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Organizatorzy ceremonii wręczenia „Złotych Czekanów” (Pio-
lets d’Or), czyli najbardziej prestiżowej nagrody alpinistycznej 
na świecie, zdecydowali się na przeniesienie gali wręczenia ze 
słynnego francuskiego Chamonix do Lądka-Zdroju. Uroczystość 
odbędzie się we wrześniu tego roku podczas 23 Festiwalu Fil-
mów Górskich.

Wieloletnie starania organizatorów lądeckiego Festiwalu Górskie-
go zostały właśnie nagrodzone. Prestiżowa nagroda „Złoty Cze-
kan” (Piolet d’Or) od 2018 r. będzie przyznawana w Lądku-Zdroju. 
Wyróżnienie zostało stworzone przez elitarną grupę przewod-
ników wysokogórskich „Le Groupe de Haute Montagne” (GHM) 
oraz przez francuski magazyn „Montagnes” - jest przyznawane od  
1991 r. Od kilku lat laureatów „Złotego Czekana” poznajemy  
w kwietniu, a sama nagroda wręczana jest po kilku miesiącach 
na uroczystej gali. Po raz pierwszy ta uroczystość odbędzie się  
w Polsce – będzie miała miejsce podczas Festiwalu Górskie-
go im. Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju, który odbędzie się  
w dn. 20- 23 września 2018 r.

„Złote Czekany” najczęściej określa się „Oscarami alpinizmu”, 
jednak śmiało możnaby ją było nazwać Noblami, w tej dziedzinie 
– otrzymują ją nieliczni wspinacze za wybitne osiągnięcia. Najważ-
niejszym kryterium w jej przyznawaniu nie jest zdobycie szczytu, 

ale styl w jakim zostało to wykonane. Chodzi tu o styl alpejski, czyli 
wysokogórskie przejście o charakterze sportowym, podejmowane 
jako pojedyncza, ciągła próba bez zakładania obozów i lin porę-
czowych (minimum sprzętu, pełne zaangażowanie, odpowiedzial-
ność wobec grupy, pasja i szacunek do gór jak opisał styl Christian 
Trommsdorff, prezydent GHM a jednocześnie organizator nagród 
Piolets d’Or). Po raz pierwszy takie przejście było wykonane w Hi-
malajach i Hindukuszu w 1972 r. i 1977 r. Warto podkreślić, że 
inicjatorem kilkunastu pierwszych przejść wielkich ścian w stylu 
alpejskim, w tym na sześciu ośmiotysięcznikach – część z nich 
uważana jest za najtrudniejsze – jest Wojciech Kurtyka. Himala-
ista jest laureatem prestiżowej nagrody Piolet d’Or (Złoty Czekan 
– 2016 r.) za całokształt dokonań w górach. Kolejną wartą podkre-
ślenia ciekawostką jest fakt, że Wojciech Kurtyka pochodzi z naszej 
lądeckiej Skrzynki.

Dwudziestego szóstego stycznia rozpoczęła się najważniejsza 
targowa impreza dla branży outdoorowej w Europie – targi ISPO 
MUNICH. Nie zabrakło na niej także lądeckich akcentów. Gminę 
Lądek-Zdrój, a także lądecki Festiwal Górski reprezentowali orga-
nizatorzy tego właśnie festiwalu m.in. Maciej Sokołowski i Michał 
Pietkiewicz. Dzięki ich staraniom i zaproszeniom tegoroczny festi-
wal odwiedzą nowi goście. Dziękujemy za pomoc i promocję!

Ewa Chalecka
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Z biurka 
BURMISTRZA KACZMARCZYKA

Burmistrz Lądka-Zdroju, Roman Kaczmarczyk

2 stycznia. Rozpoczęły się prace nad remontem i modernizacją 
lądeckiego Dworca Kolejowego, w którym powstanie inkubator 
przedsiębiorczości.

6 stycznia. Tradycyjnie już wcieliłem się w rolę jednego z Trzech 
Króli w corocznym spotkaniu na lądeckim Rynku i orszaku, którym 
przeszliśmy do Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Narodzenia 
NMP.

6 stycznia. Uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym w Skrzynce. 
Bardzo dziękuję pani Sołtys Sabinie Ogórek i przybyłym mieszkań-
com wsi za wspólnie spędzony czas.

10 stycznia. W Warszawie wziąłem udział w spotkaniu z przedsta-
wicielami Polskiego Funduszu Rozwojowego S.A. Głównym jego 
tematem była możliwość pozyskania środków finansowych na do-
kapitalizowanie nowo powstałej spółki Lądeckie Usługi Komunalne 
Sp. z o.o. w zakresie inwestycji wodno-kanalizacyjnych. Jest to  
o tyle istotne, że PFR S.A. realizuje pakiety dla samorządów i sek-
tora publicznego, mające na celu rozwój nowoczesnej infrastruk-
tury polskich gmin. Celem funduszu jest dostarczenie kapitału na 
Rozwój Samorządów jako kluczowego elementu oferty Polskiego 
Funduszu Rozwoju dla jednostek samorządu terytorialnego, które 
chcą sfinansować inwestycje.

10 stycznia. Tego samego dnia, również w Warszawie, spotkałem 
się z przedstawicielami TV Puls. Puls to polska telewizja komercyj-
na nadająca dwa programy: TV Puls i Puls 2. Podczas spotkania 
omawialiśmy szanse na produkcję na terenie Lądka-Zdroju serialu 
telewizyjnego pod roboczym tytułem „Uzdrowisko”.

13 stycznia. Tego dnia uczestniczyłem w dorocznym spotkaniu 
opłatkowym jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych naszego 
powiatu. Spotkanie tradycyjnie odbyło się w Gimnazjum Publicz-
nym przy ul. Traugutta w Kłodzku.

14 stycznia. Bardzo dziękuję mieszkańcom Lądka-Zdroju i tury-
stom, którzy wzięli udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Po-
mocy.

19 stycznia. Odwiedziła nas pani Dorota Komornicka w towarzy-
stwie przedstawicieli organizacji pozarządowych z Federacji Rosyj-
skiej. Z wielką przyjemnością odwiedziliśmy Zdrój „Wojciech”, a 
później pokazałem Rosjanom powstające nowe przedszkole.

26 stycznia. W Kłodzku odebrałem prestiżową Nagrodę Starosty 
Kłodzkiego „Róża Kłodzka 2017” w kategorii „Gmina”. Bardzo cie-
szymy się z tego zwycięstwa.

W piątek (26.01.2018 r.) w auli im. Arnosta z Pardubic, należą-
cej do kłodzkiego Liceum Ogólnokształcącego im. B. Chrobrego, 
wręczono doroczne Nagrody Starosty Kłodzkiego „Róża Kłodzka 
2017”. W kategorii gmina bezsprzecznie wygrał Lądek-Zdrój – na-
grodę odebrał Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk. 
Nagroda Starosty „Róża Kłodzka”, to doroczne wyróżnienie przy-
znawane przez kapitułę konkursu, którego celem jest docenienie 
powiatowych inicjatyw i wydarzeń, a przede wszystkim ludzi, któ-
rych działalność w danym roku miała największe znaczenie dla 
rozwoju i promocji regionu. W tegorocznej edycji Róży Kłodzkiej 
doceniono wysiłki wszystkich pracujących na rzecz Kurortu Lądek-
-Zdrój, na czele z burmistrzem miasta.
Po otrzymaniu statuetki „Róża Kłodzka” burmistrz Lądka-Zdroju 
krótko podsumował najważniejsze osiągnięcia. Zapewnił, że to do-
piero początek zmian dotyczących prężnego rozwoju gminy. Pod-
kreślił też, że kolejne lata będą dla Lądka-Zdroju równie zasobne 
w dofinansowania, a projekty, które będą ich efektem, będą mar-
ką i dumą całego powiatu. Na zakończenie wypowiedzi zaprosił 
wszystkich na uroczyste otwarcie lądeckiego odwiertu geotermal-
nego, które odbędzie się jeszcze w tym roku.

Źródło: wwwladek.pl

Nagroda „Róża 
Kłodzka” dla 
Lądka-Zdroju!

27 stycznia. Odbyło się otwarcie nowej świetlicy przy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Trzebieszowicach.
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Jak już pisaliśmy wcześniej, 25 września 2017 r. Rada Miejska 
Lądka-Zdroju podjęła uchwałę w sprawie likwidacji samorządowe-
go zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością. 

Dnia 28 grudnia 2017 roku Zarząd Budynków Komunal-
nych w Lądku-Zdroju został przekształcony w spółkę pra-
wa handlowego, czyli Lądeckie Usługi Komunalne Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością. W obrocie handlowym spół-
ka będzie funkcjonowała również pod nazwą LUK Sp. z o.o. 

Spółka przejęła wszystkie należności i zobowiązania Zarządu Bu-
dynków Komunalnych oraz kontynuuje działalność samorządowe-
go zakładu budżetowego. Ponadto nowa forma organizacyjna daje 
możliwości znacznego, praktycznie nieograniczonego, poszerze-
nia działalności. Przede wszystkim spółka będzie mogła świadczyć 
usługi i prace na rzecz mieszkańców naszej Gminy. Oczywiście 
zakład budżetowy wykonywał usługi na rzecz mieszkańców, ale te 
działania były ograniczone tylko do zadań zleconych przez UMiG  
z zakresu tzw. sfery użyteczności publicznej. Teraz, praktycznie 
każdy mieszkaniec lub firma będzie mogła indywidualnie (prywat-
nie) zlecić spółce do wykonania prace np. przyłącze wodno-kana-
lizacyjne do prywatnej posesji, wynajem koparko-ładowarki, mini-
koparki, pielęgnację zielni, zarządzanie nieruchomościami, czy też 
prace konserwacyjne. Oferta spółki będzie skierowana również do 
kontrahentów spoza terenu naszej Gminy. 

W najbliższym czasie pojawi się propozycja przykładowych prac/
usług jakie będzie świadczyć LUK Sp. z o.o. Postaramy się, aby 
nasza oferta była elastyczna i dostosowana głównie do potrzeb 
mieszkańców i firm z naszej Gminy. 

WAŻNA   INFORMACJA!

Jednocześnie informujemy, że w związku z wejściem w życie  
w 2018 r. ustawy Prawo wodne, spółka przystąpiła do komplek-
sowej inwentaryzacji sieci wodno-kanalizacyjnej, w tym również 
weryfikacji dokumentacji oraz umów w zakresie zbiorowego za-
opatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków poprzez:

 ∙ sprawdzanie aktualności danych kontrahentów, z uwagi na 
funkcjonujące w obrocie umowy zawarte z osobami, które 
zmarły. Chodzi głównie o sytuacje, gdzie krewni, spadkobier-
cy lub inne osoby, które są odbiorcami usług w zakresie zbio-
rowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków nie 
przepisały umowy na siebie;

 ∙ sprawdzenie jakości i legalności przyłączy wodno-kanaliza-
cyjnych na terenie miasta Lądek-Zdrój oraz wsi Stójków, Kon-
radów i Kąty Bystrzyckie. Działanie to jest reakcją na informa-
cje o nielegalnych przyłączach do sieci wodno-kanalizacyjnej.

W tym celu, Zarząd spółki powołał zespół kontrolny, który ma za 
zadanie zweryfikowanie w terenie aktualności danych. 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 28 ustawy z dnia  
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowa-
dzaniu ścieków czynem zabronionym i podlega karze:

Lądeckie Usługi Komunalne Sp. z o.o.
 ∙ bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych 

lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych;
 ∙ uszkodzenie wodomierza głównego, uszkodzenie plomb 

umieszczonych na wodomierzach, urządzeniach pomiaro-
wych lub zaworze odcinającym, a także wpływanie na zmianę, 
zatrzymanie lub utratę właściwości wodomierza;

 
 ∙ nie dopuszczenie przedstawiciela przedsiębiorstwa wodo-

ciągowo-kanalizacyjnego do wykonania m.in.  kontroli urzą-
dzenia pomiarowego, wodomierza i dokonania odczytu ich 
wskazań.

W związku z powyższym zachęcamy wszystkich odbiorców, którzy 
nie posiadają zawartej umowy o zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i odprowadzanie ścieków, oraz które nie mają zalegalizowanego 
przyłącza wodno-kanalizacyjnego, aby zgłaszały się do naszej sie-
dziby: Lądek-Zdrój, ul. Fabryczna 7a lub ul. Wiejska 57 (Dział 
Wodociągów i Kanalizacji) w celu zaktualizowania danych. 

Więcej informacji można uzyskać 
pod numerem telefonu  

74 8147 500 lub 74 816 667
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W tym roku spotkaliśmy się w ciepłe, pogodne popołudnie na lą-
deckim Rynku, gdzie oczekując na Trzech Króli otrzymaliśmy pa-
pierowe korony i śpiewniczki. W tegoroczne role lądeckich Królów 
wcielili się: burmistrz Roman Kaczmarczyk, radny Leszek Pazdyk 
i dyrektor CKiR Paweł Pawlik. Po ich przybyciu nastąpiła sesja 
zdjęciowa pod bożonarodzeniową szopką, a chwilę później Górni-
cza Orkiestra Dęta ze Złotego Stoku pod batutą Łukasza Przepió-
ra wykonała dwie kolędy, trzecia natomiast stała się wyzwaniem 
do rozpoczęcia orszaku, który przemaszerował z Rynku ulicami 
Zdrojową, Strażacką, Ogrodową, Śnieżną i Kościelną do Kościoła 
Parafialnego.

Według oceny organizatorów tegoroczny Orszak Trzech Króli 
zgromadził ok. 300 osób i jeśli frekwencja będzie tak rosnąć już 
wkrótce spotkanie będzie należało wzbogacić o szerszy program, 
np. dłuższy pochód. Orszak zakończony został Mszą św. w naszej 
farze.

Lądecki Orszak Trzech Króli zorganizowała Parafia pod wezwaniem 
Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Lądku-Zdroju. Organizację 
wsparło Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju.

Red.

Lądecki Orszak Trzech Króli
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Tegoroczna edycja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy była 
skromniejsza niż kilka ostatnich. Tym razem zbieraliśmy pieniądze 
na rzecz „wyrównywania szans w leczeniu noworodków”. Jednak 
najwierniejsi przedsięwzięciu stawili się 14 stycznia na lądeckim 
Rynku. Na naszej niewielkiej scenie pojawiła się Julia Mikołajczak  
z uczennicami, „Zakaz” (tym razem w duecie Staszek i Darek)  
i raper Opałek. Orkiestrze towarzyszyli dzielnie strażacy z naszej 
Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy dali pokaz ratownictwa drogo-
wego, wspaniali rajdowcy z Rajdowej Kotliny i na koniec aktorzy 
„Teatru, Którego Być Nie Powinno” (Paulina Bagińska, Robert Król 
i Bartek Prorok) w krótkim fireshow.
Mimo dużo mniejszego programu WOŚP-owi pod kierownictwem 
Wojciecha Łapaczyńskiego udało się zgromadzić całkiem przy-
zwoitą kwotę podczas kwesty i licytacji, bo aż 13.644,25 zł. Obok 
Wojtka Łapaczyńskiego wydarzenie współorganizowało Centrum 
Kultury i Rekreacji oraz „Dom Klahra” Kawiarnia Artystyczna  
w Lądku-Zdroju.

W imieniu WOŚP dziękujemy wszystkim darczyńcom.
Red.

Lądecki WOŚP zagrał 
kolejny raz

PUNKT 
KONSULTACYJNO - INFORMACYJNY

Pierwszym krokiem do przerwania przemocy jest przełamanie izo-
lacji i wykluczenia. Pamiętaj, że masz prawo do szacunku i godne-
go traktowania. We własnym domu powinnaś/-eś  (masz do tego 
prawo!) czuć się bezpiecznie. Czasami spotyka nas wielka krzywda 
ze strony tych, którzy powinni być dla nas przykładem i ostoją 
miłości... Co wtedy? Czy tak powinno być? 

Pamiętaj! Nikt w rodzinne nie zasługuje na przemoc; przemoc 
domowa upokarza, powoduje nieobliczalne szkody społeczne 
oraz wielkie cierpienie.

Przemoc domowa  jest przestępstwem!
Jeżeli jesteś ofiarą przemocy lub jej świadkiem, jesteś sprawcą 
przemocy to zgłoś się do dyżurnego Punktu Informacyjno - Kon-
sultacyjnego działającego przy Zespole Interdyscyplinarnym (OPS 
Lądek-Zdrój).

Głównym zadaniem tego Zespołu jest:

 ∙ wsparcie i wysłuchanie w bezpiecznej atmosferze bez oce-
niania;

 ∙ porady pierwszego kontaktu oraz informacje o uzyskaniu 
pomocy psychologicznej, socjalnej, medycznej, pedago-
gicznej, prawnej;

 ∙ ukierunkowanie na współpracę z przedstawicielami insty-
tucji i służb zobowiązanych do udzielania pomocy  w sytu-
acji przemocy.

Do dyżurnego PUNKTU INFORMACYJNO - KONSULTACYJNEGO  
zapraszamy do budynku CKiR, sala nr 17 (I piętro) w godz. 15.45 
- 17.15. Porad udzielają członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego.

Terminy dyżurów w 2018 r.

31.I, 28.II,28.III, 25.IV, 30.V, 27.VI, 25.VII, 29.VIII, 26.IX, 
31.X, 28.XI, 19.XII

CZEKAMY Z POMOCĄ

Wiadomości z OPS

Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego 
w Lądku-Zdroju

ul. Paderewskiego 2 informuje, że 

od 01 marca 2018 r. do 31 marca 2018 r. 

TRWA POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE 
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Postępowanie rekrutacyjne 
jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata, 

złożony do dyrektora Gminnego Przedszkola 
Publicznego w Lądku-Zdroju w/w terminie.

Wnioski do pobrania w sekretariacie 
Przedszkola od 01 marca 2018 r. 

w godzinach 7.00 - 15.00.

Informacja pod numerem tel. 74 8146 380

Zapisy dzieci 
do przedszkola 
na rok szkolny 

2018/2019
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l Świąteczne Przedszkole
Świąteczny nastrój w przedszkolu panował już od Mikołajek – de-
koracje w salach, wspólne ubieranie choinki, różnorodne prace 
plastyczno-techniczne o tematyce zimowej i świątecznej. Czas 
oczekiwania to także czas intensywnej pracy i przygotowań do 
przedstawienia jasełkowego. W tym roku szkolnym podjęliśmy 
scenariusz „Opowieść obłoczka o Bożym Narodzeniu”. Ta nie-
zwykła bajka miała za zadanie przybliżyć najmłodszym tematykę  
i magię Narodzenia Jezusa. Mali aktorzy cierpliwie uczyli się swo-
ich ról, wspólnie z rodzicami przygotowywali stroje – Marii, Józe-
fa, Króli, Pastuszków, Aniołków, Śnieżynek, Gwiazdy Betlejemskiej 
i Obłoczka. W wolnych chwilach utrwalali piosenki i kolędy.

l 21 grudnia 2017 r. przybyli do przedszkola zaproszeni goście 
– ks. Proboszcz Parafii z Lądka-Zdroju, ks. Proboszcz z Parafii Ra-
dochów, Pani Alicja Piwowar - Wiceburmistrz Lądka-Zdroju, aby 
wspólnie z przedszkolakami i personelem przedszkola uczestni-
czyć w spotkaniu wigilijnym. Były Jasełka, życzenia, łamanie opłat-
kiem, wspólny posiłek oraz kolędowanie. Na zakończenie każde 
dziecko otrzymało słodki upominek od Aniołka.

W okresie przygotowań świątecznych wspólnie z Radą Rodziców 
zaangażowaliśmy się w Jarmark Bożonarodzeniowy, przygotowu-
jąc akcję charytatywną „Pomoc dla pogorzelców z przedszkola”. 
Rodzice upiekli ciasta, wspólnie z dziećmi przygotowali ozdoby i 
dekoracje świąteczne, dzieci podczas zajęć wspólnie z nauczyciel-
kami wykonały kartki świąteczne. W akcję sprzedaży i zbiórki do 
puszki zaangażowali się rodzice i nauczyciele. Zebrane datki zo-

NOWINKI Z PRZEDSZKOLA stały przekazane na konta poszkodowanych w pożarze kamienic. 
Dziękujemy rodzicom i dzieciom za działanie, pomoc w przygoto-
waniach, a wszystkim mieszkańcom i ludziom dobrego serca za 
wsparcie finansowe.

l Nowy Rok dzieci przywitały z radością i jak to mamy w 
tradycji rozpoczęliśmy od przedstawienia jasełkowego w Centrum 
Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju w dniu 11 stycznia 2018 roku, 
na które zaprosiliśmy tradycyjnie członków Klubu Seniora, rodzi-
ców oraz najbliższych z rodziny dzieci. Tym akcentem złożyliśmy 
świąteczno-noworoczne życzenia oraz życzenia z okazji Dnia Babci 
i Dziadka Seniorom z Lądka-Zdroju.

Wieści z „Lądeckiej Jedynki”
www.sp1ladekzdroj.pl

II Przegląd Kolęd i Pastorałek 
LĄDECKIE KOLĘDOWANIE 2018

Podobno jest ich ponad 1400. Ta najstarsza zachowana w na-
szym kraju pochodzi z 1424 roku. Kolędy, bo o nich mowa, zna 
każdy z nas. Te najpiękniejsze można było usłyszeć 13 stycznia 
2018 r., gdzie po raz drugi Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza 
Korczaka i Parafia p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w 
Lądku Zdroju wspólnie zorganizowali Przegląd Kolęd i Pastorałek 
- „Lądeckie Kolędowanie”. Współpartnerem imprezy było CKiR 

w Lądku-Zdroju. Impreza co roku przyciąga do Lądka-Zdroju uta-
lentowanych solistów i zespoły z całego województwa dolnoślą-
skiego. Tym razem również tak było! Gościliśmy 130 uczestników! 
Bardzo się cieszymy! Lądeckie kolędowanie uroczyście rozpoczął 
dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Ląd-
ku-Zdroju Grzegorz Weber. Przegląd prowadził, już po raz drugi, 
wspaniały konferansjer - muzyk z wykształcenia i powołania - Pan 
Lesław Błażej!

Uczestników konkursu oceniało szanowne jury w składzie:
 ∙ Bogumiła Gizbert - Studnicka - profesor Akademii Muzycznej 

w Krakowie;
 ∙ Ksiądz Dziekan Aleksander Trojan - proboszcz lądeckiej Pa-

rafii;
 ∙ Radosław Stępiński - uczeń szkoły muzycznej we Wrocławiu.

Jury miało trudny orzech do zgryzienia i niełatwo było im podjąć 
decyzję w sprawie przyznania miejsc, ponieważ wszyscy uczestni-
cy II Przeglądu Kolęd i Pastorałek - „Lądeckie Kolędowanie” śpie-
wali na bardzo wysokim poziomie. Oto wyniki:

Kategoria I: soliści i duety - klasy 0-6:
 ∙ I miejsce - Agnieszka Letniowska z Bielawy;
 ∙ II miejsce - Maja Cendrowicz i Natalia Kubiak z Bielawy;
 ∙ III miejsce - Dawid Muszyński i Wojciech Sztafiński z Lądka-

-Zdroju.
Kategoria II: soliści i duety - klasa 7 i gimnazjum:
 ∙ I miejsce - Ewelina Woźniak z Bielawy;
 ∙ II miejsce - Natalia Skwarek z Bielawy;
 ∙ III miejsce - Alicja Czajkowska z Bielawy.

Kategoria III: zespoły, schole, chóry:
 ∙ I miejsce - Schola Ave i Zespół Fantazja z Bielawy;
 ∙ II miejsce - Schola Małe Ave z Bielawy;
 ∙ III miejsce - Zespół Urwisy z Międzylesia;
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LICEANARIUM
l Dokarmiamy ptaki.
9 stycznia młodzież lądeckiego LO tzw. „przyrodnicy” spotkali się 
na ciekawym wykładzie z przedstawicielem Nadleśnictwa Lądek-
-Zdrój p. Łukaszem Głowackim. Tematem spotkania były ptaki zi-
mujące w naszej okolicy oraz sposoby dokarmiania ich o tej porze 
roku. Była część teoretyczno-poglądowa (gatunki ptaków, zasady 
dokarmiania...) oraz część praktyczna. W pobliskim tzw. „małpim 
gaju” zawisły na drzewach i krzewach kulki ze specjalistyczną pta-
sią karmą. Dziękujemy panu Łukaszowi za atrakcyjne zajęcia i za 
przekazanie karmy!

l Goście z Nysy.
W środowe przedpołudnie 10 stycznia lądeckie LO gościło przed-
stawicieli Państwowej Wyższej Szkoły  Zawodowej w Nysie. Mło-
dzież na początku spotkania zapoznała się z ofertą uczelni: kie-
runki, specjalności, warunki mieszkaniowe, stypendia, rekrutacja. 
Następnie studenci z kierunku Psychofizyczne kształtowanie czło-
wieka zaprezentowali ciekawy pokaz fitnesu i ćwiczeń z zakresu 
street work out. Niesamowita tężyzna, wytrzymałość i sprawność 
ruchowa - godna uznania! Kierunek Ratownictwo medyczne re-
prezentowało 5 studentów, którzy przygotowali pokaz pierwszej 
pomocy przy wypadku komunikacyjnym oraz resuscytacji, w tym 
z użyciem defibrylatora. Uczniowie mieli możliwość poćwiczyć 
elementy ratownictwa, a także zadać pytania dotyczące uczelni, 
porozmawiać ze studentami o rekrutacji, życiu studenckim i spe-
cyfice nauki „na studiach”. To na pewno nie ostatnie spotkanie z 
„Nysą” w tym roku.

Adrianna Szymańska

 ∙ wyróżnienie - Zespół Tygryski z Domaszkowa.
Nagrodę główną „Grand Prix” Przeglądu otrzymały:
 ∙ Alicja Czajkowska i Natalia Skwarek - duet.

Serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji II Przeglądu Ko-
lęd i Pastorałek „Lądeckie Kolędowanie” składamy: Urzędowi Mia-
sta i Gminy Lądek-Zdrój,Radzie Rodziców ze Szkoły Podstawowej 
Nr 1 w Lądku-Zdroju.

1% PODATKU DLA NASZEJ SZKOŁY
 

Twoja Szkoła
NA CZYM POLEGA PROGRAM TWOJA SZKOŁA?

Ideą programu Twoja Szkoła jest podnoszenie jakości naucza-
nia dzieci i młodzieży. Zebrane fundusze przeznaczamy na zakup 
sprzętu komputerowego, książek, tablic multimedialnych i innych 
pomocy dydaktycznych. Wspieramy szkolenia podnoszące kwa-
lifikacje nauczycieli, pomagamy finansować nowe rozwiązania 
dydaktyczne czy dodatkowe zajęcia dla najzdolniejszych uczniów. 
O tym, co jest w szkole najbardziej potrzebne, decyduje dyrektor 
placówki mając na uwadze cele programu i jego charakter. Stara-
my się nie przekazywać pieniędzy na to, co ustawowo należy się 
szkołom z budżetów jednostek je finansujących.
Do tej pory w ramach programu Twoja Szkoła podjęliśmy współ-
pracę z niespełna 2 tysiącami placówek z całego kraju.

JAK TO DZIAŁA?
Każda placówka oświatowa biorąca udział w programie posiada 
indywidualny identyfikator. Wpisując go w zeznaniu podatkowym, 
możesz przeznaczyć 1% podatku dochodowego właśnie na tę 
konkretną placówkę. Nr ID Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza 
Korczaka w Lądku-Zdroju to: (106140). 
Wypełnij formularz PIT według następującego wzoru:
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Międzynarodowy Konkurs Choreograficzny Uczniów Szkół Bale-
towych organizowany jest od 2005 roku przy Ogólnokształcącej 
Szkole Baletowej im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu. Pomysło-
dawczynią i organizatorką pierwszych edycji Konkursu jest Bożena 
Kociołkowska – primabalerina polskiej sceny baletowej i ówczesna 
wicedyrektor bytomskiej szkoły. Jubileuszowa, dziesiąta edycja 
konkursu była okazją do wyrażenia wdzięczności inicjatorce tego 
wydarzenia artystycznego. Koncert Galowy Laureatów poprzedziła 
uroczystość nadania konkursowi imienia Bożeny Kociołkowskiej.

W tym roku w konkursie wzięło udział 105 uczestników, utalento-
wanych uczniów szkół baletowych z Czech (Ostrawa, Praga), Sło-
wacji (Bańska Bystrzyca), Ukrainy (Lwów), Węgier (Budapeszt) i z 
Polski (Gdańsk, Kraków, Łódź, Poznań, Warszawa i Bytom), którzy 
zatańczyli ogółem 57 choreografii.

Specjalnym udziałem swoją obecność podczas konkursu zazna-
czył lądecki Międzynarodowy Festiwal Tańca im. Olgi Sawickiej, 
który wyróżnił najciekawszych uczestników specjalnym zapro-
szeniem - nagrodą Wiesława Dudka choreografa, członka Rady 
Programowej festiwalu do uczestnictwa w 20 Międzynarodowym 
Festiwalu Tańca im. Olgi Sawickiej w Lądku-Zdroju w lipcu 2018 r.

Do Lądka-Zdroju zaproszeni zostali: Bartłomiej Malarz, Sylwia 
Klonowska i Kamila Kłosowicz z Ogólnokształcącej Szkoły Bale-
towej im. Ludomira Różyckiego z Bytomia, Réki Rácz z Magyar 
Táncmüvészeti Föiskola z Hungarian Dance Academy z Budapesz-
tu (Węgry) oraz Beáta Rekemova z Konzervatórium Jána Levosla-
va Bellu z Bańskiej Bystrzycy (Słowacja).

Bardzo cieszymy się możliwością goszczenia na MFT najbardziej 
utalentowanych młodych tancerzy z tej części Europy.

Red.

Lureaci konkursu choreogra-
ficznego wystąpią w Lądku-
-Zdroju
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DYŻURY APTEK W PORZE NOCNEJ
w Lądku-Zdroju,  Stroniu Śląskim, Bystrzycy Kłodzkiej

1.02.2018, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
2.02.2018, 21.00-7.00, „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
3.02.2018, 21.00-7.00, „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
4.02.2018, 9.00-13.00,  21.00-7.00, „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
5.02.2018, 21.00-7.00, „Pod Orłem” Pl. Mariański ¾ Lądek-Zdrój
6.02.2018, 21.00-7.00, „Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
7.02.2018, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
8.02.2018, 21.00-7.00, „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
9.02.2018, 21.00-7.00, „Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
10.02.2018, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
11.02.2018, 9.00-13.00, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1b
12.02.2018, 21.00-7.00, „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
13.02.2018, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
14.02.2018, 21.00-7.00, „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
15.02.2018, 21.00-7.00,  „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14 
16.02.2018, 21.00-7.00,  „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
17.02.2018, 21.00-7.00, „Pod Orłem” Pl. Mariański ¾ Lądek-Zdrój
18.02.2018, 9.00-13.00,  21.00-7.00, „Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
19.02.2018, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
20.02.2018, 21.00-7.00, „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
21.02.2018, 21.00-7.00, „Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
22.02.2018, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
23.02.2018, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1b
24.02.2018, 21.00-7.00, „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
25.02.2018, 9.00-13.00, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
26.02.2018, 21.00-7.00, „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
27.02.2018, 21.00-7.00, „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
28.02.2018, 21.00-7.00, „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15

 ∙ kelner/kelnerka, Kawiarnia „Kaprys”- tel. 604 433 771
 ∙ pracownik produkcji urządzeń elektronicznych, Kąty By-

strzyckie - tel. 533 582 386
 ∙ sprzedawca kasjer, Sklep „Biedronka”, tel. 600 448 040
 ∙ kelnerka, Rezydencja „Grawert”- tel. 606 217 614
 ∙ pokojówka, Rezydencja „Grawert”- tel. 606 217 614
 ∙ kucharz, Hotel „Mir Jan”- tel. 505 952 564
 ∙ kelnerka, Willa Marianna” - tel. 501 144 704
 ∙ kelnerka/kelner, Hotel „Trojan”- 74 8146 681

(Stan na 29 stycznia 2018 r.)

Jedyne takie bliźniaczki
Kasia i Ania Węgrzyn pochodzą z Trzebieszowic koło Lądka -Zdro-
ju. Bliźniaczki od lat trenują tenis stołowy – uczęszczają na treningi 
już od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Na swoim koncie mają 
szereg cennych trofeów przywiezionych zarówno z mistrzostw 
Polski (skrzatów, żaczek, młodziczek, kadetek, juniorek), Europy, 
a nawet z prestiżowych Mistrzostw Świata Kadetów w Szanghaju.

Kasia niemal od razu złapała bakcyla do gry w tenisa stołowego, 
Ania na początku chodziła na treningi jedynie by partnerować sio-
strze, jednak szybko to się zmieniło. Siostry z ogromną przyjem-
nością grywały w tenisa ze swoim dziadkiem – pasjonatem tego 
sportu. Wrodzone zdolności dziewcząt oraz częste treningi spowo-
dowały, że bardzo szybko pojawiły się pierwsze osiągnięcia. Ania 
stanęła na podium już w 2009 r. (Ogólnopolski Turniej Skrzatów). 
Dziś tenis stołowy to dla bliźniaczek wielka i prawdziwa pasja, 
której niemal codziennie poświęcają wiele godzin pracy. Mimo, że 
siostry mają jedynie po 17 lat, dzięki licznym sukcesom ich nazwi-
ska są rozpoznawane nie tylko w Polsce, ale i na arenie międzyna-
rodowej. Śmiało można powiedzieć, że to jedne z najzdolniejszych 
sióstr w dziedzinie tenisa stołowego. Obecnie Ania Węgrzyn jest 
na pierwszym miejscu w ogólnopolskim rankingu juniorek, a jej 
siostra Kasia na miejscu drugim. Wśród seniorek Kasia jest na 
miejscu dziewiątym, a Ania na dziesiątym. Przez osiem lat siostry 
były zawodniczkami UKS MLKS Śnieżnik Stronie Śląskie (do za-
wodów przygotowywał je trener Leszek Kawa). Obecnie dziew-
częta reprezentują barwy KU AZS UE Wrocław – jest to czołowy 
zespół ekstraklasy. Warto podkreślić, że bliźniaczki występują we 
wrocławskim klubie jako jedne z najmłodszych zawodniczek. Prze-
prowadzka do Wrocławia otworzyła przed siostrami nowe możli-
wości rozwoju. Zyskały nie tylko więcej dobrych sparingpartnerek 
do treningu, uczęszczają również do bardzo dobrej szkoły sporto-
wej – to  zwiększa ich szansę na sportowe sukcesy w przyszłości. 
Dziś siostry Węgrzyn mają swoje miejsce w kadrze juniorek - są 
członkiniami reprezentacji Polski w zawodach międzynarodowych. 

PRACA SZUKA CZŁOWIEKA

Do tej pory otrzymały wiele cennych trofeów m.in. medale mi-
strzostw Polski i Europy kadetek oraz juniorek. W ubiegłym roku 
zdobyły w sumie pięć medali podczas rozegranych pod koniec 
kwietnia Mistrzostwach Polski Juniorek i Juniorów w tenisie sto-
łowym. Trzy złota i srebro (debel, mikst i drużyna, indywidualnie 
- srebro) zdobyła Anna, a Katarzyna dołożyła do tego złoto w grze 
pojedynczej, deblowej oraz  w konkurencji drużynowej. W 2016 
r. siostry zostały mistrzyniami Czech kadetek w grze podwójnej. 
To tylko niewielka część ich osiągnięć, gdyż przywoziły medale z 
międzynarodowych Mistrzostw Finlandii, Węgier, Luxemburga, 
Słowacji, Włoch, i Polski (z Cetniewa).  Za osiągnięte wyniki spor-
towe  firma ANDRO reprezentowana w Polsce przez AGA SPORT 
Gliwice zgodziła się zostać sponsorem sprzętowym sióstr. Bliź-
niaczki doskonale się rozumieją – chętnie grają razem w turniejach 
deblowych, wiedzą że mogą na sobie polegać. Nie lubią grywać 
przeciwko sobie, choć dobrze znają swoje mocne i słabe strony. 
Obie kochają rywalizację i wspólnie cieszą się ze swych sukcesów.

Ewa Chalecka
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Grupa Aktywni działająca przy Centrum Kultury i Rekreacji w Ląd-
ku-Zdroju zakończyła w grudniu trzymiesięczną realizację projektu 
,, Ręka czyni dzieło, czyli międzypokoleniowe warsztaty artystyczne 
i rękodzielnicze”. Jego celem było pobudzenie aktywności twórczej 
dzieci i seniorów oraz ciekawe i pożyteczne zagospodarowanie ich 
czasu wolnego. Zależało nam by zaprezentować zainteresowanym 
nieznane lub mało znane formy sztuki plastycznej i rękodzielniczej. 
Chcieliśmy też stworzyć okazję do wzajemnej wymiany doświad-
czeń i nauki międzypokoleniowej. Zorganizowanych zostało kilka 
ciekawych działań. Pierwszym z nich był maraton szydełkowania, 
podczas którego uczestnicy bili rekord na najdłuższy szydełkowy 
łańcuszek, a wielu z nich szydełko miało w ręku po raz pierwszy 
w życiu. Trzeba przyznać, że efekt końcowy jest zdumiewający, bo 
łańcuszek ma aż 2000 cm. Kolejnymi działaniami były warsztaty 
,,Wiklinowe cuda” i ,,Sfilcowane piątki”, gdzie pod bacznym okiem 
Jolanty Terleckiej oraz naszej koleżanki bibliotekarki Aleksandry 
Mendychowskiej, z koralików, własnoręcznie zrobionych filco-
wych kulek oraz wikliny papierowej tworzyliśmy kolczyki, branso-
letki, naszyjniki, broszki, koszyczki i serduszka. Przy pomocy Mo-
niki Czerkas-Zając, miłośniczki tworzenia albumów metodą Project 
Life, zorganizowaliśmy warsztaty, podczas których uczestnicy 
z przyniesionych zdjęć wykonali swoje własne artystyczne karty 
wspomnieniowe. ,,Wesołe drutowanie” to było  kolejne artystycz-
ne wydarzenie, gdzie dorosłe uczestniczki wprowadzały te trochę 
młodsze w niełatwą sztukę robienia na drutach. Na następnych 
dwóch spotkaniach projektowych nasi uczestnicy mogli poczuć 
się jak prawdziwi artyści. To wszystko za sprawą zorganizowanych 
warsztatów ,,Pędzlem malowane”, które poprowadziła Krystyna 
Leśniewska – Pasionek, nasza lokalna poetka i malarka. Licznie 
zgromadzone dzieci i dorośli uczyli się malowania obrazów tech-
niką olejną. Na profesjonalnych podobraziach i z paletami farb w 
dłoni wszyscy zabrali się do pracy. Powstawały piękne krajobrazy, 
martwa natura oraz inne ciekawe dzieła. Kończąc cykl warsztatów, 
spotkaliśmy się z Haliną Brodziak, z którą weszliśmy w klimat 
świąteczny i tworzyliśmy kartki świąteczne metodą scrapbookin-
gu. Przed podsumowaniem naszych działań urządziliśmy prawdzi-

wie ,,słodkie pierniczenie” i wspólnie z niektórymi uczestnikami 
wypiekaliśmy i zdobiliśmy pierniczki na finalne spotkanie projektu. 
I tak właśnie w towarzystwie świątecznych słodkości, zaproszeni 
goście podziwiali prace wykonane podczas warsztatów, wystawę 
zdjęć oraz filmik przedstawiający piękne chwile z realizacji projek-
tu. W każdym ze spotkań w lądeckiej bibliotece uczestniczyła około 
20-osobowa grupa, a dodatkowo odbyły się trzykrotne warsztaty z 
filcowania w szkole w Trzebieszowicach, w których łącznie udział 
wzięło 50 uczniów. Mamy nadzieję, że dostarczyliśmy uczestni-
kom wielu artystycznych wrażeń i daliśmy okazję do twórczego 
rozwoju oraz nabrania nowych umiejętności.

Projekt „Ręka czyni dzieło, czyli międzypokoleniowe warsztaty 
artystyczne i rękodzielnicze” dofinansowano ze środków Progra-
mu ,,Działaj lokalnie X” Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności 
realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz 
Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika.

Paulina Bera

Ręka czyni dzieło, czyli międzypokoleniowe warsztaty arty-
styczne i rękodzielnicze
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Ludzie, których znamy
Szybki i… sympatyczny
Ireneusz Pieczarka

Zdarza się, że w naszym cyklu rozmawia-
my z ludźmi, którzy w Lądku-Zdroju są 
znani, choć w nim nie mieszkają. Z mia-
stem naszym wiąże ich najczęściej praca, 
to przez nią są tutaj znani, choć nie za-
wsze. Tak też jest z dzisiejszym bohate-
rem wywiadu, którego znamy zdecydowa-
nie lepiej z innego rodzaju działalności.

Irek Pieczarka, z żoną Joanną i córką 
Mayą, mieszka w Ołdrzychowicach 
Kłodzkich, skąd z pewnością bliżej 
mu do Kłodzka – jednak w ostatnich 
latach to Lądek-Zdrój był miejscem 
jego pracy. Tutaj też zaczął realizo-
wać pasję, dzięki której jest w na-
szym mieście osobą rozpoznawalną 
i lubianą.

Irku, dlaczego wybrałeś Lądek-
-Zdrój, przecież z Ołdrzychowic 
masz bardzo blisko do Kłodzka?
Rzeczywiście, moje pojawienie się 
w Lądku pierwotnie związane było z 
pracą. Ale w sumie moje kontakty z 
tym miasteczkiem są zdecydowanie 
dłuższe, bo trwają prawie całe moje 
życie. A zaczęło się od lądeckiego 
żłobka, do którego przywozili mnie 
rodzice. A dzisiejsza moja obecność 
zaczęła się w 2015 roku, kiedy wró-
ciłem z Anglii po dziewięcioletnim pobycie i 
otworzyłem tutaj firmę.

W Lądku-Zdroju znany jesteś przede 
wszystkim z organizacji rajdów samocho-
dowych.
Tak myślę. Już zanim zacząłem tutaj praco-
wać wiedziałem, że muszę oprócz prowa-
dzenia biura coś jeszcze robić. Oczywiście 
wiedziałem, że będą to imprezy sportowe, 
a że rajdy samochodowe to moja pasja – 
zarówno jako kibica i jak się wnet okazało 
także sportowca - więc nie trzeba było dale-
ko szukać. Lądek-Zdrój ma spore tradycje 
rajdowe, które zamarły wraz ze śmiercią 
słynnego Mariana Bublewicza. Od tamtego 
fatalnego dnia nie przechodziły tędy żadne 
wyścigi samochodowe. Pomyślałem więc, 
że tradycję trzeba reaktywować i tak się 
zaczęło.

Jak zorganizować amatorski rajd samo-
chodowy?
Cóż, okazało się, że nie jest to takie łatwe. 
Kiedy pomysł na rajdy przyszedł mi do gło-
wy, pierwsze kroki skierowałem do lądec-
kiego ratusza. Pracownicy z burmistrzem 
na czele byli mi bardzo przychylni, ale o 
organizacji rajdów mieli takie samo poję-

cie jak ja, czyli żadnego. Szybko okazało 
się, że organizacja takiej imprezy wymaga 
pozwoleń z co najmniej sześciu instytucji. 
Przed tym pierwszym rajdem pomogli mi 
wszyscy, którzy mogli, urzędnicy i funk-
cjonariusze puszczali w szybszy ruch tryby 
wydawania zezwoleń. Jako ciekawostkę 
powiem ci, że ostatnią decyzję o zgodzie 
na organizację dostałem 12 godzin przed 
imprezą.

Co to jest Rajdowa Kotlina?
To oczywiście grupa ludzi, z którymi te raj-
dy realizujemy. Samemu nie zdołałbym nic 
zrobić. Na początku pomogli mi najbliżsi, 
moja żona Joasia, Kasia Kukuła i Andrzej 
Pastuszko. Później ta grupa się rozrosła. 

Bardzo mocno pomagali mi też Grzegorz 
Pawłowski z grupy Rajdowy Jugów i Szy-
mon Mazur z Bielawskiej Grupy „Motor-
-Sport”. Oczywiście nie miałbym najmniej-
szych szans na przeprowadzenie kolejnych 
zawodów, gdyby nie cała masa ludzi bio-
rących udział w ich zabezpieczeniu, że wy-
mienię tylko jednostki Ochotniczej Straży 
pożarnej z Trzebieszowic, Lądka-Zdroju i 
Skrzynki oraz lądecką Straż Miejską. Bar-
dzo przychylny jest nam również lądecki 
Urząd Miejski.

Ile ogółem masz raj-
dów na swym kon-
cie?
Zorganizowałem w 
sumie 7 rajdów. Za 
najważniejszy uwa-
żam Memoriał im. 
Mariana Bublewicza, 
przypomnę tylko, że 
już wkrótce, 21 lute-
go, będzie 23 roczni-
ca jego śmierci. 

Dlaczego uważasz, 
że był najważniej-
szy?

Chyba dlatego, że jako pierwszy odważyłem 
się powrócić w ten sposób do tematu sa-
mego mistrza, ale i tamtej tragedii. Myślę, 
że ma to u mnie wydźwięk sentymentalny. 
Poza tym startowało w nim aż 87 załóg. Po 
Memoriale im. Bublewicza zorganizowałem 
II Rajd Zdrojowy, który też uważam za nie-
zwykle udany, bo miał aż 42 kilometry od-
cinków specjalnych. Do tego wystartowały 
w nim 84 załogi.

Tak, te liczby robią wrażenie, ale teraz 
przejdźmy do nieco innej sfery twojej 
działalności w Lądku-Zdroju. Jesteś u 
nas coraz częściej kojarzony z imprezami 
charytatywnymi. Jak w to wszedłeś?
Ta historia zaczęła się od imprezy chary-

tatywnej na rzecz Oli. Przyszła do 
mnie Klaudia Mika i poprosiła o 
wsparcie. Ludzie bardzo lubią prze-
jechać się samochodem wyścigo-
wym. A później była Wielka Orkie-
stra Świątecznej Pomocy w 2017 
roku i tak poszło.
Jakie masz plany dalsze odnośnie 
organizacji rajdów?
Na obecną chwilę muszę zawiesić 
aktywność na tym polu i uregulo-
wać inne sprawy. Nie zamierzam 
jednak rezygnować z tej działalno-
ści. Lubię to. Mam nadzieję, że jeśli 
wszystko dobrze się ułoży to raj-
dowcy spotkają się w Lądku-Zdroju 
w grudniu tego roku. Mam pewne 
ciekawe plany, lecz nie chcę zape-
szyć. Zdecydowanie jednak nasta-
wiam się na organizację imprez na 
rok 2019.

I na koniec tradycyjne pytanie: co sądzisz 
o Lądku-Zdroju?
W porównaniu z dawnymi dekadami Lą-
dek-Zdrój, w moim przekonaniu, wygląda 
chyba trochę gorzej, ale nic w tym straco-
nego, to kwestia doinwestowania. Ale ogól-
nie biorąc to bardzo urocze, bardzo ładne 
miasteczko i jak powiedziałem mam do nie-
go nie tylko sentyment, ale jako organizator 
imprez na tym terenie bardzo je lubię.

Dziękuję za rozmowę.
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Z teki Zbyszka Kresowatego

Cisza, Rys. Zbyszek Krezbi Kresowaty

2 lutego, godz. 19.00, Lądeckie Kino bez biletu, pl. Staromłyński 5, 
Sprawdź repertuar w CKiR, wstęp wolny
2 lutego, godz. 19.30, Bałkański piątek - tradycyjna muzyka z re-
gionu Grecji, Bułgarii i Macedonii w wykonaniu Balkan Trio Ewgeni Ge-
new - śpiew i akordeon, Jacek Lech - kontrabas, Katarzyna Lech - perkusja,  
Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1, wstęp 20 zł 
3 lutego, godz. 11.00, Poranek z Bajką - Lądeckie Kino bez biletu,  
pl. Staromłyński 5, Sprawdź repertuar w CKiR, wstęp wolny
3 lutego, godz. 19.30, Koncert muzyki francuskiej trio Malwina Kuli-
siewicz - skrzypce / wokal, Dorota Zygadło - wokal / anegdotki, Mateusz Ko-
walczyk - gitara Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1, wstęp 15 zł
7 lutego, godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej, Kawiarnia 
Wiedeńska Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 8 zł
7 lutego godz. 17.00, Spektakl „Jaś i Małgosia”, Teatr Akademia Wy-
obraźni, Rynek 7, wstęp 15 zł, bilety rodzinne od 30 zł
7 lutego, godz.19.00, Spotkanie z muzyką hiszpańską - gitara i śpiew 
Moises Bethencourt oraz akompaniament instrumentów perkusyjnych, Dom 
Klahra Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1, wstęp 15 zł
9  lutego, godz. 19.00, Lądeckie Kino bez biletu, pl. Staromłyński 5,  
Sprawdź repertuar w CKiR, wstęp wolny
9 lutego, godz. 19.30, Bałkański piątek - tradycyjna muzyka z re-
gionu Grecji, Bułgarii i Macedonii w wykonaniu Balkan Trio Ewgeni Ge-
new - śpiew i akordeon, Jacek Lech - kontrabas, Katarzyna Lech - perkusja,  
Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1, wstęp 20 zł 
10 lutego, godz. 11.00, Poranek z Bajką-Lądeckie Kino bez biletu,  
pl. Staromłyński 5, Sprawdź repertuar w CKiR, wstęp wolny
10 lutego, godz.19.30, Koncert muzyki włoskiej trio Malwina Kulisie-
wicz - skrzypce / wokal, Dorota Zygadło - wokal / anegdotki, Mateusz Ko-
walczyk - gitara, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1, wstęp 20 zł
14 lutego, godz.14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej, Kawiar-
nia Wiedeńska Albrechsthalle, ul.Lipowa, wstęp 8 zł
14 lutego godz. 17.00, Spektakl „Wędrówki Stasia”, Teatr Akademia 
Wyobraźni, Rynek 7, wstęp 15 zł, bilety rodzinne od 30 zł
14 lutego, godz.19.00, Spotkanie z muzyką hiszpańską - gitara i śpiew 
Moises Bethencourt oraz akompaniament instrumentów perkusyjnych,  
Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1, wstęp 15 zł
16-18 lutego, Lądecki Jarmark Staroci, Rynek 
16 lutego, godz. 19.00, Lądeckie Kino bez biletu, pl. Staromłyński 5, 
Sprawdź repertuar w CKiR, wstęp wolny
16 lutego, godz. 19.30, Bałkański piątek - tradycyjna muzyka z regio-
nu Grecji, Bułgarii i Macedonii w wykonaniu Balkan Trio Ewgeni Genew 
- śpiew i akordeon, Jacek Lech - kontrabas, Katarzyna Lech - perkusja. Dom 
Klahra Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1, wstęp 20 zł 
17 lutego, godz. 11.00, Poranek z Bajką - Lądeckie Kino bez biletu,  
pl. Staromłyński 5, Sprawdź repertuar w CKiR, wstęp wolny
17 lutego, godz.19.30, Koncert bluesowy Arek Korolik - gitara i śpiew 
- muzyka czerpiąca z korzeni amerykańskiej muzyki bluesowej. Dom Klahra 
Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek1, wstęp 15 zł
18 lutego, godz.19.00, Koncert grupy Ponad Chmurami - rosyjska  
i polska poezja śpiewana, bilet w przedsprzedaży 20 zł, w dniu koncertu 25 zł. 
Dom Klahra, Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1 

21 lutego, godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej, Kawiar-
nia Wiedeńska Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 8 zł
21 lutego godz. 17.00, Spektakl „O czerwonym kapturku”, Teatr Aka-
demia Wyobraźni, Rynek 7, wstęp 15 zł, bilety rodzinne od 30 zł
21 lutego, godz.19.00, Spotkanie z muzyką hiszpańską - gitara i śpiew 
Moises Bethencourt oraz akompaniament instrumentów perkusyjnych,  
Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1, wstęp 15 zł
22 lutego, godz.20.00, Lądecki Wieczór Kabaretowy - Stand UP Janek 
Wolańczyk i Goście, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1
23 lutego, godz. 19.00, Lądeckie Kino bez biletu, pl. Staromłyński  5, 
Sprawdź repertuar w CKiR, wstęp wolny
23 lutego, godz. 19.30, Bałkański piątek - tradycyjna muzyka z re-
gionu Grecji, Bułgarii i Macedonii w wykonaniu Balkan Trio Ewgeni Ge-
new - śpiew i akordeon, Jacek Lech - kontrabas, Katarzyna Lech - perkusja,  
Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1, wstęp 20 zł 
24 lutego, godz. 11.00, Poranek z Bajką - Lądeckie Kino bez biletu,  
pl. Staromłyński 5, Sprawdź repertuar w CKiR, wstęp wolny
24 lutego, godz.19.30, Koncert jazzowy w wykonaniu Acoustic Sofa - 
Renata Zagórska - wokal Roman Wróbel - gitara Krzysztof Słupianek - piano, 
Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1, wstęp 20 zł
26 stycznia, godz. 19.30, Koncert piosenek przedwojennych w aran-
żacji jazzowej w wykonaniu duetu Anna Rejda (śpiew) i Kamil Abt (gitara), 
Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1, wstęp 15 zł
28 lutego, godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej, Kawiar-
nia Wiedeńska Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 8 zł
28 lutego godz. 17.00, Spektakl „O Stachu i Strachu”, Teatr Akademia 
Wyobraźni, Rynek 7, wstęp 15 zł, bilety rodzinne od 30 zł
28 lutego, godz.19.00, Spotkanie z muzyką hiszpańską - gitara i śpiew 
Moises Bethencourt oraz akompaniament instrumentów perkusyjnych,  
Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1, wstęp 15 zł


