocie 75 tys. zł na
wyposażenie pracowni przyrodniczo-chemicznych., zwiększono środki na zadanie „Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej
ul. Kłodzkiej i części Ogrodowej w kwocie 50 tys zł.
∙∙ przeprowadzenie na terenie gminy konsultacji społecznych
w sprawie Budżetu Obywatelskiego. W stosunku do poprzedniej
edycji BO radni zaproponowali zwiększenie kwoty ze 100 tys zł
do 140 tys zł z przeznaczeniem dodatkowych 40 tys. zł na wsie.
Zatem do podziału będzie: 60 tys. zł i po 40 tys. zł na dwie kategorie wiejskiej: 1. Duże wsie - Trzebieszowice, Radochów,
Skrzynka, Konradów i 2. Małe wsie - Stójków, Karpno, Kąty
Bystrzyckie, Wójtówka, Lutynia, Wrzosówka, Orłowiec. Druga
zmiana dotyczy zwiększenia kwoty pojedynczego projektu do 20
tys. zł. Dodano również podpunkt 4 w paragrafie 4 o możliwości
przesunięcia niewykorzystanych środków pomiędzy poszczególne kategorie (więcej o projektach z Budżetu Obywatelskiego
w osobnej informacji).
∙∙ przystąpienia gminy do stowarzyszenia European Historic Termal Towns Association z siedzibą w Acqui Terme (Włochy).
W dowolnym tłumaczeniu nazwa organizacji brzmi: Stowarzyszenie Historycznych Miast Termalnych a zrzesza ono ponad
40 wielowiekowych kurortów europejskich. Przykładowo są to
Baden-Baden, Karlove Vary, Bath. Członkowstwo w tej organizacji pozwoli skorzystać z doświadczeń w dziedzinie zrównoważonego rozwoju miasta uzdrowiskowego oraz wspólnej promocji.
Strona internetowa: www.ehtta.eu Radni podjęli tę uchwałę jednogłośnie, lecz ponieważ jest to stowarzyszenie międzynarodowe to najpierw uchwała trafi do wojewody, który dołączy swoją
opinię i zgodę na ten akces musi wyrazić Ministerstwo Spraw
Zagranicznych.
Rada Miejska na wniosek Komisji ds. Społecznych przyznała stypendia następującym uczniom:

Stypendia sportowe

Paula Dominika Krysińska
Rocznik 2005, uczennica Szkoły Podst. W Trzebieszowicach.
Średnia ocen 4,75. Osiągnięcia w tenisie stołowym: II miejsce Zawody Strefowe kat. Młodzików 03.03.2018 r., I miejsce
Dolnośląski Finał Igrzysk Dzieci w tenisie Stołowym Dziewcząt
13.03.2018 r., III miejsce Zawody Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodziczek w grze podwójnej 11.03.2018 r., I miejsce w
Indywidualnych Mistrzostwach Dolnego Śląska Młodziczek w
Grze Podwójnej 18.03.2018 r., II miejsce Finał Wojewódzki XIX
Dolnośląskie Igrzyska LZS 25.03.2018 r., I miejsce Mistrzostwa
Polski SZS Szkół Podstawowych 25-26.05.2018 r. – zespołowe,
II miejsce Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS kat. Młodziczek
15-17.06.2018 r.
Karolina Podyma
Rocznik 2005, uczennica Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach. Średnia ocen 5,33. Osiągnięcia w tenisie stołowym: I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Kłodzkiego 14.02.2018 r., I miejsce
Zawody Strefowe kat. Młodzików 03.03.2018 r., III miejsce Zawody Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodziczek w grze podwójnej
11.03.2018 r., I miejsce Dolnośląski Finał Igrzysk Dzieci w tenisie
Stołowym Dziewcząt 13.03.2018 r., I miejsce Finał Wojewódzki
XIX Dolnośląskie Igrzyska LZS 25.03.2018 r., I miejsce Drużynowe Mistrzostwa Dolnego Śląska Młodziczek 15.04.2018 r., III
miejsce Gra Podwójna Olimpiada Wrocławska, III miejsce 11 Wrocławska Olimpiada Młodzieży 19.05.2018 r., I miejsce Mistrzostwa

Polski SZS Szkół Podstawowych 25-26.05.2018 r. – zespołowe,
I miejsce Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS kat. Młodziczek
15-17.06.2018 r.
Martyna Siwiec
Rocznik 2005, uczennica Szkoły Podst. Nr 1 w Lądku-Zdroju.
Średnia ocen 4,63. Osiągnięcia w piłce nożnej: Kapitan drużyny
Trojan Lądek-Zdrój, III miejsce w Mistrzostwach Polski Młodziczek (piłka nożna), 1 miejsce zespołowe w lidze Młodzik okręgu
wałbrzyskiego – najskuteczniejsza zawodniczka, III miejsce zespołowe w Turnieju Halowym rocznika 2007 w Kłodzku – wyróżnienie najlepsza zawodniczka 14 bramek, III miejsce w powiatowym
Turnieju O puchar Tymbarka, wyróżnienie w Międzynarodowym
Turnieju we Francji.
Stypendium naukowe
Natalia Rzeźnik
Rocznik 2000 r., uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Lądku-Zdroju. Średnia ocen: 5,62. Osiągnięcia: IV miejsce w Powiatowym konkursie wiedzy o Polsce i Czechach, Nowa Ruda,
IV miejsce w Powiatowym konkursie Ortograficznym, Nowa Ruda,
I miejsce Szkolny konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej.
Stypendia w wysokości 194 zł będą wypłacane od września
2018 r. do stycznia 2019 r. czyli przez okres pięciu miesięcy. Gratulujemy wyróżnionym!
W sprawach różnych Burmistrz Roman Kaczmarczyk przekazał
informację o inwestycjach na terenie Gminy. Rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono wykonawcę na remont muszli wraz z terenem
przyległym, lecz prace rozpoczną się dopiero po zakończeniu Festiwalu Filmów Górskich. Ruszył remont targowiska, trwają prace
na dworcu kolejowym - budynek już prezentuje odnowioną fasadę. Wkrótce ruszy remont ulicy Kłodzkiej, który będzie realizowany
wspólnie z Zarządem Dróg Powiatowych. I czekamy na zakończenie etapu przygotowawczego miejsca odwiertu w poszukiwaniu
wód termalnych, który rozpocznie się we wrześniu br.

Sesja wrześniowa

Podczas sesji w dniu 27 września 2018 r. Po otwarciu posiedzenia
i sprawach proceduralnych, Małgorzata Bednarek Przewodnicząca
Rady Miejskiej i Roman Kaczmarczyk Burmistrz wręczyli dyplomy
zaproszonym stypendystkom Rady Miejskiej. Odebrały je osobiście Martyna Siwiec i Natalia Rzeźnik, a na ręce pani Magdaleny
Podymy – radnej i zarazem pani sołtys Trzebieszowic - przekazane
zostały wyróżnienia dla Karoliny Podymy i Pauli Krysińskiej.
W swoim comiesięcznym sprawozdaniu Burmistrz Roman Kaczmarczyk przedstawił swoje działania oraz krótkie podsumowania
wydarzeń i imprez na terenie Lądka-Zdroju. We wrześniu nasi najmłodsi poszli do nowego przedszkola i do oddziału żłobkowego.
Cztery wrześniowe dni w okresie 20-24-ty to czas gdy Lądek-Zdrój
za sprawą Festiwalu Filmów Górskich stał się najważniejszym centrum dla środowiska wspinaczy, himalaistów, entuzjastów gór.
Podpisano Strategię Sudecką, nasi strażacy z OSP Trzebieszowice
zajęli IV miejsce podczas dolnośląskich zawodów wojewódzkich i
ruszył odwiert. Podjęto uchwały dotyczące zmian w Budżecie Gminy 2018 i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na
lata 2018-2030 (oba dokumenty są integralnie powiązane), w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano zmiany siedziby, co
wiąże się z bliskimi przenosinami tej instytucji do budynku Gimnazjum. Radni zapoznali się z informacjami na temat działań Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w pierwszym
półroczu 2018 r. oraz sprawozdaniem z działań Asystenta ds. Rodziny na terenie gminy Lądek-Zdrój.
Była to przedostatnia sesja Rady Miejskiej tej kadencji, ostatnie
posiedzenie planowane jest na 18 października 2018.
Małgorzata Bednarek
Przewodnicząca Rady Miejskiej
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Plany, plany, plany
Prezentujemy kolejny z cyklicznych wywiadów z burmistrzem Lądka-Zdroju Romanem Kaczmarczykiem.
We wrześniu rozmawialiśmy o najbliższych Pańskich planach.
Zdaję sobie sprawę, że zbliżają się wybory samorządowe, których wyników nie można być pewnym, jednak nie da się wyłączyć myślenia i mówić: nic nie planuję, bo nie wiem na czym
stoję.
Pewnie by można, ale to nie w moim stylu. Musze jednak powiedzieć, że na dzień dzisiejszy moje plany są powiązane z uruchomionymi już na różne sposoby inwestycjami. Weźmy choćby odwiert geotermalny: jeśli przyjmiemy, że wszystko pójdzie
pomyślnie i mamy już gorącą wodę, to przecież trzeba stworzyć
całą sieć jej dystrybucji do mieszkańców, punktów usługowych,
warsztatów i tak dalej. Na tym jednak nie koniec. Wiele się narzeka na nawierzchnie lądeckich ulic i chodników. Rzeczywiście są
w fatalnym stanie, ale nie mogliśmy myśleć o ich remontach mając świadomość, że jeśli geotermia wypali, pod ulicami pójdą rury
z gorącą wodą. Nie ma sensu remont nawierzchni, którą za rok czy
dwa trzeba pruć pod rurociąg. Mówię tutaj o sieci geotermalnej,
czyli sieci centralnego ogrzewania, ale to dotyczy też sieci wodno-kanalizacyjnej. Prawda jest taka, że w naszej gminie od 1945 r.
nie została ani razu przeprowadzona inwentaryzacja wodociągów
i kanalizacji - żaden z burmistrzów po 1990 r, też tego nie zrobił.
A co dopiero mówić o stanie tych sieci. W tej chwili inwentaryzację
mamy gotową i zabieramy się za projekty nowych, dostosowanych
do dzisiejszych potrzeb sieci. Które, dodajmy, też pójdą pod nawierzchniami ulic.
Mówi pan o drogach gminnych a co z powiatowymi, które szpecą miasto, jak choćby ulica Kościuszki?
Mówię o wszystkich drogach. Od początku kadencji negocjowałem
z starostwem kłodzkim remont dróg powiatowych. Oni po prostu
nie mają na to środków i nie ma się co oszukiwać - nie będą ich
mieć w przewidywalnej jakkolwiek przyszłości. Nie widzę innego sposobu jak wejście w jakiś rodzaj partnerstwa z powiatem,
wspólne poszukiwanie środków i wspólną partycypację we wkładach własnych. Zresztą już zapoczątkowaliśmy ten rodzaj współdziałania w postaci trwającego remontu Ogrodowej i Kłodzkiej.
Czyli te dalsze plany ograniczają się do już rozpoczętych działań
i inwestycji.
Rozmach tych planów nie pozostawia nadziei na jakieś wielkie rozszerzanie naszych wizji o nowe pomysły. Rozpoczęliśmy działania
przejmujące Dom Zdrojowy i „Kinoteatr”, a przecież w zeszłym
roku robiliśmy kalkulacje projektowe jego rewitalizacji. Koszty
zbliżały się do 20 milionów, więc nie możemy myśleć o tym projekcie inaczej jak planie inwestycyjnym na kilka lat. Następny temat
to rozpoczęte prace projektowe związane z modernizacją miejskiej
oczyszczalni ścieków i o konieczności wymiany instalacji kanalizacyjnej, o której już mówiłem. Dodajmy jednak do tego plan budowy kanalizacji w Trzebieszowicach i Radochowie, który też jest
moim wielkim zamierzeniem. To również długofalowe inwestycje.
Jest tego sporo jednak.
Bo i dużo potrzeb trzeba spełnić. Na przykład jestem teraz w trakcie
negocjacji w sprawie pokrycia naszej gminy a zwłaszcza wsi siecią LTE, czyli bezprzewodowym Internetem i telefonią. Jesteśmy
też bliscy realizacji stacji ładowania samochodów elektrycznych i
hybrydowych plug in. Otóż po remoncie dworca kolejowego będę

robił wszystko, by przywrócić komunikację kolejową do Kłodzka.
Biorąc pod uwagę obecne problemy z publiczną komunikacją samochodową byłoby to wielkie udogodnienie dla mieszkańców, ale
też nie wątpię, że będzie to jeszcze jedna, na wskroś wyjątkowa
atrakcja turystyczna.
Panie burmistrzu, powiedzieliśmy już o projektach inwestycyjnych, a co z polityką socjalną, w końcu miasto i wsie to nade
wszystko ludzie.
W tym temacie chcę przede wszystkim i możliwie jak najszybciej poprawić sytuację mieszkaniową mieszkańców. W czasie
zimy dopniemy kwestie formalne, pozwolenia i inne wymagane
dokumenty, by wiosną móc rozpocząć remont trzech spalonych
w zeszłym roku kamienic, ale też kolejnych trzech budynków
mieszkalnych. Będziemy oddawać najbardziej potrzebującym
mieszkańcom te budynki sukcesywnie. Nie wykluczam, że w przyszłości będziemy pozyskiwać następne obiekty na cele socjalno-komunalne, na razie jednak trzeba wykonać obecny plan.
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Tomasz Pawlęga

Wybory samorządowe
UWAGA - NASTĄPIŁA ZMIANA NIEKTÓRYCH
MIEJSC DO GŁOSOWANIA
siedziby obwodowych komisji wyborczych:
Nr obwodu
głosowania

1

2

3

4

Granice obwodu głosowania
Lądek-Zdrój: Plac Jagielloński, ulice: Adama Mickiewicza, Ceglana, Fabryczna, Kłodzka numery 4-24 parzyste,
od 25 do końca, Kolejowa, Węglowa, Władysława
Broniewskiego, Gwieździsta, Kościelna, Mariana
Langiewicza, Wiejska

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej
Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Kościelna 31
57-540 Lądek-Zdrój

Lądek-Zdrój: ulice: Fiołkowa, Gerberów, Graniczna,
Gimnazjum Publiczne
Klonowa, Krokusów, Ludwika Zamenhofa, Łąkowa, Ma- ul. Zamenhofa 2
kowa, Niezapominajek, Parkowa, Stokrotek, Storczyków, 57-540 Lądek-Zdrój
Trzech Wieszczy, Widok, Wiosenna, Wrzosowa, Aleja
Vaclava Havla, Brzozowa, Cicha, Lipowa, Marii Konopnickiej, Nadbrzeżna, Tadeusza Kościuszki numery 1-5
nieparzyste, 12a-28a parzyste, Wolności, Zwycięstwa
Lądek-Zdrój: ulice: Kłodzka numery 1-3, 5-5a nieparzyste, Rynek, Słodowa, Strażacka, Zdrojowa, Krótka

Gimnazjum Publiczne
ul. Zamenhofa 2
57-540 Lądek-Zdrój

Lądek-Zdrój: Plac Juliusza Słowackiego, Plac Mariański,
Plac Skłodowskiej-Curie, Plac Partyzantów, ulice: Aleja
Marzeń, Cienista, Górzysta, Jadwigi, Kosmonautów,
Leśna, Mikołaja Kopernika, Orla, Ostrowicza, Przechodnia, Słoneczna, Stanisława Moniuszki, Zamkowa,
Żwirki i Wigury, Ignacego Paderewskiego, Józefa Bema,
Miła, Spacerowa, Tadeusza Kościuszki numery 9-29
nieparzyste, od 30 do końca

Kinoteatr
ul. Orla 7
57-540 Lądek-Zdrój

Wieś: Stójków
Lądek-Zdrój: Plac Staromłyński, ulice: Macieja Rataja,
Polna, Powstańców Wielkopolskich, Tadeusza Kościuszki
numery 8-10 parzyste, Ogrodowa, Śnieżna

Przedszkole
ul. Powstańców Wielkopolskich 26A
57-540 Lądek-Zdrój

6

Wsie: Kąty Bystrzyckie, Konradów, Lutynia, Orłowiec,
Radochów, Wójtówka, Wrzosówka

Budynek byłej Szkoły
Podstawowej
Radochów 104
57-540 Lądek-Zdrój

7

Wsie: Skrzynka, Trzebieszowice

Szkoła Podstawowa
Trzebieszowice 150
57-540 Lądek-Zdrój

5
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III Polsko-Czeskie Spotkanie Teatrów Lalkowych „Humpty Dumpty”
Festiwal Teatrów Lalkowych „Humpy Dumpty” był ostatnim z
większych letnich przedsięwzięć organizowanych przez lądeckie
Centrum Kultury i Rekreacji. W dwa ostatnie weekendy wakacji
w Parku Zdrojowym i w Rynku gościły teatry lalkowe z Polski i
Czech, które zaprezentowały ogółem dziewięć spektakli. Festiwal
zamknęło przedstawienie „Cyrk doktora Dolittle” w wykonaniu
Zdrojowego Teatru Animacji w Jelenie Górze zaprezentowanego
na deskach „Kinoteatru” w środę 5 września.
Weekend pierwszy. 25-26 sierpnia. Park Zdrojowy Jana Pawła II.
Grają: „Akademia Wyobraźni” – „O Czerwonym Kapturku”; Loutkové divadlo „Brum” Broumov – „Čarovný kvítek”; Loutkářský soubor Čmukaři Turnov – „Jak se vila…”, „Kašpárek chodí pešky”;
Loutkářský soubor Ahoj Chrudim – „Kašpárkovo putováí I”,
„Kašpárkovo putováí II”.
Pogoda wymarzona pod plenerowe spotkanie teatralne. Frekwencja dzieci (i rodziców) bardzo duża. Zabawa na 14 fajerek. Czeskojęzyczne spektakle tłumaczy, gdy trzeba, dyrektor Paweł Pawlik.
Do tego dodatki, których przy innych wydarzeniach nie zobaczycie:
załoga centrum kultury pichci popcorn i kręci watę cukrową. Animatorki z centrum – gdy nie występują teatry – organizują gry i
zabawy dla dzieci. Do tego mamy warsztaty papierowego teatru i
inne zajęcia. W niedzielę przyjezdne rodziny opuszczają Park Zdrojowy ze smutkiem, bo w przyszły weekend nie będzie ich w Lądku-Zdroju; obiecują przyjazd w przyszłym roku.
Weekend drugi. 1-2 września. Lądecki Rynek.
Grają: Akademia Wyobraźni – „Wędrówki Stasia”, „Jaś i Małgosia”; Teatr w Kłodzku – „Prosiaczek Czok”.

Aura mniej przychylna niż tydzień wcześniej. Szczególnie w sobotę
teatry kryją się pod filarami kamienic. W niedzielę znacznie lepiej
– prosiaczek Czok bawi dzieci pod figurą Świętej Trójcy. Pogoda
nie przeszkadza jednak naszym animatorkom: malowanie, wielkie
bański mydlane i mnóstwo zabawnych konkursów. Warsztatowy
teatr papierowy znowu w akcji. Kaowcy kręcą watę i strzelają popcornem. Weekend w stylu czeskim – na wielkim luzie – z całkiem
dużą frekwencją dzieci i rodziców. Dodatkowo na Rynku pojawia
się sporo dorosłych turystów, którzy wyrażają zaskoczenie i zachwyt nad wydarzeniem.
Środa. 5 września. „Kinoteatr”.
Brawurowy występ Zdrojowego Teatru Animacji w znakomitym
spektaklu „Cyrk doktora Dolittle”. Frekwencja bardzo dobra, wszak
przyszły dzieci z naszych szkół. Libor Štumpf na scenie daje z siebie wszystko. Aplauz maluchów i jesteśmy po festiwalu.
Tegoroczna odsłona „Humpty Dumpty” była nie tylko ukoronowaniem bogatego sezonu letnich imprez plenerowych organizowanych przez CKIR, ale też świetną ofertą rozrywkowo-edukacyjną
dla najmłodszych. Z jednej strony miały szansę oderwać się od
wynalazków technologii (komputerów, tabletów i telefonów komórkowych), z drugiej natomiast była to wyjątkowa okazja do
zapoznania się ze sztuką dzisiaj już coraz rzadszą, a niegdyś niezwykle popularną – teatrem lalkowym w najrozmaitszych jego wydaniach.
Tomasz Pawlęga, foto: Małgorzata Stuła

Wieści z Biblioteki

mi i audiobooki, a na dzieci książki i gry planszowe o tematyce
kulinarnej i ekologicznej. Zakup zrealizowano ze środków MKiDN
w programie ,,Partnerstwo dla Książki” w ramach projektu ,,Biblioteczna mozaika, czyli międzypokoleniowy festiwal różności”.

Nowości w bibliotece!
Biblioteka Centrum Kultury i Rekreacji otrzymała dofinansowanie w wysokości 7900 zł. na realizację zadania „Zakup nowości
wydawniczych do bibliotek publicznych” w ramach wieloletniego
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, zarządzanego
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zadanie realizowane jest za pośrednictwem Biblioteki Narodowej, a jego celem
jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów bibliotek. Dzięki
pozyskanym środkom księgozbiór lądeckiej biblioteki wzbogaci
się o wiele nowych, ciekawych i pięknych książek dla dorosłych i
dla dzieci. Zapraszamy wobec tego do wypożyczania nowości!
Kąciki literackie – przyjdź i znajdź coś dla siebie
Zapraszamy dorosłych i dzieci do skorzystania z utworzonych
kącików literackich. Na dorosłych czekają książki z dużymi litera-

UWAGA!!! Poszukiwane dzieci – rocznik 2015!!! :)
Z radością informujemy, że zostaliśmy laureatami projektu ,,Mała
książka – Wielki człowiek”, który skierowany jest do dzieci w wieku 3 lat i ich rodziców. Celem projektu jest zachęcenie rodziców
do czytania swoim dzieciom. Każdy mały czytelnik, po rozpoczęciu przygody z biblioteką i książką, otrzyma kartę na której będzie
zbierał naklejki za wypożyczane książeczki. Dzięki akcji będą
postrzegać bibliotekę jako miejsce przyjazne, w którym można
czuć się swobodnie i bezpiecznie. Udział w projekcie jest bezpłatny. Na start dzieci i rodzice otrzymają wyprawki czytelnicze, w
skład których wchodzą książeczki ,,Pierwsze wiersze dla...”, karty
Małego Czytelnika oraz poradniki dla rodziców. Czekamy na Was
:) Operatorem projektu jest Instytut Książki.
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Nowinki z Przedszkola
„Witamy nowy rok szkolny”
Od 3 września w nowym budynku przedszkola słychać dziecięce
głosy. Edukacja przedszkolna to przede wszystkim opieka, wychowanie i nauka poprzez zabawę. W tym roku będziemy kontynuować dotychczasowe przedsięwzięcia: „Czytające Przedszkole”,
„Kolorowe Dni w Przedszkolu” i „Lubię Matematykę”. Nie zabraknie również akcji ogólnopolskich jak: „Mamo, Tato wolę wodę”,
„Kodowanie na dywanie”, „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”.
Zamierzamy wprowadzić program „Wiem, Czuję, Rozumiem”, którego głównym celem jest wyposażenie dziecka w wiedzę i umiejętności, umożliwiające mu pełne przystosowanie się do otaczającego świata i jego reguł. Nowością będzie także projekt „Mały
Ogrodnik”, natomiast we współpracy z Fundacją „Nasze lepsze
jutro” od 1 października rozpoczynamy realizację „Przedszkola
dla każdego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. W jego
ramach odbędą się zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, integracji
sensoryczno-motorycznej, rytmiki, języka angielskiego. Dla rodziców przeprowadzimy cykl warsztatów ze specjalistami. Placówka
zostanie doposażona w pomoce edukacyjne i sprzęt. Dzięki wyposażonej sali gimnastycznej przedszkolaki będą miały możliwość
wykonywania ćwiczeń gimnastycznych w bezpieczny i nieograniczający swobody ruch, który w wieku przedszkolnym jest niezwykle ważny.
„Nasze pierwsze zabawy”
Dzień Kropki
Po raz pierwszy obchodziliśmy Dzień Kropki - dzień którego mottem jest: „Prób nam potrzeba, bo odkryć zdolności inaczej się
nie da!”. W poniedziałek, 17 września, każdy przedszkolak miał
na sobie kropki wg pomysłu własnego i rodziców. Nasze świętowanie rozpoczęliśmy od zabaw integracyjnych i ruchowych z wykorzystaniem kolorowych chust. Było falowanie, karuzela, zabawa
w kolory czy też zwijanie. Aby rozbudzić dziecięcą kreatywność i
dać im możliwość uwierzenia w swoje siły i możliwości przygotowaliśmy zadania do wykonania wg wyboru poszczególnych grup
wiekowych. Przed rozpoczęciem zajęć każde dziecko wykonało
kropkową gimnastykę: skoki, slalom i kropkowymi śladami udały
się do swoich sal. Efektem naszego świętowania były piękne i jedyne w swoim rodzaju prace „Postaw kropkę, a zobaczysz, gdzie
ona cię zaprowadzi...” Pomysłów nikomu nie zabrakło. Będziemy
kontynuować i rozszerzać działania w przyszłym roku.
Dzień Przedszkolaka
20 września obchodzony jest Dzień Przedszkolaka. Z tej okazji nasi
milusińscy zostali zaproszeni przez swoje wychowawczynie i Nadleśnictwo Lądek-Zdrój do świętowania na świeżym powietrzu. Pogoda dopisała. Starsze grupy zaopatrzone w „małe coś nieco” od
rodziców pojechały do Gierałtowa. Tam przygotowane było ogni-

sko, w który piekły się ziemniaki, poszliśmy na ścieżkę edukacyjną
podziwiając uroki zbliżającej się jesieni, a po wspólnych zabawach
terenowych zajadaliśmy się pieczonymi ziemniakami. „Ruch to
zdrowie, każdy przedszkolak Ci to powie” - nasze motto tego dnia
zostało zrealizowane. Nasi najmłodsi świętowali w przedszkolu,
dla których Panie także przygotowały niespodzianki.
Powitanie Pani Jesieni - Korowód Jesienny
„I Kolorowy Dzień - Dzień pani Jesieni”. W tym dniu królowały
kolory jesienne, a dzieci przystrojone w jesienne pelerynki ruszyły
w pochodzie ulicami miasta wołając: - Żegnaj lato, witaj jesień!
Słychać też było dźwięki instrumentów muzycznych i radosne
śmiechy. Podziwiali nas rodzice i mieszkańcy naszego miasta.
Dzięki sprzyjającej pogodzie w korowodzie wzięły udział wszystkie
przedszkolaki.

DZIĘKUJEMY ZA NOWE PRZEDSZKOLE
Z głębi serca składamy podziękowanie Radzie Miejskiej Lądka-Zdroju za przychylność pomysłowi i umożliwienie wprowadzenia
nowej jakości wychowywania i nauczania w naszym środowisku.
Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Burmistrza Romana
Kaczmarczyka za podjęcie decyzji o budowie żłobka i przedszkola.
Dzięki zaangażowaniu Pana Burmistrza, jego staraniom i zdecydowaniu, „Misja Kleopatra” w latach 2017 - 2018 została zrealizowana. Możemy powiedzieć, że marzenia o bazie do rozwoju dzieci
na miarę czasów nadchodzących w naszym przypadku stały się
rzeczywistością.
Przedszkole i żłobek są doskonale wyposażone, przyjazne, bezpieczne i piękne. Z pewnością nowa przestrzeń placówki przyczyni
się do rozwoju kompetencji dzieci. Nowoczesna baza będzie także
inspiracją do szukania nowych rozwiązań w pracy dydaktyczno –
wychowawczej.
Dzieci, grono pedagogiczne, pracownicy Przedszkola
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Wieści z „Lądeckiej Jedynki”
Wróciliśmy po wakacjach zdrowi, wypoczęci z nowymi pomysłami, pełni zapału do ich realizacji ;-)
Nowy rok szkolny
Na wesoło pożegnaliśmy miniony rok szkolny i na wesoło też rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. A to za sprawą naszej „Kochanej
Rodzinki”: Mama (Zuzia Łojek, kl. VIIa), Tato (Kamil Kaczmarek,
kl. VIIA) i dwójka dzieci (Michelle i Jey Furini kl. IIIa), którzy udali
się na wypoczynek do egzotycznych krajów. To oni przypomnieli
wszystkim, że czas zabawy i wypoczynku minął a rozpoczął się
kolejny rok nauki w szkole. Artystyczną część zakończyły recytacją
wierszy uczennice kl. VIIc: Zuzia Gałka i Kasia Ożga.
Część oficjalną uroczystości poprowadził dyrektor Grzegorz Weber, który przywitał wszystkich zgromadzonych, w tym gości: burmistrza Romana Kaczmarczyka, ks. proboszcza Aleksandra Trojana, Przewodniczącą RM Małgorzatę Bednarek i komendanta policji
Krzysztofa Kulaka. W swoim przemówieniu przedstawił podstawowe kierunki pracy szkoły, powiedział o przeprowadzonych remontach i o tym co nowego czeka nas w nowym roku szkolnym.
Po oficjalnych wystąpieniach gości pan dyrektor zaprosił zebranych na ceremonię otwarcia siłowni „Pod Chmurką”. Przecięcia
wstęgi dokonali wymienieni goście i dyrektor Grzegorz Weber.
Aby ustrzec ćwiczących od kontuzji oraz zapewnić im bezpieczeństwo podczas ćwiczeń na siłowni ks. Aleksander Trojan poświęcił
obiekt.
Spotkanie z Katarzyną Ryrych
Uczniowie klas IV a, V a i VII b wzięli udział w spotkaniu autorskim
z Katarzyną Ryrych, pisarką, która w swoim dorobku literackim
ma wiele książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zadebiutowała
w 1981 r. tomikiem poezji „Zapiski pewnej hipiski”. Jej powieść o
„Stephenie Hawkingu…” otrzymała Nagrodę Literacką im. Kornela
Makuszyńskiego, a także została wpisana na Listę Skarbów Muzeum Książki Dziecięcej i międzynarodową listę IBBY Outstanding
Books for Young People with Disabilities.
Spotkanie z pisarką przebiegało w bardzo miłej atmosferze: uczniowie zadawali wiele pytań, na które pani Katarzyna chętnie odpowiadała. Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali
autograf pisarki. Była również możliwość kupienia książek pisarki,
z czego niektórzy uczestnicy spotkania skorzystali.

Święto Kreatywności - Międzynarodowy Dzień Kropki 2018
W tym roku po raz pierwszy świętowaliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Kropki. Tego dnia uczniów i nauczycieli obowiązywały stroje w kropki. W czasie przerw na korytarzach szkolnych królowały kreacje w przeróżne kropki i kropeczki. I nawet
nasza katechetka – siostra Marta - przyozdobiła czarny habit pomarańczowymi i zielonymi grochami wyciętymi z papieru.
Poznaliśmy genezę tego niezwykłego święta, czytając książkę
Petera H Reynoldsa „The Dot”. Na lekcjach języka polskiego szukaliśmy określeń bliskoznacznych słowa kropka, wyjaśnialiśmy
znaczenie związków frazeologicznych, poszukiwaliśmy kropek
w najbliższym otoczeniu. Tego dnia dostrzegaliśmy kropki tam,
gdzie wcześniej nikt nie zwracał na nie uwagi. Urządziliśmy też Galerię Kropki, w której można podziwiać piękne i pomysłowe prace
plastyczne wykonane przez uczniów klas IV-VII.
Materiał przygotowała Marta Adamus
Ciekawych informacji z bieżących wydarzeń z życia szkoły, zdjęć
szukajcie Państwo na naszej stronie internetowej www.sp1ladekzdroj.pl. Aby być na bieżąco warto polubić nasz profil na Facebooku:-)

PRACA SZUKA CZŁOWIEKA
Specjalista w punkcie informacyjnym - Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A., tel.748146227 w.233
Recepcjonista, kelner - Rezydencja „Proharmonia”, ul. Leśna, tel.
748120800
Kierowca kat. D - Firma „Beskid”, tel. 881483053
Pracownik ogólnobudowlany - tel. 725917214
Pracownik pizzerii - Pizzeria Abakus, Rynek
Fizjoterapeuta - 23 WSZUR, tel. 748117 200, 609401691
Kasjer, sprzedawca - Market Rema, ul. Ogrodowa
Praca w budowlance (wykończeniówka itp.) - tel.607524551
Kelnerka - Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. tel. 882830087
Kelnerka/Kelner - Kawiarnia „Kaprys”, tel. 604433771
Praca w Restauracji Kaczy Dołek, ul. Kosciuszki, tel. 664 428 705
Recepcjonista - Hotel „Mir-Jan, ul. Kościuszki 78, tel.505 952 564
Kelner - Hotel „Mir-Jan, ul. Kościuszki 78, tel.505 952 564
Konserwator - Hotel „Mir-Jan, ul. Kościuszki 78, tel.505 952 564
Kucharz - Hotel „Mir-Jan, ul. Kościuszki 78, tel.505 952 564
Pokojowa - Hotel „Mir-Jan, ul. Kościuszki 78, tel.505 952 564

stan na dzień 27.09.2018

Kierownik techniczny - Hotel „Mir-Jan, ul. Kościuszki 78, tel.505
952 564
Płytkarz, Tapeciarz - Hotel „Mir-Jan, ul. Kościuszki 78, tel.505
952 564
Recepcjonista - „Zamek na skale”, Trzebieszowice- 608066030
Pokojowa - „Zamek na skale”, Trzebieszowice- 608066030
Pomoc kuchenna - Hotel „Zamek na skale”, Trzebieszowice608066030
Kelner - Hotel „Zamek na skale”, Trzebieszowice- 608066030
Sprzedawca, kasjer - Sklep „Biedronka”, ul. Śnieżna, tel.
600448040
Kelnerka - Rezydencja „Grawert”, ul. Lipowa, tel. 606217614
Pokojowa - Rezydencja „Grawert”, ul. Lipowa, tel. 606217614
Specjalista ds. elektroenergetycznych - Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A., tel.748146227 w.233
Fizjoterapeuta - Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A., tel.748146227
w.233
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Liceanarium
ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2018
-WYNIKI OGÓLNEKATEGORIA: LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
LO im. A. Zawady
w Lądku-Zdroju

Powiat
Kłodzki

Województwo
dolnośląskie

100 %

89,1 %

89 %

Salon Maturzystów
Corocznie, na starcie nowego roku szkolnego maturzyści z wychowawcami odwiedzają wrocławską edycję targów edukacyjnych
„Salon Maturzystów”. Podczas imprezy swoje oferty prezentują
uczelnie wyższe, szkoły zawodowe, policealne, a także przedstawiciele biur pracy, karier i samorozwoju. Od kilku lat w targach
uczestniczą uczelnie nie tylko z województwa dolnośląskiego - są
reprezentacje uczelni z całej Polski (np. Uniwersytet Zielonogórski, Akademia Morska w Szczecinie czy Wyższa Szkoła Oficerska
Sił Powietrznych w Dęblinie). Pełni informacji, ulotek i informatorów kontynuowaliśmy licealną tradycję, którą od pewnego czasu
są rozgrywki w kręgle. Już wkrótce maturzystów czeka mnóstwo
nauki, stresu i ważnych decyzji - odpowiednio przygotowani i zrelaksowani na pewno sobie poradzą.
Otrzęsiny
14 września w lądeckim LO starsze klasy przygotowały dla uczniów
klasy I imprezę włączającą ich w grono licealistów, czyli OTRZĘSINY. Corocznie impreza ta składa się z dwóch części: pierwsza

Dyżury aptek w październiku 2018
w Lądku-Zdroju, Stroniu Śląskim i Bystrzycy Kłodzkiej
1.10.2018, 21.00-7.00, „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
2.10.2018, 21.00-7.00, „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
3.10.2018, 21.00-7.00, „Pod Orłem” Pl. Mariański ¾ Lądek-Zdrój
4.10.2018, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1b
5.10.2018, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
6.10.2018, 21.00-7.00, „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
7.10.2018, 9.00-13.00, 21.00-7.00, „Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
8.10.2018, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
9.10.2018, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1b
10.09.2018, 21.00-7.00, „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
11.09.2018, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
12.09.2018, 21.00-7.00, „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
13.10.2018, 21.00-7.00, „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
14.10.2018, 9.00-13.00, 21.00-7.00, „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
15.10.2018, 21.00-7.00, „Pod Orłem” Pl. Mariański ¾ Lądek-Zdrój
16.10.2018, 21.00-7.00, „Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
17.10.2018, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
18.10.2018, 21.00-7.00, „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
19.10.2018, 21.00-7.00, „Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
20.10.2018, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
21.10.2018, 9.00-13.00, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
22.10.2018, 21.00-7.00, „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
23.10.2018, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
24.10.2018, 21.00-7.00, „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
25.10.2018, 21.00-7.00, „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
26.10.2018, 21.00-7.00, „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
27.10.2018, 21.00-7.00, „Pod Orłem” Pl. Mariański ¾ Lądek-Zdrój
28.10.2018, 9.00-13.00, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1b
29.10.2018, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
30.10.2018, 21.00-7.00, „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
31.10.2018, 21.00-7.00, „Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13

to „otrząsanie”, druga „integrowanie”. Ze względu na deszczową
pogodę wszelkie „konkurencje” zostały przełożone na następny
tydzień, odbyła się natomiast część integracyjna. Słodki poczęstunek, muzyka, tańce oraz zumba, czyli pełna integracja w piżamach
i szlafrokach zdecydowanie się udała. W następny piątek (słoneczny i upalny) odbył się ciąg dalszy otrzęsin. Były pióra, mąka
i... kąpiel w basenie. Wszystko z humorem i dla dobrej zabawy!
Spotkanie zakończono wspólnym ogniskiem w naszym licealnym
ogródku. Zjedzona „kiełbasa pokoju” włączyła pierwszaków do
grona licealistów. Teraz jesteście już „nasi”!
Opracowanie: Adrianna Szymańska

Pamiętamy i także chcemy pomóc
Bez aktywności Ewy Zadory nasze Lądeckie Spotkania Sentymentalne nie zaistniałyby. Od roku 2008 była gospodynią kilku
spotkań klasowych absolwentów i nauczycieli lądeckiego LO,
na których oprowadzała nas po Lądku, przybliżając z pasją jego
historię. Jako były nauczyciel Ewy, uczestnik tych spotkań oraz
miłośnik fotografii, zaproponowałem Jej wspólne przygotowywnie i prezentowanie wystaw fotograficznych poświęconych jej
ukochanemu miastu. Plan powiódł się, owocując kilkoma ekspozycjami w Sosnowcu i Lądku-Zdroju. Spowodowały one kolejne
wydarzenia: lądeckie plenery sosnowieckich grup artystycznych
- Stowarzyszenia Miłośników Fotografii oraz Grupy Plastycznej
Relacje, a także wystawę przybliżającą postać Jana Kiepury w byłej Galerii im.Michała Klahra w Lądku Zdroju. Wydarzeniom tym
towarzyszyła obecność przedstawicieli władz obu wymienionych
miast. Ich bogata historia domagała się kontynuacji, którą stały
się Lądeckie Spotkania Sentymentalne.
Pożar kamienic przy ulicy Kościelnej, który strawił mieszkanie
Ewy Zadory miał miejsce zaraz po naszym Drugim Spotkaniu
Sentymentalnym, gdy część jego członków opuściła Lądek. Chcąc
pomóc Ewie musieliśmy spotkać się ponownie i przeprowadzić
procedurę zmian w naszym Regulaminie. W międzyczasie dowiedzieliśmy się, że w wyniku pożaru Ewa została szczególnie pokrzywdzona przez los, ponieważ mieszkanie stanowiło jej prywatną własność, co uniemożliwiało rekompensatę z budżetu Gminy.
Środki pozyskiwane z akcji charytatywnych także nie mogły tego
faktu uwzględniać. Mimo opisanych przeciwności losu Ewa Zadora kontynuuje dokumentowanie mniej znanych obszarów historii
Lądka Zdroju. Niebawem ma być wydane jej opracowanie poświęcone ulicy Kościelnej i jej mieszkańcom.
Szanowny Czytelniku! Jeżeli chcesz pomóc Ewie Zadorze
za naszym pośrednictwem, dokonaj wpłaty na konto Lądeckich Spotkań Sentymentalnych w Banku Pekao S.A. nr
21124048361111001072084150 z dopiskiem „Pomagam
Ewie”.
Zbigniew Zdzienicki, przedstawiciel LSS
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Siostry Węgrzyn rozpoczęły sezon!
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Trzecie w Circuit Croatia
W dn. 12-16 września w Varazdin w Chorwacji odbyły się zawody
2018 ITTF Premium Junior Circuit Croatia Junior and Cadet Open
w tenisie stołowym. Znakomicie na turnieju zaprezentowały się
nasze siostry Anna i Katarzyna Węgrzyn, które w grze podwójnej
juniorek wywalczyły brązowy medal, nieznacznie (2:3 i piąty set
9:11) ulegając w półfinale Francuzkom.
Niewiele brakowało, a Polki zagrałyby w finale. Siostry Węgrzyn
prowadziły już 2:0. Wtedy przebudziły się rywalki i po zaciętym
półfinale górą były Camille Lutz i Prithika Pavade. Francuzki po

dramatycznym meczu wyeliminowały biało-czerwone wygrywając
3:2. Tym samym awansowały do finału.
Również brązowy medal zdobyły w turnieju drużynowym juniorek,
ulegając w półfinale 0:3 drużynie z Tajwanu (Chinese Taipei).
Źródło: Dozts.pl

Złoty weekend
w Lądku-Zdroju

Jedyne takie przedszkole

Dokończenie ze str. 2
za najlepszy polski obraz uznano dokument o Macieju Berbece
„Dreamland” w reżyserii Stanisława Berbeki.
Tegoroczna edycja wydarzenia obfitowała w nowości. Pierwszą
i najważniejszą była ceremonia wręczenia tegorocznych Złotych
Czekanów – po raz pierwszy uroczystość odbyła się w Polsce.
Nagrodę Piolets d’Or określa się mianem „Oskara alpinizmu” –
otrzymują ją jedynie nieliczni wspinacze za wybitne osiągnięcia
m.in. styl w jakim himalaista zdobył szczyt. Kolejną tegoroczną
nowością stał się Festiwal Literatury Górskiej i związany z nim
konkurs Książki Górskiej Roku 2018. Dwudziesta trzecia edycja
Festiwalu Górskiego doczekała się także własnej statuetki – przedstawia ona patrona wydarzenia Andrzeja Zawadę. Statuetki rozdano w kilku kategoriach, za najlepszy film polski uznano dokument
o Macieju Berbece pt. Dreamland w reżyserii jego syna Stanisława
Berbeki.
Ostatniego dnia festiwalu (23.09), w Wielkim Namiocie odbyła
się ceremonia rozdania nagród, wręczanych za popularyzację kultury górskiej i ceremonia rozdania nagród filmowych. W trakcie
ceremonii nagrodami uhonorowani zostali: Ryszard Kowalewski
(były wiceprezes Związku Polskich Artystów Plastyków, Krzysztof
Baran (redaktor magazynu „Taterniczek i twórca czasopisma „Bikeboard”) oraz Mirosław Wiśniewski (fotograf, taternik, alpinista,
z wykształcenia lekarz medycyny).
O tegorocznym festiwalu przyjdzie nam pisać jeszcze nieraz, tymczasem serdecznie gratulujemy ekipie organizatorów z Maciejem
Sokołowskim na czele.
Ewa Chalecka, Tomasz Pawlęga

Ania wyrusza na Olimpiadę!
Z ostatniej chwili. Anna Węgrzyn, mieszkanka Trzebieszowic, wychowanka klubu „Śnieżnik -Stronie Śląskie / Lądek-Zdrój - obecnie
zawodniczka KU AZS UE Wrocław – została zakwalifikowana na
Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie „Buenos Aires 2018” w kategorii - tenis stołowy. Tym samym została powołana do Młodzieżowej
Reprezentacji Polski.
1 października w warszawskim Centrum Olimpijskim odbędzie się
uroczyste ślubowanie wszystkich członków Polskiej Młodzieżowej
Reprezentacji Olimpijskiej.
Reprezentacja liczy ogółem 103 członków, w tym 70 (37 kobiet i
33 mężczyzn) zawodników reprezentujących nas w 17 dyscyplinach. Jest to dotychczas najliczniejsza reprezentacja w historii
polskiego uczestnictwa w MIO (I edycja Singapur - 43 zawodników, II edycja Nankin - 59). Na tegorocznej imprezie Polska będzie
jedną z liczniejszych reprezentacji. W stolicy Argentyny wystąpi
3998 zawodników (1999 kobiet i 1999 mężczyzn) z 206 krajów,
którzy będą walczyć o 1250 medali. Olimpiada odbędzie się w
dniach 6 – 18 października 2018 r. Życzymy powodzenia i trzymamy za nią kciuki!
Źródło: Dozts.pl

Ostatniego dnia sierpnia (31.08) mieszkańcy uczestniczyliśmy w
uroczystym otwarciu nowego przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym. To obecnie najnowocześniejszy budynek w
Lądku-Zdroju, jednak to nie koniec niespodzianek związanych z
tym obiektem.
Przypomnijmy, lądeckie przedszkole z oddziałem żłobkowym zostało zaprojektowane i wybudowane jako niezależny energetycznie
obiekt, który nie zużywa paliw kopalnych - ciepło do budynku dostarczane jest przez pompy ciepła wykorzystujące energię geotermalną, a prąd docelowo dostarczany będzie z hybrydowej farmy
energetycznej przetwarzającej energię wiatru i słońca. Wartość
inwestycji to 7,9 mln zł, z czego 70% pochodzi z dofinansowania
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020.
W tym roku Gmina Lądek-Zdrój otrzymała informację z dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego, której fragment cytujemy:
„Projekt budowy żłobka w Lądku-Zdroju jest przykładem dobrych praktyk. Chcemy chwalić się dobrymi inwestycjami, które
sprawiają, że Dolnoślązakom żyje się lepiej. W tym konkretnym
przypadku biuro promocji przy Komisji Europejskiej wytypowało przykłady ważnych i ciekawych projektów, które mogą znaleźć
się w ulotkach czy na portalach społecznościowych komisji, aby
potwierdzać, że fundusze unijne są w poszczególnych krajach dobrze spożytkowane i rozwiązują lokalne problemy”.
Dwa dni później (3.09) odbyły się pierwsze zajęcia – uczestniczyło
w nich blisko 170 maluchów. W nowoczesnym obiekcie przedszkolaki mają do dyspozycji mnóstwo nowych, kolorowych zabawek i gier. Jednak to jeszcze nie koniec niespodzianek. W najbliższych planach jest stworzenie, tuż obok budynku przedszkolnego,
tzw. Wojtusiowego Parku. Projekt obejmuje m.in. stworzenie
ogrodu warzywnego oraz parku ze ścieżkami edukacyjnymi. Ma
także powstać obiekt małej architektury przeznaczony na odpady
i dostosowany do użytku dla najmłodszych – dzięki niemu dzieci
będą się uczyć przez zabawę, jak segregować śmieci.
Ewa Chalecka
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Święto Działkowców 2018
W pogodne sobotnie popołudnie 25 sierpnia, lądeccy działkowcy i ich goście spotkali się, by podsumować miniony rok i nacieszyć się z bogactwa zbiorów – warzyw i
owoców.
Rodzinny Ogród Działkowy (ROD) „Trojan” w Lądku-Zdroju liczy 427 członków,
gospodarujących na 367 działkach znajdujących się w 6 ogrodach, największym
„Trojanie” oraz „Kalinie”, „Storczyku”,
„Słonecznym”, „Stokrotce” i „Marzeniu”.
W sumie to obszar 12,5 ha. Dzięki sprzyjającym warunkom klimatycznym plony tego
roku były nadzwyczaj dorodne, szczególnie
te przyniesione na wystawę: wspaniałe warzywa, kolorowe pachnące bukiety kwiatów
oraz słoje pełne pysznego tegorocznego
miodu Józefa Gulejczuka, zebranego na
działkowych kwaterach. Jury konkursowe
za płody wyróżniło Jadwigę Dzida, Halinę
Perwenis, Karolinę Zapotoczną i Ryszarda
Perwenisa.
Oficjalnego otwarcia Święta Plonów dokonał prezes Zarządu ROD w Lądku-Zdroju
Zbigniew Łukasiewicz. W rodzinnym nastroju wspólnego świętowania nagrodzono
wyróżniające się ogrody i uhonorowano
zasłużonych działaczy. Przy ocenie brano
pod uwagę estetykę działki, posiadanie
kwater sadowniczo-warzywnych, rekreacyjno-wypoczynkowych, wykorzystanie
ekologii, wykorzystanie kompostowników,
ogólny stan techniczny altan i ich estetykę.
Na wniosek Zarządu ROD „Trojan” w Lądku-Zdroju - Okręgowy Zarząd Sudecki Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie-Zdroju wyróżnił Srebrną Odznaką
„Zasłużony Działkowiec”: Jadwigę Dzidę,
Jadwigę Kurpiela, Piotra Perwenisa i Mieczysława Swata. Zarząd ROD „Trojan” za
wzorowe zagospodarowanie i utrzymanie

działki wyróżnił brązową odznaką „Zasłużony Działkowiec”: Stefanię Lewicką, Bożenę Skrzypczyńską, Karolinę Zapotoczną,
Piotra Adamusa, Antoniego Chojnackiego.
Odznaczonym wręczono tematyczne książki. Za zaangażowanie w zagospodarowaniu
i utrzymaniu działki Zarząd ROD „Trojan”
wyróżnił dyplomem: Eugenię Dziaduś,
Irenę Frasunek, Krystynę Gibas, Monikę
Kusiak, Marię Morawską, Joannę Raczkowską, Teresę Rybeczka, Irenę Szyszkę,
Krystynę Szubską, Anetę Tomas, Urszulę
Zaborską, Lesława Błażeja, Stefana Kłosia,
Tadeusza Łakucewicza, Dariusza Mozera,
Piotra Nowaka, Wiesława Pachlę, Romana Perwenisa, Jerzego Rzeźnika, Zenona
Sałdykę, Stanisława Urbańczyka, Jarosława Walkowiaka, Mieczysława Walkowiaka,
Czesława Zamojskiego. Szczególne podziękowania za pomoc w przygotowaniu
uroczystości Zarząd ROD złożył Katarzynie

Marcinkowskiej, Luizie Zimoląg, Halinie
Perwenis i Mieczysławowi Walkowiakowi.
Z „koszem” pełnym obfitości swoją obecnością Działkowe Dożynki zaszczycił burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk
i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jan
Zawadzki.
W czasie Działkowych Dożynek panowała przyjacielska i serdeczna atmosfera,
„ogrodnicy” wymieniali się doświadczeniami, przepisami na przetwory, częstowali
się sałatkami z tegorocznych zbiorów i aromatycznym smalcem, było tradycyjne pieczenie kiełbasek przy wspólnym ognisku i
dużo słodyczy przy dobrej mechanicznej
muzyce serwowanej przez Piotra Perwenisa – wiceprzewodniczącego Zarządu ROD
„Trojan”.
fot. Z. Łukasiewicz, tekst L. Siarkiewicz

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z Trzebieszowic najlepsze w powiecie
W niedzielę 16. września na stadionie miejskim w Bystrzycy
Kłodzkiej odbyły się I Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Łącznie w zawodach wzięło
udział 13 zespołów (sześć drużyn w grupie wiekowej do 12 lat

i siedem od 12 do 16 lat). Dwie drużyny z Trzebieszowic wzięły
przykład ze starszych druhen i druhów i... przywieźli ze sobą DWA
PUCHARY ZA PIERWSZE MIEJSCA I PUCHAR PRZECHODNI !!!
Młodzi strażacy dzielnie trenowali do zawodów pod okiem druha
Łukasza Wrony, druha Andrzeja Marciniaka i druha Piotra Gruszkiewicza. Wynikiem ciężkiego treningu były imponujące czasy uzyskane na zawodach – zarówno w sztafecie pożarniczej, jak i w ćwiczeniu bojowym. Młodsi druhowie uzyskali łączny wynik 107,15,
a starsi 110,68. Składamy serdeczne gratulacje dla uczestników
zawodów: Patryka Rycaj, Fabiana Rycaj, Anastazji Rycaj, Emilii
Wróbel, Emilii Szymańskiej, Nicoll Smolicz, Kacpra Rodaka, Konrada Traczuka, Ani Szymanowicz, Wiktorii Polichowskiej, Maji
Pająkiewicz, Oliwii Luchowskiej, Izy Matkowskiej, Wiktorii Walkowiak, Laury Woś, Filipa Struk, Grzegorza Łoś, Szymona Wróbel,
Dominika Wrony. Podziękowania należą się także kibicom, którzy
dzielnie dopingowali młodszą i starszą młodzież Trzebieszowic.
Wśród kibiców byli Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk,
radne Rady Miejskiej Ewelina Rycaj i Magdalena Podyma oraz jak
zawsze w takich okolicznościach niezawodni rodzice i dziadkowie.
Beata Kaczmarczyk
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Lądecki
Informator
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PAŹDZIERNIK 2018
3 października, godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry
Zdrojowej, Kawiarnia Wiedeńska Albrechtshalle, wstęp 8 zł
3 października, godz.19.00, Koncert muzyki LATINO – gitara i śpiew Moises Bethencourt, Kawiarnia Dom Klahra,
ul. Rynek 1, wstęp 20 zł
5-7 października 3. Lądeckie Spotkania Sentymentalne
5 października, godz. 16.00, Otwarcie wystawy zdjęć
sosnowieckiego Stowarzyszenia Miłośników Fotografii,
Pijalnia Zdroju „Wojciech”
6 października:
godz. 9.00, Wycieczka z przewodnikiem na Górę Trzech
Krzyży. Zbiórka: Hostel Urszula
godz. 16.00, Popołudnie ze Sztuką – koncert Duetu Claro
de Luna, muzyka gitarowa Lucyny-Urszuli Gawlik, poezja
i malarstwo Krystyny Leśniewskiej-Pasionek z towarzyszeniem muzyki w wykonaniu uczennic PSM w Kłodzku Mai i Hanny Sawickiej; Sala Widowiskowa CKIR.
7 października, godz. 10.00, Zwiedzanie Arboretum, ul.
Moniuszki
6 października, godz. 19.30, Koncert postrock grupa „Besides”, wstęp 20 zł w przedsprzedaży, 25 zł w dniu koncertu
Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1
10 października, godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry
Zdrojowej, Kawiarnia Wiedeńska Albrechtshalle, wstęp 8 zł
10 października, godz.19.00, Koncert muzyki LATINO –
gitara i śpiew Moises Bethencourt, Kawiarnia Dom Klahra,
ul. Rynek 1, wstęp 20 zł
13 października, godz. 19.30, Koncert Dr Grzechu solo –
piosenka autorska, literacka i satyryczna, wstęp 15zł, Dom
Klahra Kawiarnia Artystyczna ul. Rynek 1
17 października, godz.19.00, Koncert muzyki LATINO –
gitara i śpiew Moises Bethencourt, Kawiarnia Dom Klahra,
ul. Rynek 1, wstęp 20 zł
19-21 października, Lądecki Jarmark Staroci, Rynek
20 października, godz. 19.30, Grupa „Asymetrio” – jazz
koncert; wstęp 20 zł Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna,
ul. Rynek 1
24 października, godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry
Zdrojowej, Kawiarnia Wiedeńska Albrechtshalle, wstęp 8 zł

24 października, godz.19.00, Koncert muzyki LATINO –
gitara i śpiew Moises Bethencourt, Kawiarnia Dom Klahra,
ul. Rynek 1, wstęp 20 zł
31 października, godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry
Zdrojowej, Kawiarnia Wiedeńska Albrechtshalle, wstęp 8 zł
26 października, godz.16.00, Spotkanie z Izabelą Degen –
„Dubaj“ wspomnienia z podróży. Wstęp wolny, Kawiarnia
Piwnica Pod Adamem ul. Wolności 2
27 października, godz.19.30, Koncert zespołu OREADA
– etno/folk, wstęp 20 zł Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna
ul. Rynek 1

„Body condition”
zajęcia dla Pań
Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju serdecznie zaprasza wszystkie Panie na zajęcia body condition, czyli program,
dzięki któremu ćwiczysz swoje ciało i relaksujesz umysł przy
użyciu różnych technik tańca i ruchu.
Typowe zajęcia body conditions zaczynają się zawsze od rozgrzewki, która jest niezbędna w każdej technice tanecznej. Już podczas
niej uzdrawiamy mięśnie i stawy, przygotowujemy się fizycznie i
mentalnie do właściwej aktywności – rozgrzewając ciało unikamy
kontuzji, które mogłyby wystąpić podczas ćwiczenia „na zimno”.
Główna część zajęć to już taniec, który zawiera podstawy techniki
klasycznej, jazzowej, latino… zawsze zgodnie z życzeniami i możliwościami wszystkich Pań.
Finał treningu to obniżenie tętna i rozciągnięcie wszystkich, używanych w czasie zajęć mięśni, które je regeneruje, redukuje napięcia i rozluźnia.
Trening body condition można ustawiać na różne sposoby, od
interwałów po wytrzymałościowy. Mnogość możliwości jego programowania sprawia, że każde zajęcia mogą być inne i każde przyjemne.
Serdecznie zapraszam na zajęcia

Helena Pavlenko

Termin: każdy wtorek o godz. 18.00;
Miejsce: Sala Widowiskowa CKiR;
Pierwsze zajęcia: 2 października;
Karnet miesięczny 50 zł.
Kontakt tel.: 74 8146 562

PODZIĘKOWANIA

Składam serdecznie podziękowania za rzetelne szacowanie
szkód wyrządzonych przez zwierzynę leśną pani kierownik Jolantcie Pelczarskiej-Mlak i Pracownikom Wydziału Mienia i
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Ladek-Zdrój.
Gospodarstwo Rolne Janusz Najder
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