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Bezpłatny Informator Samorządowy Miasta i Gminy Lądek-Zdrój

Świąteczny Lądek-Zdrój

Spotkanie wigilijne na Rynku - Kolędnicy z Ośrodka Pomocy Społecznej i Przyjaciele.

G

rudniową tradycją Lądka-Zdroju są Bożonarodzeniowe Jarmarki i spektakle teatralne realizowane przez mieszkańców miasta.
Wzorem wcześniejszych lat wszystko odbyło
się na tydzień przed świętami, czyli 16 grudnia. Organizacji przedsięwzięć przewodniczyło Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju. Dodajmy rzecz równie ważną: już po raz
drugi do świątecznej fety dołączyła Rajdowa
Kotlina, która zorganizowała II edycję rajdu
„Lądek dla Kibiców” o Puchar Burmistrza
Lądka-Zdroju.

Nasze świąteczne spotkania rozpoczęła rankiem
impreza towarzysząca - Lądecka Giełda Staroci, a już przed 10.00 pojawili się w jarmarcznych kramikach pierwsi wystawcy, m.in. Szkoła
Podstawowa nr 1, Przedszkole Publiczne, ZHP
przy lądeckim Gimnazjum, Środowiskowy Dom
Pomocy oraz gminne sołectwa: Konradów, Radochów, Wójtówka, Kąty Bystrzyckie, Skrzynka. Godzinę później rozpoczęły się występy artystyczne, podczas których na scenie pojawili
się: Zespół Ludowy „Skrzynczanki”, pszczyński
zespół „Koszau” i obok nich skrzyknięci na tę
okazję kolędnicy z Ośrodka Pomocy Społecznej,
z Radochowa, Lutyni i dziewczęta ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Lądku-Zdroju.
Obok stoisk na terenie jarmarku Ośrodek Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju zorganizował
Spotkanie Wigilijne, podczas którego uczestnicy
częstowani byli świątecznymi daniami, były też
rozdawane paczki żywnościowe. Poczęstunek
wigilijny mógł się odbyć dzięki wsparciu finansowemu pani Iwony Gramatyki, której za wspaniały gest serdecznie dziękują organizatorzy.
ciąg dalszy na str. 9

Jarmark Bożonarodzeniowy
Tegoroczny Lądecki Jarmark Bożonarodzeniowy
zagościł na powrót – w zeszłym roku odbywał
się w Parku Zdrojowym im. Jana Pawła II – na
staromiejskim rynku. Pogoda, jak to bezśnieżne
grudnie w ostatnich latach, była raczej minorowa, za to humory wystawców i gości – przednie.
Jarmark rozświetlały nie tylko ozdoby świąteczne, ale życzliwość i uśmiechy mieszkańców.

2

Z biurka
BURMISTRZA KACZMARCZYKA
6 grudnia. Wziąłem udział w otwarciu Dziennego Domu
„Senior +”, który zaczął działać w obiekcie naszego gimnazjum
przy ul. Zamenhofa. Serdecznie namawiam seniorów (60+) z terenu miasta i gminy do korzystania z usług programu.
9-10 grudnia. Uczestniczyłem w III Forum Przemysłowym, które odbyło się w Karpaczu. Forum było okazją do szerokiej debaty o kluczowych problemach przemysłu europejskiego, takich
jak: reindustrializacja, gospodarka cyfrowa, rewolucja elektryczna
w motoryzacji, polityka klimatyczna, bezpieczeństwo energetyczne, nowoczesne i tradycyjne gałęzie przemysłu, ale również
wszystkiego, co dotyczy szeroko pojętego przemysłu czasu wolnego, a więc m.in. turystyki, kultury, rozrywki. Z wielką przyjemnością wraz z wiceministrem środowiska Mariuszem Jędryskiem
poprowadziłem w czasie tego sympozjum panel na temat rozwoju
geotermii w Polsce.
11 grudnia. W miejscowości Wleń podpisałem wraz z ponad
setką innych samorządowców z terenów górskich i przedgórza
sudeckiego „Deklarację Sudecką”. Przedmiotem naszej umowy
jest dążenie do wyrównywania szans i poziomu życia między bogatą północą regionu a biedniejszym południem. W dokumencie
jest 15 punktów, w tym likwidacja wykluczenia komunikacyjnego,
połączenie południa z systemem autostrad i dróg szybkiego ruchu,
rozwój regionalnego transportu lotniczego w oparciu o istniejące lotniska, rewitalizacja kolei, a także dofinansowanie uzdrowisk
i obszarów wiejskich, w tym budowa wodociągów i kanalizacji tam
gdzie ich ciągle nie ma.
12 grudnia. Spotkałem się z mieszkańcami Gminy Lądek-Zdrój
w Sali Widowiskowej Centrum Kultury i Rekreacji. Przedstawiłem na nim dorobek mojej trzyletniej pracy, ukazałem jej trudności
i plany na ostatni rok trwającej kadencji władz samorządowych.
Było to dla mnie ważne, inspirujące doświadczenie. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy zechcieli tego popołudnia zjawić się w CKIR.
14 grudnia. Zawarłem przed specjalną Komisją Majątkową
(działającą od 1989 r. przy MSWiA) ugodę, której podpisanie
kończy ponad 21-letni spór pomiędzy lądeckim samorządem
a Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w Polsce. Sprawa zakończona podpisaniem ugody dotyczyła roszczeń kościoła ewangelickiego wobec gminy w zakresie majątku odebranego/przejętego po 1945 roku przez władze PRL, a znajdującego się na terenie
Lądka-Zdroju. Dotychczas strona kościelna wskazywała swe roszczenia do kilkunastu parcel (w tym działek zabudowanych) poło-
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żonych na terenie Lądka-Zdroju. W tej sprawie przedłożono gminie
dodatkowe, znalezione w archiwach dokumenty, na bazie których
ponownie wystosowano do lądeckiego samorządu żądanie o uregulowanie kwestii dawnego majątku kościelnego w formie rekompensaty za przejęte mienie. Aby ostatecznie zakończyć wieloletni
spór, zaproponowałem (przy akceptacji radnych Rady Miejskiej
w Lądku-Zdroju) przekazanie na rzecz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w ramach ugody dwóch działek niezabudowanych,
znajdujących się na terenie miasta. Propozycja ta została rozpatrzona i przyjęta pozytywnie przez przedstawiciela Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego – ks. Roberta Sitarka, proboszcza parafii
w Kłodzku. Fakt zawarcia ugody jest bardzo ważnym dla lądczan
wydarzeniem – nierozstrzygnięty dotychczas spór dotyczył terenów lub obiektów użytkowanych przez mieszkańców już od dziesięcioleci. Obecnie są to tereny, obiekty i mieszkania znajdujące
się we władaniu służb komunalnych, wspólnot mieszkaniowych
lub znajdujących się w rękach prywatnych. Ich ewentualny zwrot
poprzednim właścicielom lub jakakolwiek inna forma rekompensaty bardzo skomplikowałaby sytuację prawną i lokalową nie tylko
samorządowi, ale i wielu mieszkańcom Lądka-Zdroju.
Akt ugody zawarty przed Komisją Regulacyjną nie daje możliwości
odwołania i w swej formie wyczerpuje wszelkie roszczenia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce względem gminy Lądek-Zdrój.
20 grudnia. Podczas Sesji Rady Miejskiej uchwalony został budżet Lądka-Zdroju na 2018 r. Jak wiadomo, dla burmistrza jest to
najważniejsza uchwała, jaką RM przyjmuje co roku.
28 grudnia. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami powołaliśmy do życia spółkę gminną „Lądeckie Usługi Komunalne”,
która jest efektem restrukturyzacji dotychczasowego Zarządu
Budynków Komunalnych. Powołanie spółki odbyło się poprzez
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników. Jedną z pierwszych
jego uchwał było powołanie Rady Nadzorczej Spółki, w skład której weszły trzy osoby: Krystyna Bobowska, Lech Włodarczyk i Wiesław Politewicz. Podczas pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej
wybrany został także prezes spółki – został nim Jerzy Szymańczyk.
31 grudnia 2017/1 stycznia 2018. Na naszym Rynku powitałem
wraz z mieszkańcami i gośćmi naszej Gminy Nowy 2018 Rok.
Bardzo dziękuję za Państwa obecność i raz jeszcze życzę wszystkim Mieszkańcom Lądka-Zdroju oraz jego wielbicielom wszystkiego najlepszego.
2 stycznia 2018. Wiceburmistrzem Lądka-Zdroju została Alicja
Piwowar, która jednocześnie pełni funkcję Sekretarza Gminy.
Pan Grzegorz Szczygieł, któremu bardzo serdecznie w tym miejscu dziękuję, obejmie bardzo ważną funkcję kierownika ds. promocji, turystyki, sportu i uzdrowiska. Zajmie się m.in. organizacją
obchodów 777 rocznicy kurortu Lądek-Zdrój, uaktualnieniem operatu uzdrowiskowego oraz promocją i reklamą naszej gminy.
Od połowy grudnia w Trzebieszowicach oraz w Lądku-Zdroju
działa radarowy wyświetlacz prędkości. Urządzenie ma wpłynąć
na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie naszej
gminy. Od pierwszego dnia widać, jak kierowcy zwalniają i jadą
zgodnie z przepisami, na co wyświetlacze odpowiadają uśmiechniętą zieloną buzią☺.

W grudniu oddaliśmy do użytku zmodernizowany, powiększony
parking samochodowy przy pl. Skłodowskiej - Curie dla turystów
odwiedzających nasz zdrój.
Burmistrz Lądka-Zdroju, Roman Kaczmarczyk
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DZIENNY DOM „SENIOR+”
Z

dniem 6 grudnia 2017 r. w Lądku-Zdroju działać zaczął program Dzienny Dom „Senior+”. Celem programu i działania
naszej placówki jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu
społecznym seniorów w wieku 60+. Dla seniorów przygotowane
i wyposażone są pomieszczenia pozbawione barier architektonicznych na parterze Gimnazjum w Lądku-Zdroju.
Pomieszczenia do zajęć rehabilitacyjnych wyposażone są w sprzęt
do ćwiczeń, maty, materace, kijki, piłeczki, rowerki, bieżnie i inne
urządzenia. Pomieszczenie klubowe wyposażone jest w sprzęt
RTV, komputery z dostępem do internetu, kanapy, fotele, stoły
i krzesła. Łazienki wyposażone są w prysznic z krzesełkiem,
uchwyty pod prysznicem, wydzielone miejsce na pralkę i odpowiednio wyposażone miejsce do prasowania. Kuchnia wyposażona jest w kuchenkę, zmywarkę, lodówkę i inne sprzęty, niezbędne
do jej funkcjonowania. Uczestnicy otrzymują obiad.
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Zajęcia, które odbywają się w Dziennym Domu „Senior +” organizowane są zgodnie z zapotrzebowaniem uczestników. Pomysłowość i kreatywność jest w Państwa rękach jako uczestników.
W ramach działalności pojawić się może fizjoterapeuta, instruktor
terapii zajęciowej lub pielęgniarka, lekarz, dietetyk lub inni specjaliści w wymiarze odpowiednim do potrzeb naszej placówki.
Uczestnictwo w zajęciach odbywa się od 8.00 - 16.00, od poniedziałku do piątku. W roku 2018 zaplanowane są wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, wieczorki poetyckie itp. Zapewniamy
aktywne i ciekawe uczestnictwo w życiu społecznym.
Udział w Dziennym Domu jest bezpłatny, jednak należy złożyć dokumenty, które są niezbędne wyłącznie do wydania decyzji o przyznaniu miejsca w Dziennym Domu.

Wszystkich zainteresowanych Seniorów prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju pod
tel. 74 8147 105 lub kierownikiem Dziennego Domu „Senior+” pod tel. 502 857 580.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Barwy kultur
G

mina Lądek-Zdrój otrzymała dofinasowanie na projekt pn.
„Czesko-Polska Mozaika” z programu Interreg V-A Republika
Czeska - Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów. Przyznano
13 710,38 EUR (85 % dofinasowania). Ze strony polskiej partnerem projektu i wnioskodawcą jest Gmina Lądek-Zdrój, zaś realizatorem Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Korczaka w Lądku-Zdroju.
Natomiast po stronie czeskiej partnerem projektu i realizatorem
jest Miejska Biblioteka w Svitavach. Celem projektu jest nawiązanie partnerskich relacji między instytucjami i miastami oraz
współpraca, wymiana doświadczeń i wzajemne poznanie kultury
i tradycji obu narodów przez uczestników projektu.
W ramach „Czesko-Polskiej Mozaiki” zaplanowano wzajemne wizyty partnerów - w sumie sześć dwudniowych spotkań. Spotkania
informacyjno-promocyjne już miały miejsce - uczestniczyli w nich
przedstawiciele instytucji partnerskich z obu krajów. W dniach
20-21 kwietnia 2017 r. w Lądku-Zdroju przebywała delegacja ze
Svitav. Goście zwiedzali miasto i okoliczne atrakcje, spotkali się
z przedstawicielami gminy, szkoły podstawowej i radnymi oraz korzystali z leczniczej kąpieli w Zdroju Wojciech. Dwa miesiące później, w dniach 26-27 czerwca 2017 r. do Svitav pojechała delegacja
z Lądka-Zdroju. Grupa zwiedziła Svitavy m.in. stadion, bibliotekę
miejską, muzeum oraz zamek Svojanov i miasto Polička. Kolejne
dwudniowe spotkania zaplanowano dla dzieci polskich i czeskich.
W ich programie znalazły się wspólne warsztaty, gry edukacyjne
i wycieczki. W październiku 2017 r. dzieci z Polski pojechały do
Svitav. W programie pobytu znalazło się zwiedzanie miasta i wieży widokowej. W trakcie wycieczki dzieci poznały historię miasta
i legendy związane z regionem. Grupa odwiedziła również centrum
kultury i rekreacji – w tym budynku mieści się także biblioteka
publiczna – partner projektu. Ciekawymi punktami programu były
warsztaty rękodzieła: młodzi ludzie pod czujnym okiem instruktorów wykonali wisiorki ze szkła witrażowego i kolorowe butony
z własnoręcznie zaprojektowanymi obrazkami.
W grudniu (5-6.12) dzieci z czeskich Svitav odwiedziły Lądek-Zdrój. W programie wizyty znalazły się polsko-czeskie warsztaty
artystyczne m.in. z wykonywania kart świątecznych i zdobienia
świątecznych pierniczków (pod kierunkiem Magdaleny Topolanek). Nie zabrakło również wspólnego, polsko-czeskiego śpiewania popularnych w obu krajach, świątecznych utworów. Kolejnymi
atrakcjami były: sportowy turniej mikołajkowy i zwiedzanie Lądka-Zdroju. W środę dzieci uczestniczyły w grze terenowej, której celem było poznanie historii kurortu. Zabawa odbyła się w zabytkowych wnętrzach Zdroju Wojciech. Kolejnymi punktami programu

był: przejazd bryczką i spotkanie z Mikołajem (śpiewanie utworów
świątecznych i wręczenie prezentów). Na zakończenie wizyty w
Lądku-Zdroju polskie i czeskie dzieci wspólnie spacerowały ulicami miasta – odwiedziły m.in. centrum miasta oraz bibliotekę.
W ramach projektu „Czesko-Polskiej Mozaiki” przygotowano również wystawę urodzonego w Svitavach grafika, wydawcy i autora
książek dla dzieci - Martina Sodomki. Dzięki wizycie czeskiego artysty szkolna biblioteka wzbogaciła się o interesujące i pięknie ilustrowane książeczki dla najmłodszych. Wernisaż wystawy Martina
Sodomki odbył się w piątek (13.10) w budynku Zdroju Wojciech.
W ramach projektu została podpisana deklaracja współpracy Biblioteki Miejskiej w Svitavach i Biblioteki Szkolnej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju. Zostanie też
podpisana umowa o współpracy partnerskiej Miasta Svitavy i Gminy Lądek-Zdrój.
Kolejna wizyta u czeskich partnerów odbędzie się w marcu 2018
roku. Dzieci z Czech przyjadą do Lądka-Zdroju w kwietniu br. Następnymi punktami programu będą: warsztaty własne w szkole
podstawowej, zakup niezbędnych materiałów promocyjnych, projektora i ekranu do szkoły podstawowej a także druk publikacji.
Ewa Chalecka
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Współpraca z Gminą Klášterec nad Orlici
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Nowy sprzęt OSP w Trzebieszowicach

grudnia w Szkole Podstawowej w Trzebieszowicach pod20
pisano umowę o współpracy edukacyjno-kulturalno-sportowej pomiędzy Gminą Lądek-Zdrój a Gminą Klášterec nad Orlici.
Stronę polską reprezentowały radne i nauczyciele pod przewodnictwem wiceburmistrza Grzegorza Szczygła. Stronie czeskiej przewodniczyła Starostka Klášterec nad Orlici Lenka Ševčikowá.
Współpraca między Trzebieszowicami a Kláštercem - mniej lub
bardziej formalna - trwa już od kilkunastu lat. Podpisanie umowy
o współpracy jest jedynie sformalizowaniem toczących się
działań, pozwala jednak na szerszą współpracę m.in. w realizacji projektów wspieranych ze środków UE. Porozumienie przewiduje działania w dziedzinach edukacyjno-wychowawczej, kulturalnej oraz sportowej, a także na rzecz ochrony
i popularyzacji walorów przyrodniczych partnerskich miejscowości. Umowa obejmuje także działania skierowane do dzieci i młodzieży z udziałem uczniów i nauczycieli.
Warto zaznaczyć, że do podpisania porozumienia przyczyniły się
panie radne Ewelina Rycaj i Magdalena Podyma oraz ucząca od
września w trzebieszowickiej podstawówce Beata Kaczmarczyk.
Najbliższe spotkanie uczniów i nauczycieli z obu szkół zaplanowane jest na wiosnę.
Red.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieszowicach została doposażona w średni zestaw narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego firmy „LUKAS”. Dzięki przedsięwzięciu, które
zostało sfinansowane przez Gminę Lądek-Zdrój oraz Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy druhowie otrzymali następujący sprzęt:
1. Agregat hydrauliczny P 630 SG,
2. Nożyce hydrauliczne S 510,
3. Rozpieracz ramieniowy SP 310,
4. Rozpieracz kolumnowy R 412 z zestawem końcówek,
5. Wąż przedłużający 10 m – 2 pary,
6. Pompka ręczna LH 2/ 1,8 z wężem zasilającym o długości 5m,
7. Mininożyce S 120,
8. Zestaw do oklejania i zabezpieczenia szyb,
9. Mata narzędziowa LUKAS,
10. Zestaw bloków i klinów LSS1.
Całkowity koszt zakupionego sprzętu to 63.000,00 zł. Zarząd
Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieszowicach składa podziękowania Burmistrzowi Panu Romanowi Kaczmarczykowi oraz
Radnym Gminy Lądek-Zdrój za zrozumienie potrzeb strażaków
w zakresie wyposażenia jednostki w sprzęt służący do udzielania
pomocy osobom uczestniczącym w wypadkach komunikacyjnych.
Dzięki takiej prospołecznej postawie w Budżecie Gminy zostały
zabezpieczone środki finansowe, które w połączeniu ze środkami
KSRG umożliwiły zakup niezbędnego sprzętu.
Strażacy z OSP Trzebieszowice korzystając z okazji sprawdzenia
działania sprzętu na wraku pojazdu zademonstrowali możliwości
techniczne zakupionych narzędzi ratowniczych.
Łukasz Wrona – Prezes OSP Trzebieszowice
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Z prac Rady Miejskiej
W

grudniu odbyły się dwie sesje. Pierwsza w dniu 20 grudnia
i druga osiem dni później (radni otrzymują zryczałtowaną
dietę, która obejmuje uczestnictwo w posiedzeniach przynajmniej
dwóch komisji i jednej sesji na miesiąc, dodatkowe spotkania nie
są płatne). Na wniosek Burmistrza Romana Kaczmarczyka w dniu
20 grudnia 2018 r. została zwołana sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Lądka-Zdroju. Poprzedziło ją spotkanie wszystkich komisji
w dniu 18 grudnia 2017 r., które odbyło się z udziałem Burmistrza. Głównym punktem obrad było podjęcie uchwały o Budżecie
Gminy Lądek-Zdrój na rok 2018. Zgodnie z procedurą uchwalania
budżetu, jego projekt na rok 2018 był od 15 listopada zamieszczony w lądeckim Biuletynie Informacji Publicznych, w zakładce
Gospodarka finansowa Gminy. Projekt ten został też wysłany
do zaopiniowania do Regionalnej Izby Obrachunkowej i z dniem
13 grudnia RIO wydało opinię pozytywną.
Podczas posiedzenia komisji Burmistrz Roman Kaczmarczyk
przedstawił założenia, na których oparł projekt budżetu gminy
a następne omówił, co konkretnie zawiera budżet. Na zakończenie
spotkania, dokument ten został pozytywnie zaopiniowany przez
wszystkie komisje. Podczas sesji nadzwyczajnej radni uchwalili
Budżet Gminy na 2018 r. stosunkiem głosów: 8 „za”, 4 „przeciw”,
2 „wstrzymujące się” (obecnych było 14 radnych). Wieloletni Plan
Finansowy (integralnie związany z budżetem) na lata 2018-2030
przyjęto stosunkiem głosów jak przy uchwalaniu budżetu.
Podjęto też uchwały dotyczące zmian w budżecie gminy 2017 oraz
o wyrażeniu zgody na wniesienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lądek-Zdrój w formie aportu do spółki. Od stycznia
2018 r. rozpoczyna działalność spółka „Lądeckie Usługi Komunalne” z o.o. Radni wyrazili zgodę na przekazanie spółce prawa
własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej
w Lądku-Zdroju przy ul. Fabrycznej 7A, oznaczonej geodezyjnym
numerem działki 118 (AM-3), obręb Zatorze o powierzchni 1,0319
ha, stanowiącej własność Gminy Lądek-Zdrój. Na nieruchomości
tej znajduje się między innymi budynek administracyjny, warsztaty remontowe, warsztat samochodowy, magazyny oraz garaże
samochodowe. Wyrażono też zgodę na wniesienie do Lądeckich
Usług Komunalnych sp. z o. o. w Lądku-Zdroju wkładu pieniężnego w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) jako niezbędnego wkładu założycielskiego natomiast w budżecie na 2018r.
przewidziana jest kwota 100.000 zł na dokapitalizowanie spółki.
Ostatnia sesja w minionym już roku, miała miejsce w dniu 28
grudnia. Po jej rozpoczęciu, jako przewodnicząca, udzieliłam
głosu przybyłym przedstawicielom organizacji pozarządowych.
Stypendystki Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju, Karolina Podyma
i Paula Krysińska, które trenują tenis stołowy w Uczniowskim
Klubie Sportowym „Śnieżnik” Lądek-Zdrój - Stronie Śląskie podziękowały radnym za wsparcie i przekazały medal za I miejsce
jaki zdobyły w Ogólnopolskim Drużynowym Turnieju Uczniowskim
w zawodach 2-3 grudnia 2017 r. w Warszawie. Druh Łukasz Wrona, Prezes OSP Trzebieszowice złożył podziękowania dla Radnych
i Burmistrza Romana Kaczmarczyka za zabezpieczenie środków finansowych w budżecie gminy, co w połączeniu ze środkami KSRG
umożliwiło zakup za 63 tys. zł sprzętu służącego do udzielania
pomocy w wypadkach komunikacyjnych. Jako ostatni zabrał głos
Wojciech Ziobro, reprezentant KS Trojan (który w plebiscycie Gazety Wrocławskiej został najlepszym trenerem Powiatu Kłodzkiego). Pan Ziobro również złożył podziękowania za dotację dla klubu
i za wspieranie sportu. Obecni otrzymali kalendarze na 2018 r. od
OSP Trzebieszowice i od KS Trojan.
W kolejnym punkcie porządku obrad: Sprawozdanie Burmistrza
Lądka-Zdroju, Roman Kaczmarczyk poinformował o swojej działalności między sesjami.
Radni podczas bloku uchwał podjęli m.in. uchwały dotyczące:
∙∙ wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego: przebudowa schodów na pl. Skłodowskiej-Curie oraz zakup dom-

5

∙∙
∙∙
∙∙

∙∙
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ku drewnianego na szatnię przy sali gimnastycznej na terenie
Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach.
przejęcia od Powiatu Kłodzkiego zadania utrzymania zimowego
dróg powiatowych zlokalizowanych w obrębie granicach administracyjnych miasta.
nie wyrażono zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w Lądku-Zdroju przy ul. Kościelnej 3.
w sprawie współdziałania przy opracowaniu Strategii Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego Południowej Części Dolnego Śląska
„Sudety 2030”. W dniu 11 grudnia 2017 roku, w miejscowości
Wleń, została podpisana przez 90 samorządowców z Dolnego
Śląska (subregiony Wałbrzyski i Jeleniogórski), w tym przez
Burmistrza Romana Kaczmarczyka „Deklaracja Sudecka”. Deklaracja ta ma być szansą na ogromne przyspieszenie rozwoju
dla gmin i powiatów południa naszego regionu.
uchwalono plany zagospodarowania przestrzennego miejscowości Radochów i Trzebieszowice. Podczas podejmowania
tych uchwał, radni przychylili się do rozstrzygnięć Burmistrza
Lądka-Zdroju, jeżeli chodzi o uwagi mieszkańców zgłaszane do
planów.
przyjęto uchwałą plan pracy RM na 2018, który jest ramowym
planem i będzie sukcesywnie uzupełniany w miarę pojawiających się bieżących tematów.

Szanowni Państwo!
W imieniu Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju składam jak najserdeczniejsze życzenia. Oby rok 2018 był pełen życzliwości i spokoju,
abyśmy mogli spełniać osobiste i zawodowe zamierzenia otoczeni
ciepłem i szczęściem rodzinnym.
Małgorzata Bednarek
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lądku-Zdroj
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NOWINKI Z PRZEDSZKOLA
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Wizyta 6 - latków w szkole
W ramach współpracy ze Szkołą Podstawową w Lądku-Zdroju
dzieci z najstarszej grupy przedszkolnej, czyli 6-latki wraz z wychowawczynią poszły w listopadzie na pierwszą wizytę do szkoły.
Po przywitaniu przez Pana Dyrektora i Panią wicedyrektor, zwiedziły budynek szkoły: bibliotekę, salę gimnastyczną, salę zabaw,
salę komputerową i jadalnię. Dzieci spotkały się także z kolegami
uczącymi się w klasie I, II i III. Na koniec dzieci zrobiły pamiątkowe zdjęcia i pożegnały się w oczekiwaniu na kolejne spotkanie
wiosną. Pełne wrażeń wróciły do przedszkola. Dziękujemy za miłe
spotkanie.

l

l

Dzień Pluszowego Misia
W Gminnym Przedszkolu Publicznym w Lądku-Zdroju Dzień Pluszowego Misia tradycyjnie trwał dwa dni. Misie zawitały do przedszkola już w środę, zostały tam na noc, ale nie chciały opowiadać
dzieciakom o tym, co robiły przez całą noc. W czwartek wspólnie
z Misiami świętowaliśmy urodziny Misia. Dzieci obejrzały przedstawienie „Brzuszek Misia” w wykonaniu nauczycieli, z którego
dowiedziały się jak należy dbać o zdrowie, gimnastykowały się
z Misiami, zaśpiewały piosenkę o Misiu, a następnie panie rysowały Misia z zamkniętymi oczami... było śmiesznie...
Na koniec wszystkie przedszkolaki odtańczyły taniec Misia i przygotowały Misiom urodzinowe czapeczki, które ozdobiły wg własnego pomysłu. Spotykamy się z Misiami znów za rok!

Mikołajki w Teatrze Lalek
W dniu 5 grudnia dzieci w swoich szafkach znalazły zaproszenie
od św. Mikołaja na spektakl do Teatru Lalek. W dniu 6 grudnia
dzieci 4-, 5-, 6-letnie odpowiedziały na zaproszenie św. Mikołaja
i pojechały do Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu na przedstawienie pt. „Frania Piorun”.
Poznały bajkowych bohaterów, którzy zmagali się ze strachem
i lekami. W ich życiu niczym piorun wkroczyła dziewczynka o imieniu Frania, zaburzyła rytm dnia, była nieokrzesana i robiła wokół
bałagan. Jej obecność okazała się dobra dla obu stron – zwierzęta
nauczyły Franię dobrego wychowania a ona oswoiła zwierzęta ze
strachem, pokazała że wokół nich jest piękny świat. Mali widzowie gromkimi brawami podziękowali za przedstawienie i z dobrym
humorem wracały do przedszkola, gdzie czekały na nie kolejne
niespodzianki od Mikołaja. Dziękujemy bardzo święty Mikołaju i
zapraszamy Cię za rok.

l

Życzenia
Na Nowy Rok 2018 dzieci i pracownicy przedszkola pragną złożyć rodzicom oraz wszystkim mieszkańcom życzenia wszelkiej
pomyślności, dobrego zdrowia i szczęścia na każdy dzień. Niech
Nowy Rok będzie korzystny zarówno pod względem prywatnym,
jak i zawodowym, dając szansę na spełnienie marzeń. Życzymy
również wielu okazji do uśmiechu i radości oraz spokoju ducha.
Danuta Robak

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

Mikołajki w szkole 2017
Jak co roku 6 grudnia w naszej szkole pojawił się św. Mikołaj
pokrzykując tubalnie „Ho! Ho! Ho!” i dzwoniąc dzwoneczkami.
W raz z nim przybyły Śnieżynki. Mikołajowy orszak roznosił paczki i rozdawał słodycze. Najbardziej cieszyły się najmłodsze dzieci.
Śmiechu i zabawy było co niemiara! Wszystkie dzieci żałowały, że
prezenty w szkole są tylko raz w roku!
Samorząd Uczniowski serdecznie dziękuje starszym kolegom i koleżankom z LO w Lądku-Zdroju – Karolinie Socha, Klaudii Szatan,
Aleksandrze Królikowskiej, Magdalenie Chruślińskiej i Jakubowi
Laudackiemu oraz p. Adriannie Szymańskiej za pomoc w organizacji Mikołajków w naszej szkole.

l

Wizyta dzieci i młodzieży ze Svitav w Czechach
5 i 6 grudnia w Lądeckiej Jedynce słychać było śmiech i wesołe
rozmowy dzieci polskich i czeskich. A wszystko za sprawą realizacji projektu „Mozaika czesko-polska”. Słowa w obu językach
mieszały się wzajemnie podczas zabaw, warsztatów i gier sportowych. Np. podczas wyklejania kartek świątecznych używaliśmy
„lepidła”:). Wspólne świąteczne śpiewanie (polsko - ceske vanocni
zpivani) tak wpadało w ucho, że jeszcze długo w szkolnych murach
rozbrzmiewały czeskie piosenki świąteczne: „Rolnicky” i „Pasli ovce valasi”. Za to goście podśpiewywali po polsku „Dzwonki
sań”. Dzieci ze Svitav wzięły także udział w świątecznym lukro-

waniu pierników. Przepiękne i słodkie ciastka zabrały ze sobą na
pamiątkę. Następnego dnia podczas gry terenowej „W poszukiwaniu Świętego Mikołaja”, nasi czescy koledzy zwiedzili uzdrowisko i
poznali kawałek historii Zdroju „Wojciech”. Po wykonaniu wszystkich zadań w ramach wspomnianej gry i skosztowaniu wody z
lądeckich źródeł, odnaleziony został zaprzęg świętego Mikołaja,
który zawiózł gości do szkoły. I znów była okazja do wspólnego
muzykowania i radosnych zabaw. Św. Mikołaj wszystkim dzieciom
wręczył oczekiwane prezenty. Kolejne spotkanie już w marcu, tym
razem w Svitavach. Do zobaczenia!
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Szkolny Kiermasz Bożonarodzeniowy 2017
9 grudnia 2017r. zgodnie z tradycją szkoły (i Rady Rodziców)
odbył się Szkolny Kiermasz Bożonarodzeniowy. Przy fontannie
z łabędziami stanęły 3 stoiska z domowymi ciastami i ozdobami
świątecznymi. Zapachy domowych wypieków skusiły wielu kuracjuszy – popołudniowa kawa na pewno lepiej smakowała przy
słodkościach! Przepiękne choinki, stroiki, bombki wykonane przez
dzieci i rodziców szybko znajdowały nabywców. Przy stoiskach
rozbrzmiewało gromkie „ho-ho-ho” w wykonaniu tajemniczego
św. Mikołaja… Okazało się, że to czujnym mikołajowym okiem
wspierał rodziców dyrektor SP1 pan Grzegorz Weber. Dziękujemy! Rada Rodziców składa serdeczne podziękowania rodzicom
za przygotowanie ciast i ozdób świątecznych. Dziękujemy także
właścicielom Kawiarni Wiedeńskiej Albrechtshalle oraz niezastąpionym: Sylwii Pucztarskiej i Piotrowi Adamusowi! Serdeczności
i uściski kierujemy do uczennic: W. Krawczyk, D. Martynowskiej i
A. Szychalskiej za dzielną pracę na stoisku z ozdobami. Dziewczyny jesteście super!
Było zimno, wietrznie, ale świąteczna atmosfera, uśmiechy oraz
słowa zadowolonych kuracjuszy i mieszkańców Lądka-Zdroju wynagrodziły wszelkie niedogodności.
Rada Rodziców: Mirosław Bryg, Marzena Gadowska, Katarzyna
Kotlarz, Adrianna Szymańska

7
sposób tysiące ludzi: wolontariuszy, rodziny w potrzebie, darczyńców i dobroczyńców. Bardzo dziękujemy wszystkim Darczyńcom,
Dyrekcji Szkoły, Rodzicom, Wychowawcom, wszystkim pracownikom szkoły za wsparcie finansowe i rzeczowe w ramach Ogólnopolskiej Akcji Szlachetna Paczka. Zebraliśmy kwotę 1.814 złotych.
W dniu 10 grudnia 18 paczek dotarło do Pani Stanisławy - samotnej 84 latki. Pani Stanisława otrzymała nową lodówkę, kuchenkę
mikrofalową odzież, pościel, kołdrę, poduszki, kosmetyki, bieliznę,
obuwie, naczynia i żywność.

l

Z wizytą w Rodzinnym Domu Dziecka 2017
13 grudnia 2017r, w środowe popołudnie odwiedziliśmy Rodzinny
Dom Dziecka w Gorzanowie. Przywitały nas najpierw dwa piękne
owczarki, które mimo groźnego wyglądu okazały się przemiłymi
psami. Po chwili pojawiła się p. Ala Konopka i zaprosiła nas do
domu. Przedstawiła nam swoich podopiecznych – Ewelinę, Nicoll,
Marcina, Szymona. Przekazaliśmy zebrane przez nas słodycze
i przybory szkolne. Nasi koledzy i koleżanki oprowadzili nas po
swoim domu opowiadając o zwierzętach, które są tam wszędzie
i czują się świetnie. Okazało się, że współpracują z Fundacją Maćka Kozłowskiego, która zajmuje się opieką nad porzuconymi i źle
traktowanymi zwierzętami. Wszystkie, które mają pochodzą właśnie stamtąd. Bardzo miło i szybko minęło nam to popołudnie.
Umówiliśmy się już na następne, wiosenne spotkanie w ogrodzie
japońskim!

l

l

Akcja Szlachetna Paczka w SP1 2017
Po raz drugi Nasza Szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiej Akcji
Szlachetna Paczka. Jest to ogólnopolski program pomocy ludziom
w trudnej sytuacji, pomnażający dobro, łączący w przemyślany

1% PODATKU DLA NASZEJ SZKOŁY

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz cała społeczność uczniowska
pragnie podziękować za dotychczasową współpracę wszystkim
Przyjaciołom, Darczyńcom i sympatykom „Lądeckiej Jedynki”.
W Nowym Roku życzymy Państwu pogody ducha każdego dnia,
nieprzemijającego szczęścia, wszelkiej pomyślności, a także spełnienia...

LICEANARIUM
l Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej w Liceum Ogólnokształcącym rozstrzygnięty!
Już po raz ósmy uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Lądku-Zdroju wzięli udział w konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej.
Honorowy patronat nad konkursem od wielu lat sprawuje Lidia Geringer de Oedenberg, posłanka do Europarlamentu. Do szkolnych
rozgrywek przystąpiło 13 uczniów.
Celem konkursu było pogłębienie wiedzy o Unii Europejskiej, budowanie poczucia tożsamości europejskiej, kształtowanie postawy
tolerancji wobec innych narodów, ich kultury, zachęcenie uczniów
do kształcenia oraz rozbudzenie ducha rywalizacji!
Zwyciężczynią konkursu została uczennica klasy II A Natalia Rzeźnik. Nagrodą jest wyjazd do Parlamentu Europejskiego. Natalii
serdecznie gratulujemy! Na wyróżnienie zasługują także zdobywcy
kolejnych miejsc: Szymon Sarysz z klasy III A (II miejsce) i Grzegorz Maślaków z klasy II A (III miejsce).				
								
		

Informacje zebrała: Marta Adamus
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Olimpiada Wiedzy Historycznej
30 listopada br. uczeń klasy III A Jakub Molęcki przystąpił do Olimpiady Wiedzy Historycznej organizowanej przez Centrum Organizacji Przedmiotowo-Tematyczno-Interdyscyplinarnych Olimpiad
Coptiosh. Jakub zakwalifikował się do etapu okręgowego. Uczniowi gratulujemy ogromnej wiedzy i liczymy na kolejne sukcesy.
Urszula Samek

l

Szkolnictwo wojskowe
12 grudnia lądeckich maturzystów odwiedziła przedstawicielka
Wojskowej Komendy Uzupełnień z Kłodzka. Młodzież dowiedziała
się o zasadach naboru do służby przygotowawczej, kandydackiej;
otrzymała informacje dotyczące obowiązkowych kwalifikacji wojskowych. Wysłuchaliśmy też relacji nt. uczelni wojskowych, egzaminów i wszystkich etapów niełatwego kształcenia. Żołnierz to
wymagający zawód, ale z jego statusem wiąże się prestiż, honor
i duma!
Adrianna Szymańska

l

Uśmiech pod choinkę
14 grudnia uczniowie LO i gimnazjum w Lądku-Zdroju, jak co roku
odwiedzili zaprzyjaźniony Dom Dziecka w Domaszkowie. Od lat
przekazujemy dzieciom i młodzieży artykuły szkolne, gry i zabawki, słodycze oraz zebrane pieniądze. Tak było i tym razem. Do
Domaszkowa pojechały prezenty i pieniądze zebrane po mszach
św. przez wolontariuszy LO w kościołach w Lądku-Zdroju i Radochowie. Wspólnie obejrzeliśmy, przygotowane pod czujnym okiem
ks. W. Zmysłowskiego, Jasłka - zagrane mistrzowsko przez licealistów. Kolędowaliśmy, rozmawialiśmy, smakowaliśmy pyszności
przygotowanych przez gospodarzy. Serdecznie dziękujemy ks.
dziekanowi Aleksandrowi Trojanowi, ks. Wojciechowi Zmysłowskiemu, uczniom i opiekunom z gimnazjum, mieszkańcom Lądka-Zdroju oraz wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wsparli naszą
akcję. „Uśmiech pod choinkę” naprawdę działa.
Magdalena Rodowicz (RSU)

l

Młodzi biznesmeni w lądeckim liceum.
Młodzież lądeckiego liceum - drużyna w składzie: Karolina Socha,
Klaudia Szatan, Jakub Łakucewicz (wszyscy z kl. II) - wywalczyła
3 miejsce w II Powiatowym Konkursie na Najlepszy Młodzieżowy
Biznesplan. Organizatorem konkursu, który odbył się pod patronatem Starosty Kłodzkiego przy współpracy z Wałbrzyską Specjalną
Strefą Ekonomiczną INVEST-PARK, był Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku. Uczniowie zaprezentowali swój pomysł
na biznes - firmę „Czar Par”, zajmującą się organizacją przyjęć
weselnych i ceremonii ślubnych. Rozwiązywali także test z wiedzy potrzebnej do założenia i funkcjonowania firmy. Rywalizacja
była zacięta, emocji nie brakowało. Cieszymy się bardzo z sukcesu
uczniów, gratulujemy!
Małgorzata Suszyńska

l

„Przewiduj! Unikaj! Reaguj!”
14 grudnia młodzież LO w składzie: Wojciech Ramza, Aleksandra
Soroko i Maciej Gondko wzięli udział w V Powiatowym Konkursie
o Bezpieczeństwie „Przewiduj! Unikaj! Reaguj”. Organizatorem

konkursu był ZSS w Stroniu Śląskim, a patronat nad nim roztoczyli: Burmistrz Stronia Śląskiego, Powiatowa Komenda Policji
w Kłodzku, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Kłodzku, Komendant Straży Pożarnej i Komendant Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim. Drużyna z naszego LO zajęła I miejsce w
części praktycznej z udzielania pierwszej pomocy, III miejsce w
części teoretycznej. Brawo!
Jarosław Rzeźnik

l

Kolędujemy
Wspólne kolędowanie to jedna z tradycji pielęgnowanych podczas
świąt Bożego Narodzenia. W LO kolędowanie rozpoczęliśmy 12
grudnia. Klimat świąteczny: choinka, świece, opłatek i... niezwykłe
karaoke. Śpiewaliśmy kolędy i bożonarodzeniowe pieśni w językach: hebrajskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim i oczywiście
polskim. Raz było łatwiej, raz trudniej... Nasi nauczyciele językowcy wcześniej przećwiczyli z młodzieżą „fonetykę”, tak żeby było
jak najmniej pomyłek. Tak śpiewająco przygotowani czekaliśmy na
święta.
Adrianna Szymańska
UCZNIOWIE, DYREKCJA, NAUCZYCIELE I PRACOWNICY LO IM.
ANDRZEJA ZAWADY W LĄDKU-ZDROJU SKŁADAJĄ WSZYSTKIM CZYTELNIKOM DEBAT LĄDECKICH NAJLEPSZE ŻYCZENIA
NA NOWY 2018 ROK!

Mikołajkowy Turniej Karate
Prawie 200 dzieci wzięło udział w Mikołajkowym Turnieju Karate
Kyokushin w Sobótce, dokąd przyjechali zawodnicy z Wrocławia,
Siechnic, Wołowa, Brzegu Dolnego, Ząbkowic Śląskich, Nysy, Złotego Stoku oraz oczywiście z Lądka Zdroju i Stronia Śląskiego. Był
też specjalny gość… I żeby było jasne – nikt się tu z nikim nie bił.
Zawodnicy musieli wykonać szereg opanowanych na treningach
technik (kata).
Z Lądeckiego Klubu Kyokushin Karate na turniej pojechało 15 zawodników, dla sporej części był to pierwszy start w życiu. Każdy
z karateków po swoim występnie odbył poważną rozmowę ze św.
Mikołajem, który wręczał paczkę ze słodkościami. Na najlepszych
zawodników czekały puchary. Do naszego klubu trafiło ich aż pięć:
III miejsce kata dziewcząt 12-13 lat – Oliwia Żurak
II miejsce kata chłopców 12-13 lat – Szymon Sobolewski
III miejsce kata chłopców 10-11 lat – Szymon Milke
II miejsce kata dziewcząt 8-9 lat – Milena Jesiołowska
III miejsce kata dziewcząt 8-9 lat – Wiktoria Knap
Do rundy finałowej w swoich kategoriach weszli również Borys
Bożek, Bruno Bożek, Wojtek Targosz i Izabela Targosz. Wyniki
małych zawodników dały klubowi 3 miejsce w klasyfikacji drużynowej! Udział dzieci w Turnieju był dofinansowany przez klub.
Źródło: www.lkkk.cba.pl
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DYŻURY APTEK W PORZE NOCNEJ

w Lądku-Zdroju, Stroniu Śląskim, Bystrzycy Kłodzkiej

dokończenie ze str. 1

Spektakl „Hanulka w krainie borostworów”
Wieczorem tego samego dnia (16.12) mieszkańcy Lądka-Zdroju
i jego turyści zgromadzili się licznie w „Kinoteatrze”, gdzie o godz.
19.00 odbyło się świąteczne przedstawienie teatralne „Hanulka
w krainie borostworów”. Spektakl został zrealizowany przez Stowarzyszenie Kultura u Źródeł w ramach projektu „Małe Opowieści Wigilijne” dofinansowanego ze środków Powiatu Kłodzkiego.
Współorganizatorami była Biblioteka i Centrum Kultury i Rekreacji.
Widowisko było dużym przedsięwzięciem scenicznym, podczas
którego na scenie wystąpiło 51 aktorów i tancerzy w wieku od
kilku do kilkudziesięciu lat, ale najmłodszych artystów było najwięcej. „Hanulka” to skreślona przez Tomasza Pawlęgę adaptacja
legendy o Liczyrzepie, którą wyreżyserowali: Gabriela Naporowska-Rodak, Jacek Zuzański i Paweł Pawlik. Organizacją (produkcją) wydarzenia zajmowała się Karolina Sierakowska-Dawidowicz.
Piękną scenografię przygotowała Joanna Sapkowska-Pieprzyk a
stroje zaprojektowała Beata Groniec-Sasaga. W głównych rolach
wystąpili: Emilia Mozer (Hanulka), Genowefa Włodarczyk (Babcia
Marysia) i Piotr Kochanowski (Dziad Borowy).
„Hanulka w krainie borostworów” lądeckim widzom przypadła
bardzo do gustu. Musicalowa konwencja, ale przede wszystkim
niezwykła naturalność młodziutkich tancerzy i aktorów wywoływała częste brawa i aplauz wypełnionej po brzegi sali lądeckiego Kinoteatru. Podczas spektaklu odbywała się również zbiórka
pieniędzy dla pogorzelców z ul. Kościelnej - udało się zebrać
623,67 zł - serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom.
Wszystkim artystom i organizatorom serdecznie gratulujemy i czekamy na kolejne spektakle.
Red.

1.01.2018, 9.00-13.00, 21.00-7.00, „Słoneczna” Bystrzyca Kł. Plac Wolności 28-29
2.01.2018, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
3.01.2018, , 21.00-7.00, „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
4.01.2018, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
5.01.2018, 21.00-7.00, „Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
6.01.2018, 9.00-13.00, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1b
7.01.2018, 9.00-13.00, 21.00-7.00, „Bystrzycka” Bystrzyca Kł. ul. St. Okrzei 12/6
8.01.2018, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
9.01.2018, 21.00-7.00, „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
10.01.2018, 21.00-7.00, „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
11.01.2018, 21.00-7.00, „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
12.01.2018, 21.00-7.00, „Pod Orłem” Pl. Mariański 3/4, Lądek-Zdrój
13.01.2018, 21.00-7.00, „Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
14.01.2018, 9.00-13.00, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
15.01.2018, 21.00-7.00, „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
16.01.2018, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
17.01.2018, 21.00-7.00, „Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
18.01.2018, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1b
19.01.2018, 21.00-7.00, „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
20.01.2018, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
21.01.2018, 9.00-13.00, 21.00-7.00, „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kł. ul. A. Mickiewicza 3
22.01.2018, 21.00-7.00, „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
23.01.2018, 21.00-7.00, „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
24.01.2018, 21.00-7.00, „Pod Orłem” Pl. Mariański 3/4, Lądek-Zdrój
25.01.2018, 21.00-7.00, „Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
26.01.2018, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
27.01.2018, 21.00-7.00, „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
28.01.2018, 9.00-13.00, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
29.01.2018, 21.00-7.00, „Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
30.01.2018, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1b
31.01.2018, 21.00-7.00, „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
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Ludzie, których znamy
„BIBLIOTEKARZ: TAJEMNICA CZYTELNICTWA”

Gabriela Naporowska-Rodak
Każdy wielbiciel książek i czytelnictwa
z Lądka-Zdroju poznał z pewnością
Gabrielę Naporowską-Rodak, szefową Biblioteki CKIR, panią wzrostu nie
najwyższego może, za to osobowości,
której mocarności nie da się przegapić.
Uśmiechnięta, sympatyczna, niezwykle komunikatywna, gejzer aktywności
większy od filmowego Flynna Carsena
(„Bibliotekarz: Tajemnica włóczni”), ale
i stanowcza, konkretna i konsekwentna
tak, że lepiej jej nie podskakiwać... A już
poza żartami: Gabrysia Naporowska-Rodak pracuje w zawodzie bibliotekarza od
11 lat. Biblioteka, którą zarządza należy
do najaktywniejszych na Ziemi Kłodzkiej.
Organizowane są w niej różnego rodzaju zajęcia i warsztaty, spotkania z pisarzami i wiele innych wydarzeń, których
zadaniem głównym jest przyciągniecie
w biblioteczne mury jak największej liczby czytelników i potencjalnych wielbicieli
książek – dzieci.
Gabrysiu, powiada się, że bibliotekarz
to najspokojniejszy, najmniej stresujący
zawód świata.
Mnie nie stresuje. Ale myślę, że może stresować, może budzić tremę i obawy. Rzecz
w tym, że współczesny bibliotekarz działa dużo szerzej niż jeszcze piętnaście czy
dwadzieścia lat temu. Dzisiejszy bibliotekarz musi pisać wnioski projektowe, organizować imprezy i zajęcia, a to może być
stresujące.
W moich oczach aktywność twoja i Pauliny Bery jest olbrzymia, w waszej bibliotece dzieje się naprawdę dużo i jestem
przekonany że to wyjątkowe.
Myślę, że się mylisz. Większość znanych
mi bibliotekarzy to prawdziwi pasjonaci,
ludzie bardzo aktywni, organizujący wiele
przedsięwzięć kulturalnych. Ale też bądźmy
szczerzy, zmusza nas do tego sytuacja: robimy, co możemy, by ściągnąć do bibliotek
czytelników. Dotyczy to szczególnie dzieci.
Dziecko korzysta ze zbiorów bibliotecznych
tylko, gdy do niej przyjdzie z innej okazji,
na zajęcia rękodzielnicze, czy jakiekolwiek
inne. Łatwiej jest z czytelnikami dorosłymi,
ale ich też przyciągamy imprezami, warsztatami i tym podobnymi przedsięwzięciami.
Skoro jesteśmy przy temacie czytelnictwa, jak oceniasz jego stan?
Niestety, czytelnictwo spada. Robimy,
co możemy, ale dzieci jest coraz mniej,
a młodzieży nie spotykamy w bibliotece

prawie wcale. Ale
też wiadomo, że
czasy są inne.
Rozwój technologii komunikacyjnych, komputery,
tablety, telefony,
wszystko to zastępuje książkę. Nie
twierdzę, że młodzież nie czyta,
bardzo możliwe,
że czyta równie
dużo, ale korzystając ze smartfonów, czytników e-booków
i tak dalej.
Czyli czytanie papierowych książek zamiera?
Spotykam się z różnymi opiniami. Na przykład zjawiają się u nas czytelniczki pracujące za granicą, które przychodzą do nas
i wypożyczają masę książek na wyjazdy,
twierdząc, że wprawdzie mąż im kupił czytnik do e-booków, ale książka jest im milsza,
przyjemniejsza. Ale mieliśmy też panie,
które wybrały e-booki i już do nas nie przychodzą, uznając, że urządzenie elektroniczne jest bardziej praktyczne.
Moim zdaniem nowe technologie odciągają od tradycyjnej książki. Szczególnie gdy
idzie o dzieci. Nowe technologie odciągają
dzieci od normalnego życia z innymi ludźmi a co dopiero od czytelnictwa. Jak już
powiedziałam, dzieci zjawiają się u nas ze
względu na różne, prowadzone przez nas
zajęcia, a książki pojawiają się przy okazji.
Ważne jest jednak to, że jeśli dzisiaj zaczną czytać, to w przyszłości czytać będą
na pewno i nie ma znaczenia czy będą to
książki tradycyjne czy e-booki. Kultura zaczyna się od książki.
Zmieńmy trochę temat. Ostatnio wzięłaś
pierwszy raz udział w organizacji pełnowymiarowego spektaklu teatralnego.
Byłaś jednym z reżyserów wystawionej
przed świętami „Hanulki w krainie borostworów”.
Tak, to było duże przedsięwzięcie, szerokie. Do tej pory bawiłam się z dziećmi w
teatrzyk. Zawsze zależało mi głównie na
zabawie z dziećmi, kierującej je ku czytelnictwie. A w tym przypadku było to przedsięwzięcie dla większej grupy odbiorców,
które obok prób miało konkretny cel. Było
niełatwo, ale udało się.
Tym razem chyba jednak się stresowałaś.
Owszem.

Jak oceniasz te działania z uwagi na rozwój dzieci?
Każde z nich miało szanse rozwinąć pewne
swoje cechy i umiejętności, nabrać odwagi,
śmiałości, nauczyć się mówić głośniej, nauczyć obycia z większą ilością ludzi. Budowały też poczucie własnej wartości, czując,
że są chwalone i doceniane przez innych.
Dodajmy, że z punktu widzenia wychowania było to również niezmiernie ważne
doświadczenie, w którym dzieci brały na
siebie odpowiedzialność za występ. Ważny
był tutaj proces powstawania spektaklu,
czyli to, co zdarzało się podczas prób; finał
był już nieco mniej istotny. Niemniej całość
pozwoli dzieciom spojrzeć też inaczej na
podobne wydarzenia,w których byli i będą
widzami, bo sami doświadczyli występów
na prawdziwej teatralnej scenie.
Moja grupa już deklarowała, że chętnie
rozpocznie pracę nad kolejnym przedstawieniem. Wszystko stąd, że dzieci zostały
pozytywnie zmotywowane.
Dzieci wezmą udział a ty?
Ja też. Jesteśmy naczyniami połączonymi.
Motywuję dzieci, a dzieci motywują mnie.
Chcę się nimi zajmować, żeby nie straciły
rodzącej się pasji. Tak też rodzą się nasze
pomysły. Ostatnio było tak z wypiekaniem
pierniczków, czyli z pomysłem, dzięki któremu wiem, że muszę zorganizować warsztaty kulinarne, bo dzieciom bardzo odpowiadają takie zajęcia.
I na koniec: Lubisz Lądek-Zdrój?
Bardzo. Lubię tutejszy spokój, ciszę, krajobrazy. Po studiach zamierzałam zostać we
Wrocławiu, ale wytrzymałam zaledwie kilka
miesięcy i musiałam wrócić w góry.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Tomasz Pawlęga
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Lądecki
Informator
Kulturalny
STYCZEŃ 2018
3 stycznia godz. 19.00, Spotkania z muzyką hiszpańską, Kawiarnia Dom Klahra , ul. Rynek 1, wstęp 15 zł
5 stycznia godz. 19.30, Bałkańskie piątki - tradycyjna muzyka z
regionu 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.
6 stycznia godz. 16.00, Orszak Trzech Króli. Koncert Kolęd w
wykonaniu Górniczej Orkiestry Dętej ze Złotego Stoku oraz Chóru
Parafialnego Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Kościół Parafialny w Lądku-Zdroju
6 stycznia godz.19.30, Koncert kolęd i piosenek inspirowanych
atmosferą świąt w aranżacji jazzowo-soulowej w wykonaniu duetu Pamela Kłoczko (śpiew i skrzypce) i Piotr Skrzypulec (gitara)
Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1, wstęp 15 zł
10 stycznia godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej,
Kawiarnia Wiedeńska Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 8 zł
10 stycznia godz. 19.00, Spotkania z muzyką hiszpańską - wstęp
15 zł, Kawiarnia Dom Klahra, ul. Rynek 1
11 stycznia godz. 16.00, Jasełka dla lądeckich seniorów w wykonaniu przedszkolaków z Gminnego Przedszkola Publicznego
w Lądku-Zdroju, Sala Widowiskowa CKiR
12 stycznia godz. 19.00, Lądeckie Kino bez biletu, pl. Staromłyński 5, Sprawdź repertuar w CKiR, wstęp wolny
12 stycznia godz. 19.30, Bałkańskie piątki - tradycyjna muzyka z regionu 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
13 stycznia godz. 11.00, Poranek z Bajką - Lądeckie Kino bez biletu, pl. Staromłyński 5, Sprawdź repertuar w CKiR, wstęp wolny
13 stycznia godz. 19.30, Koncert jazzowy w wykonaniu zespołu Judyta Pisarczyk Ensemble - gitara, bas, perkusja, klawisze,
śpiew. Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1, wstęp 20 zł
14 stycznia godz. 16.00-21.00 - XXVI Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w Lądku-Zdroju, w trakcie której zbierane
będą środki finansowe dla wyrównania szans w leczeniu noworodków. W programie m. in. kwesta, koncerty, licytacje, rozgrzewające potrawy i napoje, światełko do nieba - Dom Klahra Kawiarnia
Artystyczna, lądecki Rynek. Sztab WOŚP - Centrum Kultury i Rekreacji, pl. Staromłyński 5
15-26 stycznia, Ferie Zimowe w Lądku-Zdroju (szczegóły str. 10)
17 stycznia godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej,
Kawiarnia Wiedeńska Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 8 zł
17 stycznia godz. 19.00, Spotkania z muzyką hiszpańską - wstęp
15 zł, Kawiarnia Dom Klahra , ul. Rynek 1
18 stycznia, godz. 20.00, Stand up - Lądecki Wieczór kabaretowy, Kawiarnia Dom Klahra, ul. Rynek 1, bilety w przedsprzedaży
20 zł, w dniu występu 25 zł
19 stycznia godz. 19.00, Lądeckie Kino bez biletu, pl. Staromłyński 5, Sprawdź repertuar w CKiR, wstęp wolny
19 stycznia godz. 19.30, Bałkańskie piątki - tradycyjna muzyka z regionu 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.

19-21 stycznia, Lądecki Jarmark Staroci, Rynek
20 stycznia godz. 11.00, Poranek z Bajką - Lądeckie Kino bez biletu, pl. Staromłyński 5, Sprawdź repertuar w CKiR, wstęp wolny
20 stycznia godz. 19.30, Koncert grupy Zakaz - rock’n’roll, Dom
Klahra Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1, wstęp 15 zł
24 stycznia godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej,
Kawiarnia Wiedeńska Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 8 zł
24 stycznia godz. 19.00, Spotkania z muzyką hiszpańską - wstęp
15 zł, Kawiarnia Dom Klahra , ul. Rynek 1
26 stycznia godz. 19.00, Lądeckie Kino bez biletu, pl. Staromłyński 5, Sprawdź repertuar w CKiR, wstęp wolny
26 stycznia godz. 19.30, Bałkańskie piątki - tradycyjna muzyka z regionu 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.
26 stycznia godz. 19.30, Koncert piosenek przedwojennych w
aranżacji jazzowej w wykonaniu duetu Anna Rejda (śpiew) i Kamil Abt (gitara), Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1,
wstęp 15 zł
27 stycznia godz. 11.00, Poranek z Bajką-Lądeckie Kino bez biletu, pl. Staromłyński 5, Sprawdź repertuar w CKiR, wstęp wolny
31 stycznia godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej,
Kawiarnia Wiedeńska Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 8 zł
31 stycznia godz. 19.00, Spotkania z muzyką hiszpańską, Kawiarnia Dom Klahra , ul. Rynek 1, wstęp 15 zł

Podziękowania
Mieszkańcy budynku przy ul. Słodowej 25 w Lądku-Zdroju składają
serdeczne podziękowania na ręce pani Radnej Powiatu Kłodzkiego
dr Marii Dukat-Krzonkalli za zaangażowanie i zajęcie się naszą
sprawą. Dziękujemy!

Z teki Zbyszka Kresowatego

Rys. Zbyszek Krezbi Kresowaty
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