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Wzorem wcześniejszych lat festiwal „Humpty Dumpty” rozłożył 
się na dwa ostatnie wakacyjne weekendy, w tym roku były to 
25-26 sierpnia i 1-2 września. Tym razem spektakle były grane 
w dwóch miejscach: Parku Zdrojowym im. Jana Pawła II i na 
lądeckim Rynku. Dodatkowo 5 września odbył się jeszcze jeden 
spektakl w „Kinoteatrze”.
Weekend pierwszy. Pogoda wspaniała, w sobotę występują: Te-
atr „Akademia Wyobraźni” - „O Czerwonym Kapturku”, Divadlo 
„Brum” Broumov - „Čarovný kvítek”; w niedzielę: Loutkářský so-
ubor Čmukaři Turnov - Jak se vila…”, „Kašpárek chodi péšky”  
i Loutkářský soubor Ahoj Chrudim - „Kašpárkovo putovani I i II”. 
Frekwencja dopisała znakomicie. Niektórzy pracownicy organiza-
tora - Centrum Kultury i Rekreacji - tym razem wystąpili w innych 
od dotychczasowych rolach, nie tylko konferowali wydarzenie  
i animowali zabawy z dziećmi, ale też „strzelali” pop corn i kręcili 
watę cukrową. Obydwa dni toczyły się w sielskiej atmosferze, któ-
rą przeplatał radosny śmiech dzieci. W przestrzeni parku odbyły 
się też warsztaty teatru papierowego i zabawy dla najmłodszych.
Weekend drugi. Pogoda niepewna, na tyle niepewna, że CKIR od-
wołał sobotnie występy Teatru Ulicznego TUB z Bystrzycy Kłodz-
kiej i poprzestał na prezentacji Teatru „Akademia Wyobraźni”. 

Mimo tego dzieci przyszło całkiem sporo a spektakl odbył się pod 
filarami. Nazajutrz było znacznie lepiej: pod filarami „Akademia 
Wyobraźni” wystawiła „Jasia i Małgosię”, natomiast pod figurą 
św. Trójcy Teatr w Kłodzku wystawił „Prosiaczka Czoka”. Podob-
nie jak tydzień wcześniej mieliśmy warsztaty teatru papierowego  
a panie z CKIR animowały gry i zabawy dla najmłodszych, nie za-
brakło też pop cornu i waty cukrowej.
W środę natomiast, 5 września, nasza „młodsza młodzież” uczest-
niczyła w ostatnim festiwalowym przedstawieniu pt. „Cyrk dok-
tora Dolittle” Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze, które 
zaprezentowane zostało przed południem w zdrojowym „Kinote-
atrze”. Dzieci bawiły się znakomicie, nic dodać nic ująć.
Tegoroczny festiwal „Humpty Dumpty” współfinansowany był ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz  
z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

Red.

III Polsko-Czeskie Spotkanie Teatrów Lalkowych
Bajka pt. „Prosiaczek Czok”, fot. Krzysztof Mossakowski
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Z biurka 
BURMISTRZA KACZMARCZYKA

j Burmistrz Lądka-Zdroju, Roman Kaczmarczyk

2 października. Rozpoczęcie wiercenia otworu geotermalnego w 
Lądku-Zdroju stało się faktem. Proces samego wiercenia na prze-
widzianą głębokość do 2,5 km już trwa i będzie prowadzony przez 
kilka miesięcy. Niemniej jednak, licząc na przewidywane dobre 
wyniki w zakresie zasobów geotermalnych, rozpocząłem kolejne 
działania związane z wykorzystaniem geotermii na rzecz lokalnej 
społeczności.
W tym celu podpisałem w Katowicach list intencyjny w sprawie 
wsparcia gminy Lądek-Zdrój przez firmy Węglokoks Energia Spół-
ka z o.o., Metanel Group S.A. oraz Dolnośląską Zieloną Dolinę DO-
ZEDO Sp. z o.o. w zakresie budowy infrastruktury ciepłowniczej, 
której podstawowym źródłem będzie ciepło odnawialne pochodzą-
ce z odwiertu. Przedmiotem współpracy ma być w szczególności:
 ∙ zagospodarowanie lokalnych nośników energii - przede wszyst-

kim z naciskiem na źródła geotermalne, oraz w uzupełnieniu 
potencjał biomasy, słońca itp. na potrzeby lokalnych inicjatyw,

 ∙ budowa wspólnej inicjatywy „klastra energii” mającego na celu 
optymalne zagospodarowanie lokalnych zasobów na potrzeby 
inicjatyw inwestycyjnych, oraz zwiększenie atrakcyjności regio-
nu,

 ∙ wypracowanie modelu realizacji inwestycji a następnie świad-
czenia usług operatorskich na rzecz lokalnej społeczności,

 ∙ walka z niską emisją w obszarze Lądka-Zdroju,
 ∙ promowanie proekologicznych inwestycji.

Powyższe jest kontynuacją działań rozpoczętych w ramach pro-

jektu pod nazwą „Poszukiwanie wód termalnych otworem wiert-
niczym LZT-1”, na które otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 
ponad 18 mln złotych.
4 października. Odbyło się spotkanie z mieszkańcami Gminy Lą-
dek-Zdrój, którego celem było podsumowanie mojej działalności 
na urzędzie burmistrza w trakcie mijającej kadencji samorządów 
w Polsce. Serdecznie dziękuję za udział wszystkim mieszkańcom 
naszej Gminy.
14 października. Podczas Gali Sudeckich Kryształów 2018 - która 
odbywała się w trzebieszowickim „Zamku Na Skale” - otrzymałem 
z rąk organizatorów plebiscytu gospodarczego „Sudeckie Krysz-
tały” tytuł „Osobowości Roku 2018”. Podczas finałowej uroczy-
stości plebiscytu organizowanego przez TV Sudecka Kurort Lą-
dek-Zdrój brylował na scenie wielokrotnie. W kategorii „Inwestycja 
Roku 2018” wysokie II miejsce zdobyło nasze nowe, ekologiczne, 
energooszczędne przedszkole z oddziałem żłobkowym, natomiast 
w kategorii „Firma przyjazna seniorom” pierwsze miejsce zdobyła 
lądecka spółka Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A!
18 października. Odbyła się ostatnia sesja Rady Miejskiej VII ka-
dencji, która piastowała swój urząd w latach 2014 - 2018. Bardzo 
dziękuję za współpracę wszystkim członkom Rady tej kadencji.
19 października. Wziąłem udział w uroczystym Pasowaniu na 
Ucznia w Szkole Podstawowej im. J. Korczaka. Dziękuję za zapro-
szenie i gratuluję świeżo upieczonym uczniom.
19 października. Odebraliśmy gotowy - uzgodniony z konserwa-
torem zabytków - projekt odbudowy kamienic przy ul. Kościelnej 2 
i 6. Kamienice te stanowiły przed pożarem własność Gminy Lądek-
-Zdrój. Pozyskanie wyżej wymienionej dokumentacji technicznej 
stanowi podstawę do wystąpienia Gminy Lądek-Zdrój do Staro-
stwa Powiatowego w Kłodzku o wydanie pozwolenia na budowę, 
dzięki czemu będzie można wkrótce przystąpić do procesu odbu-
dowy zniszczonych budynków.
21 października. Odbyły się wybory samorządowe. W przypad-
ku piastowanego przeze mnie urzędu burmistrza, rozstrzygnięcie 
nastąpi 4 listopada, kiedy to mieszkańcy dokonają wyboru pomię-
dzy mną a moim kontrkandydatem - Kazimierzem Szkudlarkiem. 
Do składu Rady Miejskiej wybrani zostali: Małgorzata Bednarek, 
Leszek Pazdyk, Dorota Łakucewicz, Sławomir Walentynowicz, Be-
ata Dańkowska-Szczygieł, Mariola Kozińska, Klaudia Mika, Dorota 
Urbańczyk, Edyta Kolendo, Artur Dobrzyński, Tomasz Stuła, Agata 
Opiła, Łukasz Mróz, Ewelina Rycaj, Magdalena Podyma. Gratuluję 
zwycięzcom! 

W czwartek 25 października 2018 r. w lądeckim LO odbyło się spo-
tkanie młodzieży z radcą prawnym Dariuszem Styczyrzem, zreali-
zowane w ramach Europejskiego Dnia Prawnika.
Celem Europejskiego Dnia Prawnika jest przybliżenie obywatelom 
wszelkich aspektów związanych z wymiarem sprawiedliwości, 
informowanie ich o przysługujących im prawach i promowanie 
działań podejmowanych w tym obszarze przez Radę Europy oraz 
Komisję Europejską.
Tegoroczna edycja wydarzenia odbyła się pod hasłem „Dlaczego 
prawnicy są ważni. Broniąc obrońców praworządności”.
Prawnicy odgrywają kluczową rolę w działaniu wymiaru sprawie-
dliwości i przyczyniają się do  ochrony praworządności poprzez 
zapewnienie obywatelom dostępu do wymiaru sprawiedliwości, 
a także przez ochronę podstawowych praw i wolności. Zawód 
prawnika może wiązać się ze znacznymi naciskami ze strony władz 
wykonawczych i ustawodawczych. Prawnicy muszą wykonywać 
swój zawód swobodnie, pod ochroną praworządności - oto mo-
tyw przewodni tegorocznego Europejskiego Dnia Prawnika. Z tego 

powodu potrzebujemy europejskiej konwencji o zawodzie praw-
nika. Po to, by móc oprzeć się o silny, bezpośrednio stosowany 
międzynarodowy instrument prawny pozwalający nam na obronę 
prawników, którzy chronią naszych praw i wolności.
Oprócz zrealizowania tegorocznego tematu, Dariusz Styczyrz przy-
bliżył młodzieży profesję radcy prawnego. W ocenie grona peda-
gogicznego i młodzieży (ok. 60 uczestników) spotkanie było cie-
kawe i pouczające. Dodajmy, że prelegent zadanie swe pełnił pro 
publico bono, czyli bezpłatnie dla dobra publicznego.

Red.

Europejski Dzień Prawnika
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Z prac Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju
Sesja odbyła się w dniu 18 października 2018 r., a w porządku 
obrad znalazły się oprócz stałych punktów jak sprawy procedu-
ralne, sprawozdanie Burmistrza, rozpatrzenie projektów uchwał  
i podjęcie uchwał, również sprawozdania takie jak: 
- Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkol-
nym 2017/2018 w Gminie Lądek-Zdrój
- Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych pracowników 
samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych. 
- Podsumowanie okresu zasiłkowego 2017/2018 – świadczenia 
rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenia wychowawcze.
W obradach wzięło udział0 14 radnych. Uchwały dotyczące zmian 
w Budżecie Gminy wynikały m. in.:
 - zwiększono dochody nadplanowe z tytułu opłaty za cmentarz, 
odszkodowania za maszt w Trzebieszowicach, wyższych wpływów 
z podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetek od nietermino-
wych wpłat, z tytułu podatków oraz opłat za zezwolenie na sprze-
daż napojów alkoholowych. Zwiększono plan finansowy z tytułu 
dotacji na realizację projektu pn. „Odkrywam, doświadczam, ba-
dam – Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu” współfinansowany 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejskiego w 
ramach RPOWD 2014-2020 (243.074 zł). Wprowadzono dotację 
na realizację projektu pn.„Przedszkole dla każdego” współfinan-
sowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego FS w 
ramach RPOWD 2014-2020 (40.874zł).
- zmiany w wydatkach budżetu wynikające z wyżej omówioną 
zmianą dochodów, wnioskami osób merytorycznych oraz analizą 
zaangażowania wydatków budżetowych – zwiększono środki na 
wyceny, zmniejszono środki na usługi związane z planami zago-
spodarowania przestrzennego i usługi geodezyjne, zwiększono 
środki na promocję gminy w związku z obsługą delegacji miast i 
gmin partnerskich oraz wydarzeń kulturalnych (pobyty delegacji z 
Moralzarzal, gości Festiwalu Górskiego, pobyt partnerów z gminy 
Wicko), zwiększono środki na realizację zadania inwestycyjnego 
„Adaptacja pomieszczeń Gimnazjum na nową siedzibę Ośrod-
ka Pomocy Społecznej, zwiększono środki na usługi pozostałe 
związane z oczyszczaniem terenów gminy (5.000 zł), utrzymanie 
szaletu miejskiego (1.000 zł), na utrzymanie terenu wokół domu 
zdrojowego (4.120 zł) oraz nasadzenia (2.880 zł), wprowadzono 
do planu finansowego środki na realizację projektów edukacyjnych 
z pozyskanych dofinansowań, zwiększono zwiększa się środki na 
zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w. Trzebieszowicach” na prze-
prowadzenie postępowania przetargowego (koszt niekwalifikowa-
ny). Proponowane projekty uchwały radni przyjęli większością 
głosów.

Dokonano zmian w Statucie MiG LZ. W dniu 21 października 
2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o samorządzie gmin-
nym zamieszczona w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie 
niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli i formie 
wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów 
publicznych. Unormowała ona w sposób odmienny od treści Sta-
tutu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój sprawy: 1) głosowania jawnego 
(tj. za pomocą specjalnych urządzeń), 2 ) sposobu rozpatrywania 
skarg na działanie gminnych jednostek organizacyjnych, wnio-
sków oraz petycji składanych przez obywatel i poprzez powoła-
nie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 3) transmisji obrad Rady 
Miejskiej, 4) interpelacji i zapytań Radnych. Podjęta uchwała miała 
na celu dostosowanie obowiązującego Statutu do wprowadzonych 
odgórnie zmian.

Podjęto uchwałę o dokapitalizowanie spółki gminnej Lądeckie 
Usługi Komunalne sp.zo.o. kwotą 25 tys. zł z przeznaczeniem na 
zakup wartości niematerialnych i prawnych – system informacji 
przestrzennej do zarządzania infrastrukturą wod.-kan. na terenie 
Gminy.

Wprowadzono uchwałami zmiany w miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego miejscowości Radochów i Wójtów-
ka oraz dostosowano Plan nadzoru nad żłobkami, klubami dziecię-
cymi oraz dziennymi opiekunami.

Wszystkie projekty uchwał oraz podjęte uchwały zamieszczone są 
na stronie www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl w zakładce Rada 
Miejska. Tam też informacje i sprawozdania, w tym ta, o stanie 
realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 na tere-
nie naszej Gminy. Dowiedzieć się możemy ilu uczniów uczęszcza 
do szkół, ilu mamy nauczycieli, jak wypadły egzaminy maturalne. 
Łącznie w minionym roku szkolnym wydatkowano w Gminie na 
oświatę kwotę 8 mln 053 tys. 535,72 złote, z czego subwencja 
oświatowa wyniosła 4 mln 154 tys. 946,00 zł. Pozostała część to 
koszty Gminy.

Natomiast z informacji o świadczeniach rodzinnych i wychowaw-
czych, funduszach alimentacyjnych dowiadujemy się m.in. o tym, 
że Ośrodek Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju od 1 listopada 
2017 do 08 października 2018 wypłacił łącznie 1 mln 564 tys. zł na 
świadczenia rodzinne, z których skorzystało 416 rodzin. Świadcze-
nia te obejmują: zasiłek rodzinny (kryterium to dochód netto 674 zł 
/osobę w rodzinie), zasiłki pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi 
z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie i specjalne 
zasiłki opiekuńcze). W tym samym okresie OPS wypłacił 460 tys. 
300 zł z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.  Liczba 
dłużników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie Gminy 
Lądek-Zdrój w okresie zasiłkowym 2017/2018 wynosi 119. Ak-
tualnie postępowanie jest prowadzone w sprawie 159 dłużników. 
Wyegzekwowano od dłużników w ciągu minionego roku 176 tys. 
994,63 zł. Zasiłki wychowawcze czyli popularne 500+ to pomoc 
dla 453 rodzin, która finansowana jest z dotacji celowej z budżetu 
państwa. W okresie 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r. lądecki OPS 
wypłacił w sumie 3 mln 491 tys. 968 zł na ten cel.  

W związku z końcem kadencji samorządowej 2014-2018 radni 
otrzymali pamiątkowe plakietki. Wręczali je członkowie obecnego 
Prezydium: Małgorzata Bednarek, Przewodnicząca RM i Wiceprze-
wodniczący: Dorota Urbańczyk i Jan Zawadzki oraz Roman Kacz-
marczyk, Burmistrz Lądka-Zdroju.

Małgorzata Bednarek
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju

Składam podziękowanie dla Mieszkańców okręgu 8 zamiesz-
kujących w Lądku-Zdroju ulice: Brzozowa, Buczka, Cicha, Li-
powa, Marii Konopnickiej, Nadbrzeżna, Tadeusza Kościuszki 
1-5 nieparzyste, 12A-28A parzyste, Wolności, Zwycięstwa, 
dzięki którym ponownie uzyskałam mandat radnej. Dziękuję 
za oddane głosy i obdarzenie mnie zaufaniem, że w kolejnej 
kadencji Rady Miejskiej 2018-2023 będę godnie pracowa-
ła na rzecz społeczności lokalnej. W okręgu 8 otrzymałam 
43,26% poparcia wśród głosujących. Gratuluję Kontrkandy-
datom wyników i zapraszam do współpracy.  Deklaruję, że 
zawsze będę wspierała projekty służące wspólnemu dobru 
wszystkich mieszkańców Gminy.

Małgorzata Bednarek

Podziękowanie
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Absolwentka krakowskiej Akademii Muzycznej. Wystąpiła w wie-
lu partiach operowych, operetkach i musicalach. Brała udział  
w licznych festiwalach w Polsce i za granicą (Austria, Szwecja, 
USA, Włochy, Kanada, Rosja, Izrael, Chiny). Artystka ma na swo-
im koncie wiele płyt z muzyką operową, operetkową, musicalo-
wą, żydowską i sakralną. Współpracuje z różnymi wykonawcami  
i kompozytorami, jest także autorką scenariuszy kabaretowych 
oraz musicalu Miłość czyni cuda. W 2016 r. artystka wystąpiła  
w hollywoodzkiej produkcji Enemy Within, u boku takich sław jak 
William McNamara i Eric Roberts.
Ewa Warta-Śmietana od czterech lat jest również dyrektorem arty-
stycznym Festiwalu Muzyka u źródeł w Lądku-Zdroju.

Jak pani ocenia czwartą edycję Muzyki u Źródeł?

Koncepcję festiwalu wypracowaliśmy wspólnie z dyrektorem CKIR 
Pawełem Pawlikiem. Chcieliśmy przygotować letnią ofertę kul-
turalną atrakcyjną nie tylko dla mieszkańców, ale i dla turystów 
odwiedzających Lądek-Zdrój - dziś mogę śmiało stwierdzić, że 
nam się udało. Nasza propozycja spodobała się publiczności i ma 
już stałych miłośników, którzy przyjeżdżają do Lądka specjalnie 
na nasze koncerty z Wrocławia czy Poznania. Program festiwalu 
jest bardzo różnorodny, a do tego oferta jest lekka i przyjemna dla 
ucha. Ta różnorodność ma na celu zainteresować wydarzeniem 
możliwie jak największą liczbę ludzi i tym sposobem zachęcić ich 
do odwiedzenia uzdrowiska. Staram się lądecki festiwal promować 
przez cały rok m.in. jako redaktorka w programach Hello Kraków 
realizowanych dla TV Polvision  w Chicago. 
Chciałabym dodać, że od kiedy przyjeżdżam do Lądka-Zdroju 
wszystko się ze sobą łączy i uzupełnia w jedną, bardzo konkretną 
całość - wspólni znajomi, wspólne cele, wspólne zainteresowania. 
Tak jest np. z Alicją Tanew - poetką i kompozytorką - związaną 
zarówno z Krakowem, jak i Lądkiem. Kurort ma szczęście do ludzi 

Ewa Warta-Śmietana o „Muzyce u Źródeł”
sztuki, którzy chcą tworzyć w Lądku i dla Lądka, a do tego chcą 
sobie pomagać i ze sobą współpracować. 

Promuje Pani nie tylko kurort ale i młodych, zdolnych artystów.

Tak, do Lądka-Zdroju zapraszam laureatów różnych konkursów 
wokalnych, a przede wszystkim organizowanego przeze mnie od 
16 lat, jedynego w Polsce konkursu operetkowo-musicalowego 
im. I. Borowickiej. W chwili obecnej zabiegam o to, by konkurs 
uzyskał rangę międzynarodową - oczywiście chodzi o większe 
fundusze. Jest mnóstwo młodych artystów z Chin, Korei, Bułgarii, 
Włoch czy Ukrainy, których warto prezentować w Lądku-Zdroju. 
a ja bardzo chcę otworzyć kurort na artystów z innych zakątków 
świata.

Od lat tworzy Pani w wielu różnych obszarach i wciąż ma nowe, 
ciekawe pomysły i propozycje. Jaka jest Pani recepta na udane 
przedsięwzięcie?

Przede wszystkim przygotowuję to, co sama chętnie bym zobaczy-
ła i usłyszała. Ta myśl zawsze przyświeca mi w pracy. Tak powstał 
m.in. krakowski Festiwal Biała Dama - pomyślałam, że chętnie 
uczestniczyłabym w takim wydarzeniu i po prostu je stworzyłam. 
Kierując się tą myślą napisałam także musical Miłość czyni cuda. 
Któregoś dnia przyszło mi do głowy, że chętnie zaśpiewałabym 
w ciekawym musicalu. Nie czekając, aż pojawią się propozycje, 
usiadłam i napisałam go dla siebie - obsadzając się, dla żartu w roli 
starej panny. Podobnie było z innymi spektaklami.

Czy Festiwal Muzyka u Źródeł ma jakieś przesłanie?

Jest nim przede wszystkim dobra zabawa. Chcę poszerzać ho-
ryzonty i edukować publiczność, ale w sposób łagodny, lekki i 
niewymuszony. Dlatego tworząc program festiwalu staram się 
wszystko dokładnie przemyśleć - jeśli chce się edukować, trzeba 
kierować się wyczuciem, zainteresować, a nie zanudzić słuchaczy.

Co spodobało się pani w Lądku?

Do Lądka, przede wszystkim przyciągają mnie ludzie. Począwszy 
od władz miasteczka w osobie burmistrza Romana Kaczmarczyka, 
dyrektora CKIR Pawła Pawlika i jego pracowników, przez właści-
cieli pensjonatów i hoteli, którzy ugościli nas w sposób wyjątkowy, 
aż po wspaniałą publiczność. Kontakty, które nawiązałam w Lądku 
są wielowymiarowe i mają wiele wspólnych twórczych mianow-
ników.
Ta przyjacielska atmosfera, a także uroki kurortu jakim jest Lą-
dek-Zdrój sprawiła, że wielu melomanów z całej Polski przybywa 
specjalnie na ten właśnie festiwal. A tegoroczne wyniki plebiscytu 
zdają się tylko potwierdzać, że nasza inicjatywa jest wysoko oce-
nianym strzałem w dziesiątkę. 

Z Ewą Wartą-Śmietaną rozmawiała Ewa Chalecka

W sobotę 20 października na naszej posesji w Orłowcu pojawiły 
się dwa duże, groźnie wyglądające psy. Następnego dnia poinfor-
mowałam o tym policję, bo nie mogłam się dodzwonić do naszej 
Straży Miejskiej. Psy jednak zniknęły, a na drugi dzień okazało się, 
że stało się tak w wyniku „cichej” interwencji Straży.
Bardzo dziękuję funkcjonariuszom Straży Miejskiej w Lądku-Zdro-
ju za szybką reakcję na nasze zgłoszenie.

Alicja Syryca

Podziękowania dla Straży Miejskiej
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Wieści z „Lądeckiej Jedynki”
l Borówkowa zdobyta!!!
W słoneczną i wietrzną sobotę 6 października 2018 uczniowie Va 
SP zostali wyciągnięci z łóżek (gdzie chętnie dłużej by poleżeli) i 
zdobywali szczyt Góry Borówkowej. Zanim jednak tam dotarliśmy 
(uczniowie i ja wychowawczyni), w połowie drogi (głównie po to, 
aby starsze pokolenie opiekunów mogło złapać oddech) odbył się 
przegląd plecaków, czy aby nikt nie zabrał zakazanych słodyczy. 
Jednym z celów wspólnego wyjścia było propagowanie zdrowego 
życia, zarówno przez ruch, jak i dobre jedzenie. Jedna uczenni-
ca ujawniła paczkę „zdrowych” przekąsek, z której opakowania 
wyczytaliśmy „z przekąsem” cały skład chemiczny, był długi i ba-
aardzo niezdrowy... Podkreślę tutaj, że przez drogę piątoklasiści 
chrupali głównie jabłka, brawo:)
W drodze na szczyt uczniowie mieli za zadanie znaleźć gałązki i 
patyki, które wykorzystałam na szczycie do zabawy psychologicz-
nej. Jej wyniki były zaskakująco ciekawe, ale RODO nie pozwoli mi 
nic więcej ujawnić. Po rozpaleniu ogniska, wysmażeniu kiełbas i 
ich konsumpcji, dziewczyny urządziły chłopakom Dzień Chłopca, 

zrobiliśmy konkurs wiedzy o Górze Borówkowe i wieży widokowej, 
na koniec pościgaliśmy się dokoła wieży i zmęczeni, szczęśliwi, 
bardzo zadowoleni z siebie wróciliśmy do domów. Niewątpliwie 
najbardziej zachwycony był pies, który nie ominął żadnej błotnej 
kałuży, co moi mali turyści utrwalili na zdjęciach.

Wychowawca Va SP – Lidia Achrem

l „Odkrywam, doświadczam, badam”
Z ogromną radością pragniemy  poinformować całą społeczność, 
że nasza szkoła wygrała projekt unijny RPO WD 10.2.1 pt. „Odkry-
wam, doświadczam, badam – Nowoczesna szkoła drogą do suk-
cesu” w ramach zapewnienia równego dostępu do wysokiej jako-
ści edukacji podstawowej w wysokości 509 866,56 zł (całkowita 
wartość projektu)  oraz 75 000 zł z Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej (0,4 procent Rezerwy Budżetowej na pracownie przedmio-
towe 2018). Pieniądze przeznaczone zostaną na zorganizowanie 
pracowni przedmiotowych (chemii, fizyki, matematyki, biologii, 
informatyki) oraz dodatkowych zajęć dla uczniów naszej szkoły 
rozwijających i wspomagających zainteresowania przedmiotami 
ścisłymi.  

l Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 2018
28 września cały świat obchodził Święto Tabliczki Mnożenia. W na-
szej szkole już od poniedziałku rozpoczęliśmy świętowanie. Przy-
pominaliśmy sobie tabliczkę mnożenia na Matematycznych Spa-
cerach po szkole, uczniowie napisali tematyczny test. Wyłoniono 
Mistrzów Tabliczki Mnożenia, którymi zostali: Norbert Krzonkal-
la, Zuzanna Łyszczarz, Dawid Muszyński, Wiktoria Żelichowska, 
Aleksandra Banaszek, Natalia Blicharska, Szymon Szpala, Jakub 
Jawornicki, Aleksandra Świerk, Paweł Szuber, Sabrina Koszalska, 
Patryk Marczak, Oliwia Żurak, Gabriela Dopta. Mistrzom w trakcie 
ceremoniału otwarcia święta w naszej szkole wręczono dyplomy. 

Rozegrane zostały również I Mistrzostwa Szkoły w Tabliczce Mno-
żenia z wykorzystaniem Kart Grabowskiego w grze „Krzyżak”, ze 
specjalnym udziałem Pani Dyrektor i Pana Dyrektora oraz uczniów 
Norberta Krzonkalli i Dawida Muszyńskiego. Później nastąpiło 
uroczyste otwarcie święta poprzez przecięcie wstęgi z balonami z 
tabliczką mnożenia. Kto z uczniów złapał taki balon, ten do końca 
życia nie będzie miał problemów z tabliczką mnożenia! Wspaniałej 
zabawie towarzyszyła piosenka: Dzieci drogie dzieci świat się cią-
gle zmienia, uczcie się więc pilnie tabliczki mnożenia, co tam kom-
putery nikt mi nic nie powie najważniejsze przecież, to co mamy 
w głowie… 
W dniu święta na lekcjach matematyki uczniowie umiejętnie wy-
korzystywali tabliczkę mnożenia w grach i zabawach z Kartami 
Grabowskiego, inicjatora święta. Były to m.in. gry Krzyżak i Szeryf. 
Uczniowskie Patrole Egzaminacyjne odpytywały uczniów i pra-
cowników szkoły z tabliczki mnożenia.

l Dzień Bez Przemocy! – 2018
W dniu 3 października 2018 r. obchodziliśmy „Dzień bez prze-
mocy”. Uczniowie apelowali o reagowanie na wszelkie przejawy 
agresji i przemocy w rodzinie. Społeczność  naszej szkoły przygo-
towała okolicznościowe plakaty i hasła. Na zakończenie odbył się 
przemarsz ulicami miasta. Dotarliśmy pod ratusz, aby tam manife-
stować wspólnie z uczniami Gimnazjum i Liceum.
Współorganizatorem „Dnia Bez Przemocy” był Zespół Interdyscy-
plinarny przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Lądku- Zdroju.

l Dzień Edukacji Narodowej 2018
12 października społeczność szkolna świętowała Dzień Edukacji 
Narodowej, który był doskonałą okazją, aby wyrazić swoją wdzięcz-
ność nauczycielom za ich trud wychowania i kształcenia, okazją 
do podziękowania całej kadrze szkoły za jej pracę. W uroczystości 
wzięli udział nauczyciele, uczniowie oraz pracownicy administracji 
i obsługi. Zgromadzonych zaszczycili swoją obecnością: burmistrz 
Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk, przedstawiciele Rady Rodzi-
ców, a także emerytowani pracownicy szkoły. Nie zabrakło życzeń 
skierowanych do wszystkich pracowników lądeckiej „Jedynki”, 
które wygłosili Dyrektor - Grzegorz Weber, Burmistrz – Roman 
Kaczmarczyk, przewodnicząca Rady Rodziców - Gracjana Pazdyk 
oraz młodzież z klasy 8. Były nagrody i gratulacje dla Dyrekcji i 
zasłużonych nauczycieli.
Część artystyczną uświetnili uczniowie z klasy 2 b i 8 b. Milena i 
Wojtek zaśpiewali Sambę dla nauczyciela, a cała klasa 2 wspaniale 
zatańczyła krakowiaczka, natomiast ósmoklasiści przedstawili we-
sołe scenki z życia szkoły.
Wierzymy, że wszystkie wypowiedziane życzenia się spełnią!
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Wieści z Biblioteki
l Biblioteczna moc działania!
Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji projektu ,,Roboty na start 
– kodowanie jest trendy”. Dotychczas odbyło się już kilka profe-
sjonalnych warsztatów z programowania. Zajęcia odbywają się w 
zerówkach lądeckiego przedszkola oraz w lądeckiej i trzebieszo-
wickiej szkole. Zakupiliśmy roboty Photon, mBot, zestawy Lego 
WeDo 2.0 oraz specjalną matę do kodowania. Cały ten sprzęt 
wykorzystujemy na zajęciach. Zawsze jest dużo zabawy, logicz-
nego myślenia i majsterkowania. Zajęcia odbywają się w ramach 
realizacji projektu ,,Roboty na start – kodowanie jest trendy” do-
finansowanego ze środków Programu ,,Działaj Lokalnie” Polsko-
-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Funduszu Lokalnego Masywu 
Śnieżnika. 

Drugim projektem jaki realizujemy jest projekt ,,Biblioteczna mo-
zaika, czyli międzypokoleniowy festiwal różności!”. W zakresie 
działań znalazły się między innymi spotkania autorskie, warsztaty 
kulinarne, zajęcia ekologiczne, zajęcia z teatrem kamishibai czy 
gry planszowe o tematyce kulinarnej i ekologicznej. Ze wszystkimi 
zajęciami odwiedzamy nasze przedszkole i szkołę, a także przed-
szkola w Stroniu Śląskim i Bolesławowie oraz szkołę w Trzebieszo-
wicach. W bibliotece zostały również utworzone kąciki literackie z 
książkami z dużymi literami oraz audiobookami dla dorosłych oraz 
z bajkami i grami planszowymi dla dzieci.

Zachęcamy do śledzenia fotorelacji ze wszystkich działań na na-
szych profilu na Facebooku.
Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego w programie ,,Partnerstwo dla Książki”.
l UWAGA!!! UWAGA!!! 
Poszukiwane dzieci - rocznik 2015!!! :)
Zapraszamy do udziału w projekcie „Mała książka - Wielki czło-
wiek”, który skierowany jest do dzieci w wieku 3 lat i ich rodziców. 
Celem projektu jest zachęcenie rodziców do czytania swoim dzie-
ciom. Każdy mały czytelnik, po rozpoczęciu przygody z biblioteką i 
książką, otrzyma kartę na której będzie zbierał naklejki za wypoży-
czane książeczki. Dzięki akcji będą postrzegać bibliotekę jako miej-
sce przyjazne, w którym można czuć się swobodnie i bezpiecznie. 
Udział w projekcie jest bezpłatny. Na start dzieci i rodzice otrzy-
mają 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.
Dodatkowo zapraszamy do udziału pozostałych zajęciach odbywa-
jących się w bibliotece:
 ∙ Klub Przedszkolaka - 5 i 19 listopada oraz 3 i 17 grudnia, 

godz. 16.00
 ∙ Twórczy Piątek z Biblioteką - każdy piątek, godz. 14.00

Biblioteka CKiR, Paulina Bera

l Pasowanie na ucznia 2018/2019
O le, o le, o la, szkoła lubić się da
O le, o le, o la, a w niej uczniem jestem ja

19 października 2018 r. był szczególnym dniem dla pierwszoklasi-
stów z I „a” i I „b”, bowiem zostali oni uroczyście przyjęci do grona 
uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Ląd-
ku-Zdroju. W tych podniosłych chwilach towarzyszyli im rodzice, 
dziadkowie, zaproszeni krewni oraz koledzy z klas II - III. 
Uroczyste 48 uczniów ślubowanie odbyło się w sali gimnastycznej 
szkoły. Dzieci rozpoczęły uroczystość wspaniałym występem arty-
stycznym, który zachwycił wszystkich zebranych. Po nim nastąpi-
ło oczekiwane ślubowanie i pasowanie na ucznia klasy pierwszej, 
którego dokonał dyrektor szkoły Grzegorz Weber. W uroczystości, 
jak co roku, wziął udział burmistrz Roman Kaczmarczyk, który zło-
żył pierwszakom gorące gratulacje w tym, jakże ważnym dla nich 
dniu. Życzył wielu sukcesów w dalszym zdobywaniu wiedzy. Swo-
je słowo do uczniów i rodziców skierował również dyrektor. 
Po sesji zdjęciowej i słodkim poczęstunku, z pamiątkowym dyplo-
mem, legitymacją szkolną i przypiętą do piersi tarczą „najpraw-
dziwsi” uczniowie udali się do domów.
Uczeń - jak to dumnie brzmi!

Materiał przygotowała Marta Adamus
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Liceanarium

l Młode „Lechy” i „Czechy” poznają historię kurierów wol-
ności
Polsko – czeski projekt pt. Śladami Kurierów Wolności dla mło-
dzieży liceum ogólnokształcącego i szkoły podstawowej rozpoczął 
się 22 czerwca 2018, trwał cyklicznie przez wakacje i zakończył 
się 12 października 2018. Projekt realizowany był przez polską 
Fundację Solidarności Polsko – Czesko – Słowackiej, otrzymał on 
dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach 
Forum Polsko – Czeskiego. Pomysłodawczynią  i koordynatorem 
projektu była Magda Nowakowska.
Celem projektu było zapoznanie młodzieży polskiej i czeskiej 
z działaniami demokratycznej opozycji, które miały miejsce na 
granicy obu państw. Tzw. kurierzy wolności z narażeniem życia 
przenosili przez granicę nielegalne wydawnictwa, materiały i urzą-
dzenia poligraficzne, by informować ludzi o prawdziwej politycznej 
sytuacji i organizować ruch oporu.
Pierwszym punktem projektu były dwudniowe warsztaty w Ląd-
ku Zdroju, w czasie których odbyły się spotkania z kombatantami 
ruchu oporu: Pawłem Skrzywankiem i Warcisławem Martynow-
skim. Młodzież miała okazję od bezpośrednich uczestników hi-
storycznych wydarzeń dowiedzieć się wielu ciekawych informacji, 
potem podczas turystycznego spaceru po Lądku przeprowadzała 
ankiety z mieszkańcami i kuracjuszami, a na koniec przy ciachu w 
Albrechtshalle uczyła się wzajemnie polskiego i czeskiego podczas 
warsztatów językowych.

l Festiwal Nauki w Bystrzycy Kłodzkiej
4 października uczniowie LO uczestniczyli w wykładach organizo-
wanych w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w Bystrzycy 
Kłodzkiej. Wysłuchali wykładu profesor Uniwersytetu Wrocław-
skiego p. Jadwigi Sołoducho pt. „Poczujmy pachnący świat che-
mii” oraz ciekawego wykładu o tym „Jak odróżnić wiedzę naukową 
od pseudowiedzy (szarlatanerii)”, wygłoszonego przez profesora 
Krzysztofa szlachcica.  Wykłady i prezentacje  były bardzo intere-
sujące, dowiedzieliśmy się wielu nowych rzeczy. Po wykładach, 
które odbyły się w gmachu Liceum Ogólnokształcącego przeszli-
śmy do Muzeum Filumenistycznego, gdzie obejrzeliśmy ciekawe 
ekspozycje etykiet zapałczanych, zapalniczek, krzesiw. Pięknie 
dziękujemy panu dyrektorowi Tomaszowi Nowickiemu za możli-
wość bezpłatnego zwiedzania Muzeum.

l Rajd Spadającego Liścia
29 września uczennice LO Sara Horejda i Jagoda Sadowska uczest-
niczyły w „Rajdzie Spadającego Liścia”, który zorganizował Zespół 
Szkół Społecznych w Kłodzku. Wraz z młodzieżą ze szkół powia-
tu kłodzkiego i z Wrocławia uczennice przeszły trasę z Długopola 
Zdroju przez Góry Bystrzyckie do Bystrzycy Kłodzkiej. Pogoda do-
pisała uczestnikom rajdu. Na zakończenie imprezy  na uczestników 
czekał posiłek – można było na ognisku usmażyć kiełbaskę, wziąć 
udział w grach i zabawach, pośpiewać wspólnie piosenki o wędro-
waniu. Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali pamiątkowe odznaki i 
kalendarze.

Magdalena Rodowicz l Zajęcia przyrodnicze
11 października młodzież LO z klas o profilu przyrodniczym spo-
tkała się z przedstawicielem Śnieżnickiego Parku Krajobrazowe-
go panem Łukaszem Głowackim na oryginalnych i bardzo cie-
kawych zajęciach edukacyjnych.  Tematem dnia była rzeka Biała 
Lądecka jako Obszar Natura 2000. Zajęcia składały się z dwóch 
części: terenowej i stacjonarnej w szkole. Część pierwsza odby-
wała się przy lądeckim wodospadzie – poznaliśmy zagadnienia 
teoretyczne dotyczące charakterystyki Białej Lądeckiej; wspólnie 
przy użyciu specjalistycznych narzędzi pomiarowych dokonaliśmy 
badań (temp. wody, gruntu, wilgotność i temperatura powietrza, 
ciśnienie atmosferyczne), zmierzyliśmy średnią prędkość wody w 
rzece, sprawdziliśmy jakie jest przewodnictwo elektryczne wody i 
natężenie światła. W części warsztatowej w szkole badaliśmy pod 
mikroskopem pobrane wcześniej próbki wody – udało się obejrzeć 
ciekawie wyglądające resztki organiczne, a nawet żywe organizmy, 
niewidoczne gołym okiem. Porozmawialiśmy o ekologii lasu, zna-
czeniu zbiorników retencyjnych na naszym terenie, przypomnie-
liśmy sobie charakterystyczne gatunki ryb i ptaków zamieszku-
jących rzekę i okoliczne środowisko. Zajęcia zakończyły zagadki 
edukacyjne angażujące ciało i umysł do myślenia oraz zabawy 
(czyt. kalambury) oraz ogólne podsumowanie całego pełnego 
wrażeń i nowych wiadomości dnia. Serdecznie dziękujemy panu 
Łukaszowi za niebanalne, profesjonalne podejście do tematu i za 
stworzenie takiej atmosfery, że powiedzenie „nauka przez zabawę i 
doświadczenie” nabrało pełnego, wyraźnego znaczenia!

Adrianna Szymańska

30 czerwca 2018 w Javorniku młodzież miała okazję wysłuchać 
działacza Sejmiku Wojewódzkiego Juliana Golaka, który opowiadał 
o rozmaitych formach współpracy międzynarodowej. Dostali wte-
dy zadanie przygotowania własnych pomysłów na dalsze działania 
polsko-czeskie w zakresie kultury. Zwiedzanie Javornika w szacie 
jesiennej zakończyło tę część projektu.
W czasie wakacji zrealizowane były dwa wyjazdowe punkty pro-
gramu, czyli wycieczka do Pragi oraz wyjazd do Szczawna Zdroju 
i Wrocławia. Dla młodych (i nie tylko:) uczestników projektu była 
to niewątpliwie wspaniała gratka turystyczna, ale podczas tych wy-
praw młodzież miała kolejne spotkania z działaczami ruchu oporu, 
co ugruntowało i wzbogaciło zdobyte w projekcie wiadomości.
Finał projektu nastąpił w Kłodzku 12 października 2018, kiedy 
to odbyła się oficjalna konferencja z władzami samorządowymi i 
kurierami wolności. Młodzież przedstawiła tam swoje propozycje 
dalszej współpracy kulturalnej, wśród których znalazły się pomy-
sły warsztatów językowych, plastycznych, wspólnych wypraw tu-
rystycznych, a także pomysły na gry planszowe i komputerowe 
popularyzujące języki, geografię i historię naszych sąsiedzkich 
krajów.
W skład polskiej grupy weszli uczniowie liceum: Sandra Staniszew-
ska, Angelika Zdobysz, Natalia Rzeźnik, Aleksandra Królikowska, 
Alicja Achrem, Beniamin Szczygieł, Kacper Krajewski, Aleksander 
Pawlak, Szymon Ciućka, Jakub Laudacki, Jakub Łakucewicz oraz 
uczniowie szkoły podstawowej: Dobromiła Martynowska, Wiktoria 
Hankus, Wiktoria Krawczyk i Krzysztof Hałka.

Opiekun młodzieży polskiej Lidia Achrem
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l Wyborcze Karaoke
16 października 2018 w holu liceum ogólnokształcącego odbyła 
się lekcja wiedzy o społeczeństwie w najbardziej przekonującej 
formie, bo „w naturze”, a nie z podręczników. Było to spotkanie 
z kandydatami na burmistrza Lądka Zdrój, a udział wzięli panowie 
Roman Kaczmarczyk i Kazimierz Szkudlarek. Na widowni zasiedli 
licealiści, ale zaproszona była również klasa VIII b szkoły podsta-
wowej i jak uczniowie stwierdzili po zakończeniu spotkania: „było 
cool”.
Mając na uwadze, iż w placówkach oświatowych nie wolno stoso-
wać imprez o charakterze politycznym, w tym agitacji wyborczej, 
dołożyliśmy wszelkich starań, aby nie złamać tych zasad. Zapro-
szeni na spotkanie byli wszyscy kandydaci, jednak tylko dwóch 
mogło stawić się w naszej szkole. Na początku, po odczytaniu pi-
sma z Kuratorium Oświaty o tym, czym nie jest agitacja polityczna 
(zmieściliśmy się w wymaganiach), przeczytany był fragment listu 
od kandydatki pani Doroty Łakucewicz skierowany do młodzieży. 
Następnie rozpoczął się program.
Dlaczego Karaoke? Dlatego, że pytania do gości sformułowałam 
w oparciu o jedne z najlepszych piosenek z lat 80’ (czyli z lat mło-
dości kandydatów). Zaczęliśmy od zespołu Kult i utworu „Arahja”, 
a kandydaci odpowiadali na pytanie, jak zamierzają prowadzić 
działania społeczne w gminie, aby łagodzić konflikty i by miasto 
było bezpieczne. Piosenka T. Love „Polska” była pretekstem, by 
zapytać o najpilniejsze problemy, którym należy zaradzić w Ląd-
ku. Kandydaci wskazali na środowisko, rozwój uzdrowiska, czy 
zagadnienia oświaty. Czym, w rozumieniu obu panów jest patrio-
tyzm, wyjaśnili oni po piosence Obywatela GC „Nie pytaj o Polskę”. 
Następnie sami opowiedzieli młodzieży o wybranych utworach ze 
swoich szkolnych czasów, dzięki czemu mogliśmy poznać kandy-
datów z bardziej ludzkiej, a mniej urzędowej strony. W tej części 
panowie przekazali też młodzieży wiedzę o znaczeniu czynnego 
udziału w życiu społecznym demokratycznego państwa, w tym w 
wyborach samorządowych.
By tradycji związanej z kiełbasą wyborczą stało się zadość, obaj 
panowie wkupili się w łaski młodzieżowej widowni kwiatami, dłu-
gopisami i słodyczami. Tradycje wszak trzeba szanować:) Zakoń-
czeniem spotkania było wspólne odśpiewanie manifestu nadziei, 
czyli piosenki zespołu Tilt „Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze 
będzie normalnie”.
Dziękuję gościom za przybycie, młodzieży za pilna uwagę i chłopa-
kom z klasy III LO za obsługę techniczną.

Pomysłodawczyni spotkań wyborczych od 2003 r.
Lidia Achrem

PRACA SZUKA CZŁOWIEKA stan na dzień 27.10.2018

Doradca klienta - Provident, tel. 600 400 384
Kierowca C+E - tel. 603 187 446
Specjalista ds. elektroenergetycznych, Uzdrowisko Lądek-
-Długopole S.A., tel.74 814 62 27 w. 233
Praca w Restauracji „Polska Chata”, ul. Kościuszki, tel. 664 
428 705
Recepcjonista, kelner - Rezydencja „Proharmonia”, ul. Le-
śna, tel. 74 812 08 00
Pracownik ogólnobudowlany - tel. 725 917 214
Pracownik pizzerii - Pizzeria „Abakus”, Rynek
Fizjoterapeuta - 23 WSZUR, tel. 74 811 72 00, 609 401 691
Kasjer, sprzedawca - Market Rema, ul. Ogrodowa
Praca w budowlance (wykończeniówka, elewacje), tel. 607 
524 551
Kelnerka/Kelner - Kawiarnia „Kaprys”, tel. 604 433 771
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
Kierownik techniczny - Hotel „Mir-Jan, ul. Kościuszki 78, 
tel. 505 952 564
Płytkarz, Tapeciarz - Hotel „Mir-Jan, ul. Kościuszki 78, tel. 
505 952 564
Pomoc kuchenna - Hotel „Zamek na skale”, Trzebieszowice 
- 608066030
Kucharz z uprawnieniami - Hotel „Zamek na skale”, Trze-
bieszowice- 608 066 030
Kelner - Hotel „Zamek na skale”, Trzebieszowice - 608 066 
030
Sprzedawca, kasjer - Sklep „Biedronka”, ul. Śnieżna, tel. 
600 448 040
Kelnerka-Rezydencja „Grawert”, ul.Lipowa, tel. 606 217 614

Dyżury aptek 
w listopadzie 2018
w Lądku-Zdroju, Stroniu Śląskim i Bystrzycy Kłodzkiej

1.11.2018, 9.00-13.00,  21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
2.11.2018, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1b
3.11.2018, 21.00-7.00, „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
4.11.2018, 9.00-13.00,  21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek, ul. Powst. Wlkp. 4
5.11.2018, 21.00-7.00, „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kł. ul. A. Mickiewicza 3
6.11.2018, 21.00-7.00, „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
7.11.2018, 21.00-7.00, „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
8.11.2018, 21.00-7.00, „Pod Orłem” Pl. Mariański ¾ Lądek-Zdrój
9.11.2018, 21.00-7.00, „Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
10.11.2018, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
11.11.2018, 9.00-13.00,  21.00-7.00, „Rodzinna”, Bystrzyca Kł., ul. Strażacka 11
12.11.2018, 21.00-7.00, „Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
13.11.2018, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
14.11.2018, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
15.11.2018, 21.00-7.00, „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
16.11.2018, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
17.11.2018, 21.00-7.00, „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kł., ul. A. Mickiewicza 3
18.11.2018, 9.00-13.00,  21.00-7.00,  „Rumianek” Stronie Śl, ul. Nadbrzeżna 14 
19.11.2018, 21.00-7.00,  „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
20.11.2018, 21.00-7.00, „Pod Orłem” Pl. Mariański ¾ Lądek-Zdrój
21.11.2018, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1b
22.11.2018, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
23.11.2018, 21.00-7.00, „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
24.11.2018, 21.00-7.00, „Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
25.11.2018, 9.00-13.00,  21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
26.11.2018, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1b
27.11.2018, 21.00-7.00, „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
28.11.2018, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
29.11.2018, 21.00-7.00, „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kł., ul. A. Mickiewicza 3
30.11.2018, 21.00-7.00, „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
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Ania Węgrzyn naszą młodzieżową olimpijką
Anna Węgrzyn mieszkanka gminy Lądek 
Zdrój wychowanka klubu tenisa stołowego 
„Śnieżnik” Stronie Śląskie – Lądek-Zdrój, 
która zbierała doświadczenie pod okiem 
trenera Leszka Kawy, a obecnie zawod-
niczka AZS UE Wrocław, uzyskała kwalifi-
kacje olimpijskie na Młodzieżowe Igrzyska 
Olimpijskie do Buenos Aires 2018 i została 
powołana do reprezentacji Polski. W dniu 
01.10. 2018r. złożyła ślubowane w PKOL. 
w Warszawie przed odlotem na III Młodzie-
żowe Igrzyska Olimpijskie Buenos Aires 
2018, które odbyły się od 6 do 18 paździer-
nika. Polskę reprezentowało 69 zawodni-
czek i zawodników, szerzej o starcie Ani 
Węgrzyn w kolejnych nr „Debat”.

Bogdan Węgrzyn

Instruktor, tancerz, trener tańca i fitness. 
Swoją przygodę z tańcem rozpoczął w wie-
ku 10 lat – tańcem towarzyskim i klasyką. W 
1996 r. rozszerzył zainteresowania o break 
dance i hip hop – występował na pokazach 
i turniejach z grupą United Breakers. W 
2000 r. zainteresował się fitnessem i salsą 
- zdobył uprawnienia państwowe instrukto-
ra fitness. Trener wielokrotnie uczestniczył 
w konwencjach i doszkalał się uczestnicząc 
w licznych warsztatach. Pracował w klu-
bach takich jak Tiger Gym, Efka, Bingo. Ar-
tysta jest laureatem wielu nagród i zdobyw-
cą medali w kategorii: aerobik sportowy. 
Obecnie szkoli początkujących  adeptów 
fitnessu, jest też choreografem: Video Clip 
Dance, Latino i MTV Dance. Zdobywca ty-
tułu Najpopularniejszego Instruktora Roku 
(2006). Przeprowadził i zorganizował wiele 
imprez związanych z fitnessem, tańcem i 
rekreacją, prowadził bloki na kilku konwen-
cjach i maratonach fitness. Współpracował 

m.in. z TVP1, TVP3 i TVN. Od lat związany z 
Międzynarodowym Festiwalem Tańca, ak-
tywnie uczestniczył w wydarzeniu i promo-
wał je w wielu zakątkach Polski. W 2018 r. 
miasto uhonorowało tancerza tytułem Ho-
norowy Obywatel Lądka-Zdroju (szerzej o 
artyście na www.robertj.pl).

Jak oceniasz poziom lądeckiego festiwa-
lu tańca?
Na Międzynarodowym Festiwalu Tańca 
jestem już po raz trzynasty. Jest to wyda-
rzenie jedyne w swoim rodzaju, a do tego 
najstarszy festiwal tańca w Polsce. Przez 
lata festiwal ewaluował, dziś jest już samo-
wystarczalny i ma swoją renomę. Najważ-
niejsze jednak jest to, że wciąż ma tą samą, 
niepowtarzalną atmosferę. Kiedy jadę do 
Lądka, wiem że spotkam tam bliskich mi 
ludzi, z którymi mam o czym porozmawiać. 
Mam tu już całkiem sporą grupę przyjaciół. 
Dzięki wizytom w kurorcie poznałem fan-
tastyczną grupę z Krakowa - tam również 
prowadziłem warsztaty. 

Zawsze z radością wspieram organiza-
torów w tworzeniu lądeckiego festiwalu, 
zapraszam nowych uczestników – wiem, 
że naprawdę warto. Dzięki moim namo-
wom, przez te wszystkie lata Lądek-Zdrój 
odwiedziło już blisko 60 osób. W tym roku 
przyjechało ze mną ponad 20 osób. Część 
z nich odwiedza Lądek po raz pierwszy, 
ale spora część przyjechała tu ponownie. 
Lądecki festiwal daje możliwość poszerze-
nia swoich umiejętności przede wszystkim 
amatorom. Program warsztatów jest tak 
bogaty, że każdy wybierze tu coś dla sie-
bie. Ja prowadzę zajęcia tak, żeby wszy-
scy dobrze się bawili – nie musimy mieć 
idealnego efektu, wystarczy, że uczestnicy 
będą zadowoleni. Dużym atutem festiwalu 
jest powarsztatowy występ przed zgroma-
dzoną publicznością. Wszyscy uczestnicy 
czekają na ten dzień, kiedy pojawią się na 
profesjonalnej scenie i zaprezentują swoje 
umiejętności. Ciężko pracują, aby dobrze 
wypaść podczas finałowego występu.

Jak znalazłeś się na festiwalu?
Po raz pierwszy przyjechałem do Lądka-

Z Lądkiem i festiwalem tańca czuję się bardzo związany

-Zdroju jako choreograf na zaproszenie 
organizatorów. Zjawiłem się z dwójką 
moich uczniów. Ujęło mnie już samo po-
łożenie kurortu – pochodzę znad morza, 
ale kocham też góry i od dziecka je odwie-
dzam. Na początku, w góry wybierałem się 
z rodzicami, dziś jeżdżę z synem. Lądek to 
małe miasteczko z klimatem i pięknymi wi-
dokami, zawsze będę chętnie tu wracał.

Jak to się stało, że wybrałeś taniec?
Taniec i ruch zawsze były mi bliskie. Zaczy-
nałem od ogniska baletowego i tańca towa-
rzyskiego i to w tych dziedzinach miałem 
pierwsze sukcesy. Potem przyszedł czas na 
inne kierunki oraz fitness. 

Tytuł honorowego obywatela miasta bar-
dzo cię wzruszył.
Jestem artystą, z tym faktem związana jest 
większa wrażliwość na bodźce. Z Lądkiem i 
festiwalem czuję się bardzo związany - za-
pewne dlatego, ten tytuł tak mnie wzruszył.

Z Robertem Jażdżewskim rozmawiała 
Ewa Chalecka.
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Barbara Dońska-Nawrocka  
z d. Brodzińska
Pisarka, rodowita warszawianka ur. 
17.10.1924, zm. 15.05.2018 tamże.  
W czasie II Wojny Światowej, jako dwu-
dziestoletnie dziewczę, była żołnierzem 
Armii Krajowej i brała czynny udział w po-
wstaniu warszawskim. W konspiracji była 
łączniczką i sanitariuszką. Debiutowała na 
łamach tygodnika „Po Prostu”. W latach 
1947-1955 wraz z synem Jackiem prze-
bywała u swoich rodziców Lądku-Zdroju 
w willi przy ul. Brzozowej 10. Ta młoda 
wówczas prozaiczka tu w Lądku-Zdroju nie 
próżnowała, bacznie obserwowała zacho-
wanie i zachcianki pierwszych osadników 
na Ziemiach Zachodnich. Było to na pewno 
zachętą do napisania powieści „Gęsty Las”. 
Przedstawiła w niej pierwsze powojenne 
lata niewielkiego przygranicznego mia-
steczka na Ziemiach Zachodnich, widziane 
oczami żony miejscowego weterynarza. 
Otwarta na nową rzeczywistość, życzli-
wie nastawiona do przedstawicieli nowej 
władzy – bohaterka i narratorka opowiada  
o codziennym dniu małej społeczności 
miasteczka i szybkiej normalizacji w nim 

warunków życia. Pierwsze wydanie powie-
ści pojawiło się w 1965 r. w Wydawnictwie 
„Śląsk” w Katowicach. 
Spotkanie z autorką zorganizowano w lą-
deckim Klubie Kuracjusza przy ul. Orlej. 

Wspomnienie
Pełnej sali nie było, ale uczestniczyli zain-
teresowani, głównie młodzież. Ja też tam 
byłem i otrzymałem egzemplarz z dedyka-
cją. Było też kilkoro ze starszego pokolenia, 
powiedzmy w wieku naszych rodziców, 
ale w innych celach, nawet agresywnych, 
jak wspominam, dopatrzyli się w powieści 
swoich „charakterów”. Ja po jej uważnym 
przeczytaniu i uzupełniających opowie-
ściach rodziców, też. Pomyślałem, ale 
to przecież tylko powieść, którą polecam 
współczesnym, warto z niej dowiedzieć się, 
jak to było tu zaraz po 1945 r. „Gęsty las” 
po raz drugi ukazał się w 1987 r., również 
w Wydawnictwie „Śląsk”. Dość długa jest 
lista jej twórczości: opowiadania, reportaże 
(z podróży po świecie też), pamiętniki a na-
wet książki dla dzieci. Pisarka, dziennikarka, 
recenzentka literacka i filmowa, redaktorka 
dzienników „Trybuna Ludu” i „Trybuna Ma-
zowiecka”, awansowana 19.09.2002 r. do 
stopnia porucznika, uhonorowana liczny-
mi nagrodami i odznaczeniami, spoczywa  
w Warszawie na Powązkach Wojskowych.  

Ku pamięci
Lechosław Siarkiewicz

foto: Wikipedia.pl

Seniorzy naszego Klubu Spor-
towego „Trojan” po zdobyciu 
mistrzostwa B-klasy w po-
przednim sezonie i po awan-
sie do A-klasy, idą obecnie  
w nowej lidze jak burza. Przed 
samym sezonem do klubu 
dołączyło osmiu nowych za-
wodników, którzy jak się oka-
zało wniesli sporo jakości do 
zespołu.  Do klubu powrócili 
dwaj bracia Poświstajło (Mi-
chał i Marcin), a z nowych 
twarzy przybyli Łukasz Szeffler 

(Hutnik Szczytna), Michał Wojtaszek (Zamek Trzebieszowice), Pa-
weł Milewski (Nysa Kłodzko), Łukasz Szpakowicz i Kamil Matusik 
(obaj Iskra Jaszkowa Dolna), Dawid Brandiuk (Juniorzy Krysz-
tał Stronie Śl.) oraz Kevin Fryczkowski (juniorzy Nysy Kłodzko). 
Ponadto zmienił się trener zespołu, ze stanowiska trenera zrezy-
gnował Piotr Aksiuczyc, a jego miejsce zajął Kamil Matusik. Na-
sza drużyna jak narazie zdobyła, aż 25 pkt, co daje drugie miejsce  
w tabeli.  Na 11 rozegranych jak do tej pory spotkań udało się 
zanotować  8 (zwycięstw),1 (remis) oraz 2 (porażki). Jedyny remis 
zanotowaliśmy w Międzylesiu, gdzie padł wynik 1:1. Natomiast 
dwóch porażek doznaliśmy z Zamkiem Gorzanów (wyjazd) oraz 
z ATS’em Wojbórz (dom). Jak na beniaminka rozgrywek jest, to 
bardzo dobry wynik.  Do kónca rundy do rozegrania pozostały  
tylko 4 kolejki, które zadecydują, o tym jakie ostatecznie miejsce  
w tabeli zajmiemy przed przerwą zimową. 
Dotychczasowe wyniki zespołu:
TROJAN - Iskra Jaszkowa Dolna 5:0 (2xStępień,Wojtaszek,Skow-
ron,Samobój)
Inter Ożary - TROJAN 1:6 (3xStępień,Poświstajło Michał,Poświ-

BENIAMINEK ZASKAKUJE!!!
stajło Marcin,Szeffler)
TROJAN - Pogoń Duszniki Zdrój 5:3 (2xStępień,2xPoświstajło Mi-
chał,Poświstajło Marcin)
Zamek Gorzanów - TROJAN 3:1 (Stopa)
TROJAN - Ats Wojbórz 2:4 (Wojtaszek,Poświstajło Michał)
TROJAN - Śnieżnik Domaszków 3:2 (Stępień,Poświstajło Michał,-
Sałdyka)
Sudety Międzylesie - TROJAN 1:1 (Sadliński)
TROJAN - Słowianin Wolibórz 4:2 (2xStępień,Rakoczy,Michor-
czyk)
Polonia Bystrzyca Kł. - TROJAN 2:3 (2xPoświstajło Marcin,Skow-
ron)
TROJAN - Ks Polanica Zdrój 2:1 (Skowron,Stępień)
Zjednoczeni Ścinawka Śr .- TROJAN 1:3 (3xStępień)

Marcin Sałdyka

fot.: www.facebook.com/trojanladekcom/
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2 listopada, godz.19.30, Koncert Zaduszki Bluesowe, 
Kawiarnia Dom Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 20 zł
3 listopada, godz. 13.00, Msza Święta w kościółku p.w. 
Św. Karola Boromeusza na Wrzosówce (gm. Lądek-
-Zdrój). Org. Ochotnicza Straż Pożarna w Lądku-Zdroju
3 listopada, godz. 18.00, Msza Święta w kościółku w 
Karpnie, Org. Myśliwi i leśnicy
3 listopada, godz.19.30, Koncert Karol Ochodek duet, 
nastrojowe ballady, muzyka autorska, Kawiarnia Dom 
Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 20 zł
5 listopada godz. 17.00, Spotkanie autorskie z Agniesz-
ką Lingas-Łoniewską, Biblioteka CKiR, pl. Staromłyński 
5, wstęp wolny
7 listopada, godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry 
Zdrojowej, Kawiarnia  Albrechtshalle, wstęp 8 zł
7 listopada, godz.19.00, Koncert muzyki LATINO – gita-
ra i śpiew Moises Bethencourt, Kawiarnia Dom Klahra, ul. 
Rynek 1, wstęp 20 zł
8 listopada godz. 11.00, Koncert „Podróż po meandrach 
historii” Norbert Smoliński- koncert z okazji 100-lecia 
odzyskania niepodległości. Kinoteatr, ul. Orla 7, wstęp 
wolny
9 listopada, godz.19.30, Grupa DOOB – blues koncert, 
Kawiarnia Dom Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 20 zł
10 listopada, godz. 10.30, Koncert „Z muzyką przez 
stulecie niepodległości” w wykonaniu uczniów Społecz-
nego Ogniska Muzycznego. Sala Widowiskowa Centrum 
Kultury i Rekreacji, pl. Staromłyński 5, wstęp wolny
10 listopada, godz.19.30, Koncert „Castle Dreams” – 
energetyczne połączenie skrzypiec i gitary elektrycznej, 
muzyka inspirowana klasyką rocka oraz folkiem irlandz-
kim, Kawiarnia Dom Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 20 zł
11 listopada, godz. 16.00, Wystawa „Polska Niepod-
legła” oraz Koncert z okazji 100-lecia Odzyskania Nie-
podległości. Sala Widowiskowa Centrum Kultury i Rekre-
acji, pl. Staromłyński 5, wstęp wolny
11 listopada, godz.19.00, Koncert jazzowy, Kawiarnia 
Dom Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 20 zł
14 listopada, godz.19.00, Koncert muzyki LATINO – gi-
tara i śpiew Moises Bethencourt, Kawiarnia Dom Klahra, 
ul. Rynek 1, wstęp 20 zł

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

REDAKCJA i SKŁAD - Monika Słonecka, Tomasz Pawlęga, 
Ewa Chalecka, Grzegorz Szczygieł

Kontakt do redakcji: tel. +48 74 8146 562, ckirpromocja@ladek.pl
„Debaty Lądeckie” w wersji elektronicznej dostępne na www.ladek.pl

Nakład: 1000 egz.

PODZIĘKOWANIA
Składam serdecznie podziękowania za rzetelne szacowanie 
szkód wyrządzonych przez zwierzynę leśną pani kierownik Jo-
lantcie Pelczarskiej-Mlak i Pracownikom Wydziału Mienia i 
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Ladek-Zdrój.

Gospodarstwo Rolne Janusz Najder

16 listopada, godz. 19.00, Lądeckie Kino bez biletu, pl. 
Staromłyński 5,  Sprawdź repertuar w CKiR, wstęp wolny
16-18 listopada, Lądecki Jarmark Staroci, Rynek
17 listopada, godz. 11.00, Poranek z Bajką-Lądeckie 
Kino bez biletu, pl. Staromłyński 5, Sprawdź repertuar w 
CKiR, wstęp wolny
17 listopada, godz.16.00, „Ta ziemia taka czysta” Kon-
cert w wykonaniu Młodzieżowego Chóru “Tutti”, Capel-
li Vartiensis i Jurajskiego Zespołu Instrumentalnego. 
Sala Widowiskowa CKiR, pl. Staromłyński 5, wstęp wolny 
17 listopada, godz.19.30, Koncert Artur Amrożuk i Ali-
cja Hudzik – rock akustyczny, Kawiarnia Dom Klahra, ul. 
Rynek 1, wstęp 20 zł
21 listopada, godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry 
Zdrojowej, Kawiarnia  Albrechtshalle, wstęp 8 zł
21 listopada, godz.19.00, Koncert muzyki LATINO – gi-
tara i śpiew Moises Bethencourt, Kawiarnia Dom Klahra, 
ul. Rynek 1, wstęp 20 zł
22 listopada, godz.19.00, Koncert „Żyję, aby śpiewać” 
w wyk. Armanda Perykietko (bas-baryton). Sala Widowi-
skowa CKiR, pl. Staromłyński 5, wstęp 15 zł
23 listopada, godz. 19.00, Lądeckie Kino bez biletu, pl. 
Staromłyński 5,  Sprawdź repertuar w CKiR, wstęp wolny
24 listopada, godz. 11.00, Poranek z Bajką-Lądeckie 
Kino bez biletu, pl. Staromłyński 5, Sprawdź repertuar w 
CKiR, wstęp wolny
24 listopada, godz.16.00, Wernisaż wystawy powarsz-
tatowej „W kapeluszu Ci do twarzy”, Zdrój Wojciech, pl. 
Mariański 13, wstęp wolny
24 listopada, godz.18.00, Spotkanie Autorskie z Krzysz-
tofem Widawskim, wstęp wolny, Piwnica Pod Adamem 
ul. Wolności 2
28 listopada, godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry 
Zdrojowej, Kawiarnia  Albrechtshalle, wstęp 8 zł
28 listopada, godz.19.00, Koncert muzyki LATINO – gi-
tara i śpiew Moises Bethencourt, Kawiarnia Dom Klahra, 
ul. Rynek 1, wstęp 20 zł
30 listopada, godz. 19.00, Lądeckie Kino bez biletu, pl. 
Staromłyński 5,  Sprawdź repertuar w CKiR, wstęp wolny

PODZIĘKOWANIA
Składam serdeczne podziękowania moim szanownym 
wyborcom z części zdrojowej uzdrowiska – za wspar-
cie i udział w wyborach.

Edyta Kolendo


