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Bezpłatny Informator Samorządowy Miasta i Gminy Lądek-Zdrój

Burmistrz podsumowuje rok 2017
Mija kolejny, trzeci już rok obecnej kadencji władz samorządowych. Dla Burmistrza Kaczmarczyka był to niezwykle pracowity
rok, jednak obok różnych trudów – o których będzie tutaj także
mowa – przyniósł on sukcesy, które należy traktować jako efekt
konsekwentnej, ciężkiej pracy rozpoczętej w pierwszych dniach
urzędowania.
Rozproszenie tematów, którymi każdy burmistrz musi się zająć
jest olbrzymie, oczywiście nie wykonuje zadań sam, jednak do
niego należą ostateczne, strategiczne decyzje, on też bierze za nie
odpowiedzialność. Nie zajmiemy się tutaj wszystkimi problemami,
z jakimi w tym roku przyszło się zetknąć Romanowi Kaczmarczykowi, ograniczymy się tylko do najbardziej interesujących nas
kwestii. I tak też staraliśmy się je podzielić.

Inwestycje
Dobrego burmistrza mierzy się kategoriami inwestycji, które prowadzi. A jeszcze lepiej jeśli prowadzi je z jak największym użyciem

środków, które nie pochodzą z pieniędzy gminy. Jak ma się ta
miara do Romana Kaczmarczyka?
Zaplanowany w grudniu zeszłego roku bieżący budżet 2017 Lądka-Zdroju zamykał się w wydatkach kwotą 28,1 mln zł. W 2017 r.
nasz samorząd – dzięki polityce Kaczmarczyka – powiększył go
o ponad 35 mln zł, z czego pozyskał środki zewnętrzne na kwotę
ok. 29,5 mln zł. Bardzo skrótowo tegoroczne dofinansowanie zdobyte przez urząd obecnego burmistrza ilustruje nasze tabelaryczne
zestawienie zamieszczone dalej.
Mówiąc krótko, kwota pozyskanych środków jest wyższa od bieżących planów budżetu. To olbrzymi sukces.
Największe ze zdobytych środków – 18,8 mln zł – przeznaczone
zostaną na rozwój geotermii w naszej gminie. Inwestycja ta może
się okazać kluczowa dla rozwoju naszego uzdrowiska w kolejnych
latach i nie chodzi tutaj o oszczędności z niej płynące, ale fakt,
że problem zanieczyszczeń powietrza wzmaga się z roku na rok.
Geotermia zapewni nam maksymalną redukcję tzw. niskiej emisji.
ciąg dalszy na str. 2 i 3
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święcie. Dziękuję również naszym mieszkańcom za uczestnictwo
w wydarzeniu i pielęgnowanie naszych polskich tradycji.

16 listopada. Podczas delegacji do Warszawy odbyłem spotkanie
z naczelnikiem i dyrektorem Departamentu Inwestycji Mieszkaniowych w Banku Gospodarstwa Krajowego. BGK jako jedyny
tego rodzaju bank w Polsce należy w całości do skarbu państwa,
powołany został ustawą do wspierania rządowych programów
społeczno-gospodarczych oraz programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego. Nasze spotkanie dotyczyło możliwości
uzyskania od BGK dotacji na budowę, adaptacje i remonty mieszkań socjalnych w Lądku-Zdroju.

Z biurka
BURMISTRZA KACZMARCZYKA
4 listopada. Uczestniczyłem we mszy św. zorganizowanej na
Wrzosówce przez druhów z naszej OSP. Po nabożeństwie miałem
przyjemność zaprezentować – w czasie objazdu samochodem –
część naszej pięknej gminy nowemu księdzu proboszczowi Aleksandrowi Trojanowi. Bardzo dziękuję naszym druhnom i druhom
strażakom oraz parafii za piękną uroczystość.
10 listopada. Wziąłem udział w uroczystej gali wręczenia dorocznych nagród Telewizji Sudeckiej „Sudeckie Kryształy”, która
odbyła się w Zamku „Na Skale” w Trzebieszowicach. Nasz Międzynarodowy Festiwal Tańca im. Olgi Sawickiej zajął II miejsce w kategorii „Najlepsza impreza promująca region”. Serdecznie gratuluję
organizatorom MFT i zapraszam do obejrzenia relacji na stronie na
TVSudecka.pl.
11 listopada. Święto Niepodległości – najważniejsza z naszych
rocznic państwowych, której tegoroczne obchody w Lądku-Zdroju
rozpoczęły się od mszy św. w intencji Ojczyzny, a następnie
w „Kinoteatrze”, gdzie oprócz części oficjalnej uroczystości,
odbył się świąteczny koncert. Z wiązankami pieśni patriotycznych
wystąpiły na scenie nasze „Skrzynczanki” oraz wrocławski Chór
Kameralny „Wratislavia” pod dyr. Romualda Trembickiego. Bardzo dziękuję wszystkim pocztom sztandarowym i reprezentantom
lądeckich instytucji i organizacji, które wzięły udział w tym ważnym

15 listopada. Skończyliśmy prace nad projektem lądeckiego
Budżetu 2018. Projekt uchwały przesłany został do oceny
w Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz naszej Radzie Miejskiej.
20 listopada. Zawarłem przed Sądem Rejonowym w Kłodzku
ugodę pomiędzy reprezentowaną przeze mnie Gminą Lądek-Zdrój
a Gminną Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska” w Lądku-Zdroju,
reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Andrzeja Dylewskiego.
Przedmiotem ugody było uregulowanie stanu prawnego terenu
parkingu przy ul. Śnieżnej w Lądku-Zdroju. Na jej podstawie już
wkrótce dokonany zostanie podział tego terenu, a następnie uregulowane zostaną prawa własności do nowo powstałych działek.
Dzięki zawartej ugodzie rozwiązany zostanie wreszcie spór,
który trwał od lat 90-tych.
Na początku listopada uruchomiliśmy nowy layout naszej strony
internetowej ladek.pl. W tym miejscu polecam szczególnie zakładki
dotyczące mojej działalności – Plan inwestycyjny i jego realizacja
oraz Kalendarium Burmistrza. Ich treści pozwolą Państwu na szersze zapoznanie się z zakresem mojej pracy.
Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój na spotkanie ze mną, które odbędzie się 12 grudnia
2017 r. o godz. 17.00 w Sali Widowiskowej Centrum Kultury
i Rekreacji przy pl. Staromłyńskim 5 w Lądku-Zdroju. Podczas
spotkania omówię 3 lata – ze szczególnym uwzględnieniem
ostatniego roku – mojej kadencji i postaram się odpowiedzieć
na wszystkie nurtujące Państwa pytania. Raz jeszcze serdecznie
zapraszam.
Burmistrz Lądka-Zdroju
Roman Kaczmarczyk

dokończenie ze str. 1

Powiedzmy wprost, bo i moment dobry: zaczęła się zima i w bezwietrzne dni spacery po mieście nie należą do przyjemności, jeśli
jednak uda się wykorzystać nasze złoża geotermalne, w ciągu kilku
lat będziemy chodzić po zimowym kurorcie niezanieczyszczonym
wyziewami z kominów.
Idąc dalej: nowe przedszkole miejskie jest pierwszą pełną inwestycją budowlaną naszego samorządu od trzech dziesiątek lat.
Dodajmy, że „walka” o nowy obiekt dla najmłodszych lądczan
toczyła się od bardzo dawna. To bez wątpienia spory wyczyn.
Remont, modernizacja i adaptacja naszego dworca kolejowego
to również wspaniała wizja, która już nie jest marzeniem. Cieszy
sam fakt, że ten wyjątkowy obiekt lokalnej architektury i zabytek
poprzemysłowy nie ulegnie dewastacji, która jeszcze niedawno
była całkiem realna. To natomiast, że powstanie tam inkubator przedsiębiorczości jest już wartością dodaną, która – mamy
nadzieję – wpłynie na rozwój Gminy.
Dodajmy jeszcze, że zestawienie inwestycji jest niepełne: w Gminie została przeprowadzona mnogość mniejszych przedsięwzięć
budowlanych, na opis których nie mamy tutaj miejsca i odnotowujemy je w pamięci.

Wybrane
Inwestycje

Wartość inwestycji

Dofinansowanie

Odwiert
geotermalny

18.8 mln zł

18.8 mln zł

Remont i adaptacja
dworca kolejowego w
Lądku-Zdroju

5,6 mln zł

4,6 mln zł

Budowa nowego przedszkola w Lądku-Zdroju

7,9 mln zł

4,7 mln zł

Modernizacja targowiska
1 918 482 zł
miejskiego

992 462 zł

Modernizacja parkingu
na Przełęczy Lądeckiej

151 886 zł

78 573 zł

Budowa platformy
widokowej na Trojaku

357 729 zł

185 058 zł
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Przebudowa drogi Stójków - droga dojazdowa
do gruntów rolnych

337 026 zł

Usuwanie azbestu i
wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy
Lądek-Zdrój w 2017

43 520 zł

36 992 zł

Razem

35 108 643 zł

29 531 643 zł

138 600 zł

Promocja i kultura
Lądek-Zdrój to gmina turystyczna. Najważniejszym dotychczas
elementem naszej oferty jest uzdrowisko i w tym zakresie nic się
nie zmieni. W obecnych czasach samo uzdrowisko jednak już nie
wystarczy, by ściągać do nas kuracjuszy komercyjnych i turystów.
Potrzebne są dodatkowe atrakcje. Nasi przedsiębiorcy tworzą ich
coraz więcej, skupiając się – co oczywiste – na aktywnych formach
spędzania czasu. Miasto tymczasem wzięło na siebie tworzenie
oferty kulturalnej, która stałaby się magnesem dla turystów. Jest
to zadanie niezwykle trudne, oznacza bowiem budowanie marki,
renomy Lądka-Zdroju w tym zakresie, a konkurencja podobnych
miasteczek na Dolnym Śląsku jest w tym obszarze olbrzymia.
Jedno jest pewne: im lepiej działa kultura, tym lepsza jest promocja danej gminy. Kto decyduje o promocji i charakterze funkcjonowania kultury w gminie? Burmistrz. Ponieważ to on wybiera
dyrektora ośrodka kultury. Nie przedłużając podajmy tylko liczby.
W 2016 r. lądeckie Centrum Kultury i Rekreacji organizowało lub
współorganizowało ponad 160 wydarzeń kulturalnych, od malutkich – jak projekcie filmowe - po te bardzo duże, wchodzące w blok
„Lądek-Zdrój – Miasto Festiwali”. I był to naprawdę zadowalający
rok. W mijającym, 2017 roku, w naszym mieście odbyły się 372
akcje kulturalne. CKIR organizował lub współorganizował - wspierając głównych organizatorów na różne sposoby – 228 wydarzeń,
czyli ponad 60 więcej niż rok wcześniej. Przypomnijmy tylko, że
imprezami w CKIR zajmuje się 9 osób, przy czym mają one jeszcze inne obowiązki w swoim zakresie (m.in. bibliotekę, informacja
turystyczną, promocję gminy, „Debaty Lądeckie” itd.). Warto też
nadmienić, że dodatkowo 144 imprezy w ciągu roku 2017 zorganizowali przedsiębiorcy (głównie „Dom Klahra” Kawiarnia Artystyczna oraz Pub Jan przy C.K. Kalina), stowarzyszenia i osoby
prywatne.
Pracownicy CKIR twierdzą, że w tym roku w sposób wyraźny
odczuli, iż lądecka oferta kulturalna stała się głównym celem
przyjazdu części odwiedzających nas turystów. Trudno ocenić ich
realną ilość, ale fakt pozostaje: kultura stała się towarem na rynku
naszych usług.
Z inicjatywy burmistrza Kaczmarczyka – dodajmy – na terenie
Parku Zdrojowego pojawiły się tabliczki na ławkach, a w części
Rynku Lądecka Kaczka.

Porządki legislacyjne i nowe inicjatywy
W ciągu mijającego roku burmistrz Kaczmarczyk zajmował się
także porządkowaniem wielu spraw od dawna przez magistrat niezamkniętych i wdrażaniem koniecznych zmian instytucjonalnych.
Zanotujmy, że m.in. doszło do wymiany z Uzdrowiskiem „Lądek-Długopole” działek w obrębie zdroju, dzięki któremu Gmina zadba
o Amfiteatr Zdrojowy. Zawarta została również ugoda z lądeckim
GS w/s parkingu przy ul. Śnieżnej. A wreszcie z dniem 1 stycznia
2018 r. przekształceniu w spółkę „Lądeckie Usługi Komunalne”
ulegnie dotychczasowy Zakład Budynków Komunalnych.
W ramach nowych inicjatyw, które perspektywicznie przyniosą
korzyści Gminie wymieńmy przystąpienie Lądka-Zdroju do strategicznego dla województwa programu „Dolny Śląsk. Zielona Dolina
Żywności i Zdrowia” (uruchomienie w Gminie produkcji zdrowej żywności), konsekwentne działania w kierunku utworzenia

z Kudową, Szczytną, Dusznikami, Polanicą i Gminą Wiejską
Kłodzko lokalnego klastra energii, wejście w pilotażową część
programu „e-Kotlina”, którego przedmiotem jest popularyzacja
ekologicznych środków transportu.

„Polityka” zewnętrzna
Jednym z najważniejszych, zainicjowanych przez burmistrza,
wydarzeń w mijającym roku był Sudecki Kongres Samorządowy
(odbył się w czerwcu). Jego organizacja z jednej strony lobbuje
politykę wsparcia gmin górskich, które mają trudniejszą od
nizinnych bazę rozwojową, z drugiej strony to znakomite forum
wymiany poglądów dolnośląskich samorządowców, w tym poszukiwania sprzymierzeńców pośród innych gmin. Jest to także – jak
pokazało pierwsze sympozjum – świetna okazja promowania
walorów Lądka-Zdroju wśród władz wielu gmin Dolnego Śląska i
innych jego instytucji.
W mijającym roku zacieśniana była współpraca z zaprzyjaźnionymi
gminami. Najintensywniej nasze kontakty układają się z nadmorską gminą Wicko: wymiany młodzieży i wizyty partnerskie. Mniej
śmiało, ale perspektywicznie, rozwija się współpraca z gminą
Rychwał. Wiosną rozpoczęły się również kontakty z czeskim miastem Svitavy – ich przejawem była wystawa prac w Zdroju „Wojciech” svitavskiego znakomitego rysownika Martina Sodomki.

Tematy inne
Dałoby się sumować jeszcze inne dziedziny życia, w które angażował się burmistrz Kaczmarczyk, jak polityka socjalna, współpraca z
3 sektorem, czy z lokalnymi przedsiębiorcami i z pewnością przyjdzie na to czas, są to bowiem działania odnoszące się bezpośrednio do mieszkańców Lądka-Zdroju. Każdy jednak z problemów
wymaga osobnego opracowania i dużej prezentacji.

Trudy
Niespodziewanym i największym – i miejmy nadzieję ostatnim
tego typu – wyzwaniem dla Romana Kaczmarczyka był wrześniowy
pożar przy ul. Kościelnej. Pisaliśmy szerzej o jego działaniach w
ostatnim nr „DL”, nie ma więc potrzeby powielać tutaj tych treści.
W moim przekonaniu dużym problemem Lądka-Zdroju są też
nawierzchnie jego ulic. Szczególnie dotyczy to ul. Kościuszki, nad
którą nadzór sprawuje Powiat Kłodzki. Być może w przyszłym roku
uda się Burmistrzowi wywrzeć większy wpływ na starostę Awiżenia, bo to nie jest już kwestia fatalnej jazdy po tej drodze, ale problem wizytówki najstarszego kurortu na Ziemi Kłodzkiej i w Polsce.
Tomasz Pawlęga
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Fontanna grawitacyjna

Z prac Rady Miejskiej

Niedaleko obecnej Willi „Sielanka”, jeszcze przed II wojną światową funkcjonowała fontanna – będąca jedną z najwspanialszych
atrakcji lądeckiego kurortu a zarazem unikatowym obiektem tego
typu w całych Sudetach. Spiętrzenie słupa wody uzyskiwano
bowiem wyłącznie grawitacyjnie (bez użycia pomp) dzięki różnicy
poziomów zbiornika zasilającego fontannę położonego powyżej,
na zboczu Trojaka. Niestety, po 1945 r. fontanna była nieczynna
i ulegając zapomnieniu, zacierała się powoli wśród otoczenia.
Została po niej jedynie spora niecka.
Ideą burmistrza Romana Kaczmarczyka stało się przywrócenie
tego wspaniałego obiektu do życia, tak by na nowo mógł cieszyć
turystów i kuracjuszy. Udało się odkryć urządzenia zasilające niegdyś fontannę i podjęto próbę jej uruchomienia. Wybrano symboliczną datę 11 listopada, aby uczcić dodatkowo Święto Niepodległości. Okazało się, że mimo upływu lat urządzenie nadal działa i
trysnął wysoki słup wody! Teraz pozostaje sporządzić odpowiednią
dokumentację, uzyskać stosowne pozwolenia, wykonać niezbędne
prace konserwatorskie i cały plan uwieńczony zostanie sukcesem:
fontanna ponownie będzie cieszyć oko i zdumiewać niecodziennym widowiskiem.
Przy fontannie niegdyś istniał drewniany domek zwany Leśną
Świątynią, do którego uczęszczali wszyscy kuracjusze i turyści.
Jednym ze zwyczajów było wpisywanie się do świątynnej księgi
pamiątkowej. A wpisy były zacne – arystokraci i koronowane
głowy: królowie, carowie i cesarze, poeci i artyści – włodarze ludzkiej wyobraźni. Obok przybytku stał niewielki pawilon dla orkiestry
i malownicza leśniczówka w szwajcarskim stylu, w której serwowano w ramach kuracji szwajcarskie mleko, produkowane przez
rodowitego Szwajcara – Kostera z Appenzell. Można sobie tylko
wyobrażać ten blask i splendor, ten ruch i gwar!
Leśna Świątynia została rozebrana w latach sześćdziesiątych XX
wieku. Przetrwała hala szwajcarska przebudowana po wojnie na
pensjonat (obecnie pod nazwą „Sielanka”) oraz, jak się okazało,
szczęśliwym zbiegiem okoliczności – fontanna.
Red.

Sesja październikowa odbyła się w dniu 30.10.2017 r. Rozpoczęła się o godz. 15.30 i trwała do godziny 19.30. Przewodniczący
Tomasz Nowicki powitał przybyłych: Senatora RP Aleksandra
Szweda, Burmistrza Lądka-Zdroju Romana Kaczmarczyka, Prezeskę Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika Dorotę Komornicką,
radnych, pracowników Urzędu Miasta i Gminy, mieszkańców.
Rozpoczęcie sesji to zawsze stwierdzenie quorum, zatwierdzenie
porządku obrad – wprowadzono jeszcze do przygotowanego programu dwie uchwały – i po wszystkich proceduralnych sprawach
oddano głos pani Dorocie Komornickiej. Prezeska FLMŚ wręczyła
specjalne stypendia dzieciom, których rodziny zostały poszkodowane w pożarze kamienic na ulicy Kościelnej. Wszyscy podziękowali za ten dar oklaskami.
Sprawozdanie Burmistrza Lądka-Zdroju z działalności między sesjami było bardzo obszerne i ilustrowane m.in. zdjęciami
z podróży, odbytej do Islandii w ramach projektu, którego finansowanie pochodzi z Europejskiego Obszaru Gospodarczego a jego
celem jest wypracowanie strategii jak najlepszego wykorzystania
geotermii. Burmistrz, w związku z pracami nad przyszłorocznym
budżetem, poświęcił też sporo miejsca w swoim sprawozdaniu
zadaniom inwestycyjnym gminy. Najważniejszym wyzwaniem,
będącym zarazem szansą Lądka-Zdroju na rozwój będzie odwiert
w poszukiwaniu wód geotermalnych, na który gmina pozyskała
dofinansowanie w wysokości ponad 18 mln zł. Senator Aleksander
Szwed pogratulował władzom gminy uzyskanej dotacji.
Z podjętych uchwał, najwięcej emocji wywoływały zmiany
w Zarządzie RM. Stosunkiem głosów radnych 8 „za”, 7 „przeciw” odwołano dotychczasowego Przewodniczącego Rady –
Tomasza Nowickiego. Na jego miejsce, w kolejnym głosowaniu
(8 głosów „za”, 1 „przeciw”), powołano Małgorzatę Bednarek,
która od tej pory pełni funkcję Przewodniczącej Rady Miejskiej
Lądka-Zdroju. Stosunek głosów podczas tego ostatniego głosowania wynikał z faktu, iż siedmiu radnych opuściło przed rozpoczęciem głosowania salę obrad i już nie powróciło do udziału
w sesji. Zmienił się także jeden z Wiceprzewodniczących Rady
– odwołano z pełnienia funkcji Roberta Dębskiego, powołując
na to stanowisko Dorotę Urbańczyk. Drugim Wiceprzewodniczącym, pełniącym nadal swoją funkcję jest Jan Zawadzki.
Po przeprowadzonych wyborach prowadzenie obrad przejęła
Małgorzata Bednarek. Z innych podjętych uchwał – radni wyrazili
aprobatę na przejęcie od Powiatu Kłodzkiego zadania zimowego
utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych w granicach
naszej gminy. Gmina Lądek-Zdrój posiadająca informacje na bieżąco o stanie nawierzchni dróg powiatowych i wykonująca usługi
zimowego utrzymania dróg na swoich drogach zaproponowała
władzom powiatu, że w sezonie zimowym 2017/2018 będzie
wykonywała odśnieżanie na drogach powiatowych. Będzie to
w sumie ponad 4 km dróg, porozumienie zostanie podpisane po
uprawomocnienie się uchwały. Podjęto też uchwałę o udzieleniu
dotacji celowej Powiatowi Kłodzkiemu w wysokości 71 958,52 zł,
który podjął się zadania wyremontowania swojej drogi nr 3249D
biegnącą przez wieś Orłowiec. Wartość inwestycji po przeprowadzeniu procedury przetargowej wynosi 215857,58 zł.
Ostatnia uchwała dotyczyła rezygnacji radnego Tomasza Barańskiego z funkcji Przewodniczącego Komisji ds. Gospodarczych.
W związku z nieprzyjęciem tej rezygnacji przez Radę Miejską radny
pełnił swoją funkcję do dnia 30 listopada 2017 r.
Radni otrzymali w materiałach przygotowanych na sesję Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym
2016/2017 w Gminie Lądek-Zdrój.
Uwaga! Zgodnie z obowiązującym regulaminem, do końca
grudnia można zgłaszać kandydatury do Medalu Honorowego
św. Jerzego, przyznawanego za zasługi dla Miasta i Gminy
Lądek-Zdrój.

Grafika ze zbiorów prywatnych Mirosława Zbrzeźniaka

nr 12 (210/2017)

Kolejna sesja odbyła się 30 listopada 2017 r. w czwartek - nastąpiła zmiana z poniedziałków na czwartki posiedzeń Rady Miejskiej.
W pierwszej części posiedzenia, po stwierdzeniu quorum, zatwierdzeniu porządku obrad, Burmistrza Roman Kaczmarczyk złożył
sprawozdanie ze swojej działalności międzysesyjnej. Najważniejsze sprawy dotyczyły:
∙∙ Podpisano ugodę z GS w sprawie działki przy zbiegu ulic
Kłodzka i Śnieżna. Dzięki temu można będzie, po podzieleniu
terenu, wybudować parking z prawdziwego zdarzenia.
∙∙ Wybrano wykonawcę rewitalizacji budynku dworca kolejowego.
∙∙ Gmina nie otrzymała dotacji na remont Domu Zdrojowego,
oprotestowano tę decyzję, ale najprawdopodobniej trzeba
będzie oddać budynek spółce uzdrowiskowej (zgodnie
z zapisami zawartego porozumienia). Natomiast gmina jest już
w posiadaniu muszli i terenu wokół.
∙∙ Budowa przedszkola – podpisano aneks z datą 31 marca
2018 r. zakończenia budowy.
W kolejnej części – rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie
uchwał – wszystkie przedstawione projekty zostały przyjęte
w wyniku głosowań. A były to m.in.: zmiany w budżecie gminy
(wynikające z bieżącej działalności). Przedłużono obowiązujące
stawki za wodę i odprowadzenie ścieków – ale nie dłużej niż rok
– z uwagi na trwającą inwentaryzację sieci wodno-kanalizacyjnej,
ujęć wody oraz ocenę stanu technicznego oczyszczalni ścieków.
Przyjęto Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi –
na rok 2018 w projekcie budżetu zapisano na ten cel kwotę 140
tys zł. Wśród zadań priorytetowych, które gmina będzie wspierać doszedł jeden punkt więcej. Obok kultury fizycznej i sportu,
wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, ochrony
dóbr kultury i tradycji, dopisano – w efekcie konsultacji z lądeckim
sektorem NGO – działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
Radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Lądek-Zdrój. Na wniosek kilku radnych postanowiono przyjąć
w formie uchwały współpracę pomiędzy gminami Lądek-Zdrój
a czeskim Klastercem nad Orlicą. Bezpośrednim partnerem współpracy jest wieś Trzebieszowice, jednak nie ma ona osobowości
prawnej, dlatego to Gmina Lądek-Zdrój może podpisać stosowne
dokumenty. Współpraca między miejscowościami trwa już ponad
10 lat, obejmuje szkoły, strażaków, rady sołeckie.
W związku ze złożonymi rezygnacjami dotychczasowych przewodniczących komisji ds. Uzdrowiskowych i ds. Gospodarczych,
wybrano w tej pierwszej jako Przewodniczącą radną Jolantę
Kotlarz. Natomiast w przypadku Komisji ds. Gospodarczych,
ponieważ nie było żadnych kandydatur, obowiązki Przewodniczącej będzie pełniła radna Krystyna Panuś, dotychczasowa Zastępca
Przewodniczącego.
Wszyscy radni otrzymali wcześniej informacje na temat zimowego
utrzymania dróg, podczas sesji nie było dodatkowych pytań.
W sprawach różnych poruszono kilka spraw, m.in. jaki jest stan
przygotowań do przekształcenia ZBK w spółkę, jak zakończyła się
jedna ze spraw o zwolnienie dyscyplinarne w ZBK, i czy faktycznie
istnieje jakiekolwiek zagrożenie dla budżetu w związku z dużymi
wydatkami na oświatę.
Zapraszam do uczestniczenia w sesjach lub zapoznaniu się z ich
relacjami na stronie www.ladek.pl
Projekty uchwał i podjęte uchwały są zamieszczane na stronie
http://bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl/ Przed radnymi wkrótce
spotkania w sprawie projektu budżetu na rok 2018. Tymczasem
od 12 grudnia br. zapraszam jako Przewodnicząca Rady Miejskiej
w każdy wtorek w godz. 14.00 do 15.30 (dotychczas były to poniedziałki).
Małgorzata Bednarek
Przewodnicząca Rady Miejskiej Lądka-Zdroju.

5

Jest pomysł na ruiny kościoła poewangelickiego!
W październiku br. odbył się przetarg na sprzedaż lądeckiego
kościoła ewangelickiego. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 130 tys. zł, licytacja stanęła na kwocie 251 tys. zł. W chwili
obecnej sprzedaż obiektu jest w fazie finalnej: notariusz czeka
na podpisy stron a kasa miejska miejsca czeka na przelew od
nabywcy.
Media regionalne – m.in. Euroregio Glacensis i Radio Wrocław –
donosiły już na początku listopada o transakcji i planach nabywców kościoła. Nam udało się z porozmawiać z panem Sylwestrem
Szulimem, zwycięzcą przetargu. Zadaliśmy dwa pytania: jakie
będzie przeznaczenie dawnego kościoła i kiedy rozpoczną się
prace adaptacyjne?
- Nie rozwinę zbyt mocno tematu, bo nie chcę zapeszać – jesteśmy w trakcie finalizacji zakupu. Mogę powiedzieć jedynie tyle, że
chcemy tam prowadzić przede wszystkim działalność kulturalną,
czyli realizować wystawy, koncerty i podobne wydarzenia. Mamy
wielu przyjaciół z kręgów artystycznych, którzy – mamy nadzieję
– chętnie zaprezentują się w Lądku-Zdroju. Przypisana im będzie
działalność gastronomiczna, ale nie wiemy jeszcze jakiego rodzaju,
z pewnością kawiarniana, a czy restauracyjna? Jeszcze nie wiemy.
Co do nowej architektury też nie chcę zdradzać konceptów, oprócz
tego, że spróbujemy połączyć to, co jest z nowoczesnością.
A kiedy zaczniemy prace? W 2018 roku, dokładnie nie określę,
bo procedury prawne w Polsce potrafią przybrać nieoczekiwane
formy. Przeprowadzimy się do Lądka i zaczniemy działać.
Jak widać inwestycja jest pełna znaków zapytania, a powściągliwość pana Szulima może być dobrym zwiastunem. W minionych
latach lądecka prasa donosiła o „wielkich” planach nabywców
dawnej „Barbary” i młyna przy placu Staromłyńskim. Ten drugi
obiekt nie straszy tak jak pierwszy, oba jednak od lat stoją puste.
Trzymamy zatem kciuki, by los dawnego kościoła nie podzielił doli
wymienionych.
Red.

OGŁOSZENIE
Centrum Konferencji i Rekreacji Geovita w Lądku Zdroju
wydzierżawi lokal kawiarni.
Szczegóły dostępne pod numerem telefonu: 74 81 46 411
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Nowinki z Przedszkola
l

Pasowanie na przedszkolaka
27 października w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Lądku-Zdroju odbyła się najważniejsza uroczystość dla najmłodszych
przedszkolaków - „Pasowanie na Przedszkolaka”. W obecności
rodziców, dyrektora, nauczycieli i personelu maluszki przystąpiły
do „Pasowania na Przedszkolaka”. Uroczystość rozpoczęła się od
części artystycznej. Dzieci wspólnie z wychowawczyniami przygotowały program artystyczny. Maluszki zaprezentowały to, czego
nauczyły się w przedszkolu do tej pory. Wystąpiły w nowej roli
przedszkolaka - aktora, który tańczy, śpiewa i recytuje. Występ
dzieci wzbudził ogromne emocje. Głównym punktem uroczystości było ślubowanie zarówno ze strony dzieci jak i rodziców. Aktu
„Pasowania na Przedszkolaka” magiczną kredką dokonała Pani
Dyrektor Przedszkola. Od tego momentu najmłodsza grupa to
MISIE. Na pamiątkę tej wyjątkowej chwili przedszkolaki otrzymały
pamiątkowe dyplomy, plakietki i rożki obfitości. Dziękujemy rodzicom za pomoc w przygotowaniu uroczystości, a w szczególności
Paniom Beacie Groniec – Sasaga i Mariannie Kosmalskiej.

l

„Witajcie w naszej bajce…”
Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek obchodzony jest na
całym świecie 5 listopada. Jest to święto wszystkich bajkowych
postaci i dobry moment, aby przypomnieć sobie część z nich.
Bajki towarzyszą nam od najmłodszych lat, rozweselają i bawią,
ale też przekazują ważne prawdy życiowe, są nieodzownym elementem każdego dzieciństwa. Do naszego przedszkola bajkowe
postaci zawitały 10 listopada. W tym dniu dzieci przebrały się za

Wieści z „Lądeckiej jedynki”
www.sp1ladekzdroj.pl
l

Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia
Każde dziecko kocha maskotki. Są towarzyszami zabaw, przyjaciółmi, obrońcami dającymi poczucie bezpieczeństwa. Wśród nich
najczęściej spotkać można pluszowe misie. Skąd wzięła się nasza
miłość do niedźwiadków? Dowiedzieliśmy się tego na zorganizowanej przez Małgorzatę Wołczacką (opiekunkę Koła Teatralnego)
i Beatę Ludwiniak (bibliotekarkę szkolną), we współpracy z bibliotekarkami CKIR, Gabrysią Rodak i Pauliną Bera, na Misiowych
urodzinach 24 listopada w Sali Widowiskowej CKiR. Uczczenie
tego miłego święta dało dużo radości i satysfakcji organizatorom
i zaproszonym gościom, którzy otrzymali urodzinowe czapeczki
i kolorowe balony. Zabawy, tańce i wesołe okrzyki były misiowe.
I oczywiście poczęstunek też był misiowy. Kubuś Puchatek, Miś
Paddington, Miś Uszatek i Miś Remiś zachęcali pierwszoklasistów
do odwiedzin w bibliotece i czytania. Było mnóstwo radości i niezapomnianych wrażeń. Zapraszamy do obejrzenia foto relacji na
stronie internetowej szkoły. Dziękujemy gorąco uczniom z Koła
Teatralnego i Koła Bibliotecznego.

l

Śniadanie daje MOC – 2017
W ramach programu „Śniadanie Daje Moc”, uczniowie klas I-III
z wychowawcami przygotowali wspólnie zdrowe śniadanie.
Uczniowie przynieśli potrzebne produkty, z których wykonali pożywne kanapki. Śniadanie było dla nas świetną zabawą,
a zarazem nauką o tym jak ważne jest poranne, zdrowe odżywianie. Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci
mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają
siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień! Wszystkim nam
zależy, aby dzieci były zdrowe i miały energię do nauki i zabawy.
Codzienne śniadanie pomaga im dobrze zacząć dzień i daje równy
start w szkolne obowiązki.

swojego ulubionego bohatera. Panie Anna Dorosz i Beata Rodzoń
przygotowały bajkowe zabawy, konkursy i zagadki. Zwieńczeniem
spotkania były tańce i prezentacja strojów. Dzień ten był doskonałą okazją, by zanurzyć się w bajkowym świecie, który dzieci i my
dorośli tak uwielbiamy.

l „Kto Ty jesteś? Polak mały. Jaki znak Twój? Orzeł Biały…”
W listopadzie pamiętaliśmy o Dniu Niepodległości. Od najmłodszych lat wpajamy dzieciom treści patriotyczne, kształcimy świadomość przynależności narodowej oraz uczymy szacunku dla
Ojczyzny, aby z dumą odpowiadały: „Kto Ty jesteś? Polak mały”.
Nauczycielki udzieliły dzieciom lekcji historii poprzez czytanie opowiadań, wierszy i słuchanie pieśni patriotycznych. Każda grupa
wykonała prace plastyczne o tematyce symboli narodowych.
Danuta Robak

l

Wycieczka do Svitav (Czechy) 2017
Uczniowie klas szóstych i siódmych w ramach projektu „Czesko-polska Mozaika”, 23 - 24 października, wzięli udział w wyjazdowym spotkaniu w Svitavach (Czechy). Głównym założeniem
projektu jest współpraca z partnerami z Czech, wymiana doświadczeń, wzajemne poznawanie kultury i tradycji obu narodów oraz
promocja miast partnerskich. I chociaż wyjazdowi towarzyszyły
strugi deszczu i niepewność… co tam będzie?, to wątpliwości
szybko zostały rozwiane. Przyjazna atmosfera i bardzo ciekawe
zajęcia tak nas pochłonęły, że zapominaliśmy o kontrolowaniu
czasu i telefonach komórkowych. W drodze powrotnej uczniowie
dopytywali o następny wyjazd i deklarowali swój udział. Mamy
piękne wspomnienia, zdjęcia, nowe doświadczenia i umiejętności oraz własnoręcznie wykonane plakietki- zawieszki (po czesku
zwane plackami) i wspaniałą biżuterię.
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l

Narodowe Święto Niepodległości 2017
10 listopada w naszej szkole świętowaliśmy 99 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie klas 7a, 7b, 6b
i 5b wraz z wychowawczyniami przygotowali program artystyczny,
którego hasłem przewodnim były słowa „Żeby Polska była Polską”.
Wypełniły go pieśni patriotyczne, w których wykonanie włączyli się
także nasi goście: Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk,
Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Bednarek oraz Ksiądz
Proboszcz Aleksander Trojan. Uczestnikom uroczystości szczególnie zapadły w pamięć dwa duety – Wiktoria Krawczyk i Ines
Hans w utworze „Jak długo w sercach naszych” oraz śpiewana
a cappella przez Julię Palasik i Karolinę Kuciej pieśń żołnierska
„Białe róże”. Podniosły charakter uroczystości podkreślały kotyliony i powiewające w rytm muzyki flagi.

l

„Filip w KRAINIE ZDROWIA” w SP1
W naszej szkole realizowany był program z zakresu profilaktyki
zdrowia pt.: „Przygody Filipa”. Głównym celem programu było
podniesienie poziomu wiedzy z zakresu prowadzenia zdrowego
stylu życia wśród dzieci. Obejmował on zapoznanie się z 8 zasadami zdrowia opracowanymi przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i zagrożeniami wynikającymi z uzależnień. Program
przeznaczony był dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Wzięli
w nim udział uczniowie klas I, II i III. Zajęcia opracowane zostały
w trzech etapach. Najpierw dzieci uczestniczyły w dwuczęściowym
„wykładzie” na temat zdrowia i zagrożeń uzależnieniami przeprowadzonym w formie teatrzyku kukiełkowego. Po spektaklu dzieci
uczestniczyły w warsztatach: na sali zabaw dzieci podróżowały po
krainie zdrowia i feralnej wyspie. Mali uczestnicy przyswajali sobie
wiedzę na temat choroby, zdrowia i zasad zdrowia poprzez proste,
krótkie ćwiczenia, dopasowane do rozwojowych i percepcyjnych
możliwości dzieci. Atrakcyjny sposób przekazu pozwalał uczniom
szybko i chętnie zapamiętywać ważne kwestie związane z dbaniem
o swoje zdrowie. Kolorowe slajdy edukacyjne pomagały przechodzić płynnie od pierwszej do ostatniej zasady zdrowia oraz nieść
przestrogę przed nierozważnym sięganiem po narkotyki, tytoń
i alkohol. Po wszystkich ćwiczeniach każde dziecko otrzymało
książeczkę edukacyjną mówiącą o przygodach Filipa w poszukiwaniu wiedzy o zdrowiu. Autorzy programu: mgr Anna Sobaszek i
mgr Adam Sobaszek

Kartki z Kalendarza
SP Trzebieszowice

l

Szkolny Dzień Życzliwości 2017
W tym roku po raz kolejny nasza szkoła obchodziła Dzień Życzliwości. Był to dzień wyjątkowy: pełen uśmiechów, miłych słów,
gestów, pozytywnych emocji. Odbył się apel, podczas którego
Dyrektor Grzegorz Weber wręczył uroczyście symboliczne statuetki i medale dla Szkolnych Królowej i Króla Życzliwości, którymi
zostali Wiktoria Żelichowska (Vb) i Norbert Krzonkalla (IVa). Później Beata Tarasińska wspólnie z przewodniczącą Szkoły Roksaną
Szulc, złożyły na ręce Przewodniczących wszystkich klas Konwencję o Prawach Dziecka. Samorząd Szkolny zorganizował również
konkurs plastyczny dla klas IV-VII na wykonanie techniką dowolną
Drzewka Życzliwości. Jury postanowiło jednogłośnie w tej kategorii nagrodzić i wyróżnić wszystkie klasy IV-VII za wykonanie
niezwykle pomysłowych, kolorowych, ekologicznych drzewek.
Podczas Dnia Życzliwości działała „Cukierenka Życzliwość”. Składamy podziękowanie Radzie Rodziców za ufundowanie statuetek
i medali, chłopcom z klasy VI a oraz uczniom: Damianowi Sokołowskiemu, Mikołajowi Tylkowskiemu, Joannie Zalińskiej, Wiktorii
Adamus, Bartkowi Legutko.
Wszystkie bieżące informacje z życia szkoły dostępne są na stronie
internetowej www.sp1ladekzdroj.pl
Informacje zebrała: Marta Adamus

l 24.10.2017 r. – Zakończenie konkursu plastycznego- Światowy Dzień Orgiami 2017.
Na konkurs wpłynęło 7 prac z klas I-VII. I miejsce w kategorii klas
I-III zdobyła Laura Woś z klasy III, natomiast w kategorii klas IV –
VII, I miejsce zajęła Julia Buła z klasy VI.
Koordynator konkursu- Agata Danik
l
10.11.2017 r. – Z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości w szkole miał miejsce przegląd pieśni patriotycznych
i historycznych.
Odpowiedzialni: wychowawcy klas, nauczyciel muzyki.
l

20.11.2017 r. – Wycieczka do Wrocławia na Uniwersytet
przyrodniczy w ramach realizowanego projektu „Moje podwórko
także jest czyste”. Projekt finansowany przez Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich.

l

21.11.2017 r. – Wycieczka do Wrocławia na przedstawienie
Królowa Śniegu. Przedpremierowe przedstawienie zorganizowane
przez Agencję MAGART z okazji Św. Mikołaja. Moskiewska Rewia
na Lodzie zaprezentowała fantastyczne, baśniowe widowisko dla
dzieci oparte na motywach baśni H.CH. Andersena.
Agata Danik
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Wieści z Gimnazjum
l

Listopad nastraja do przemyśleń, szczególnie przed
1 listopada. Już szesnasty raz młodzież naszego gimnazjum brała
udział w akcji „Sprzątamy Lądeckie Cmentarze”. Uczniowie klas
drugich uporządkowali mogiły członków rodziny gen. Prądzyńskiego. Zapalili znicze. Warto dodać, że uczniowie o nagrobkach
tej rodziny pamiętają nie tylko przed Dniem Zmarłych, ale przez
cały rok.

l

W październiku i listopadzie odbyły się szkolne etapy konkursów „zDolny Ślązak Gimnazjalista”. Uczniowie biorący udział
w tego rodzaju zmaganiach muszą wykazać się wiedzą pozaobowiązkową. I tak:
∙∙ 18.10 odbył się test z Bloku Humanistycznego. Do etapu powiatowego, który odbył się 15.11 zakwalifikował się Miłosz Krzonkalla z klasy IIb.
∙∙ 19.10 odbył się test z Bloku Matematyczno-Fizycznego. Do
etapu powiatowego zakwalifikował się Sebastian Kałuża z klasy
IIIb.
∙∙ 20.10 odbył się test z Bloku Przyrodniczego.
∙∙ 26.10 odbył się Konkurs Języka Niemieckiego. Do etapu powiatowego zakwalifikował się Miłosz Krzonalla z klasy Iib.
∙∙ 8.11 odbył się Konkurs z Języka Angieskiego. Do etapu powiatowego, zakwalifikował się Filip Mól z klasy IIIb.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom!

l 10 listopada w naszym gimnazjum odbyło się Święto Niepodległości. Uczniowie uświetnili jego obchody programem przygotowanym pod kierunkiem p. Doroty Olejnik. Pamięć minionych
dni i dumę z odzyskanej niepodległości przywołała prezentacja
w wykonaniu Łukasza Kusia i pieśni o tematyce patriotycznej.
Uczestnicy apelu mogli przyłączyć się do śpiewania utworów, którym towarzyszył akompaniament w wykonaniu Aleksandry Celnik.
Organizatorzy spotkania zebrali zasłużone brawa. Apel uświadomił
wszystkim uczniom, jak ważna jest Polska - nasza Ojczyzna.
l

Tolerancja - wyrozumiałość, liberalizm w stosunku do
cudzych wierzeń, praktyk, poglądów, postępków, postaw, choćby
różniły się od własnych albo były z nimi sprzeczne. Nasza szkoła
w ramach przełamywania barier kulturowych, językowych, walki
ze stereotypami i ksenofobią, od kilku lat współpracuje z Fundacją Qdowa, Stowarzyszeniem Tratwa, Stowarzyszeniem Zmiana.
Wynikiem tego są kontakty z imigrantami oraz wolontariuszami
z różnych kontynentów, o różnych kolorach skóry, różnych religiach i przekonaniach. Realizowaliśmy też projekty, m.in. „Droga
Imigranta”. 16 listopada 2017 - w Dniu Tolerancji na jednej ze
ścian pojawiła się „Stonoga Tolerancji” oraz inne oznaki wyrozumiałości dla odmienności innych.
Informacje zebrała: Agata Rafałko

l

Gimnazjaliści, pracownicy szkoły oraz rodzice hołdując
zasadzie „w wielu rąk większa pomoc”, czynnie włączyli się w pażdzierniku w akcję pomocy pogorzelcom z ulicy Kościelnej. Zebrane
środki finansowe wpłacono na specjalnie utworzone konto, jak
również przekazano rodzinie naszej uczennicy, która ucierpiała
w wyniku pożaru. Rodzina przeznaczyła uzyskaną od nas pomoc
na zakup pralki. Serdecznie dziekujemy wszystkim, ktorzy wsparli
naszą akcję.

LICEANARIUM
l

Konkurs Wiedzy o Polsce i Czechach
23 października odbył się w ramach Polsko-Czeskich Dni Kultury
Chrześcijańskiej – reaktywowany po kilku latach - Konkurs Wiedzy
o Polsce i Czechach. Konkurs miał zmienioną formułę i nową lokalizację – tym razem młodzież zaproszona została do Nowej Rudy.
Licznie przybyli uczniowie z Republiki Czeskiej. Ideą konkursu
jest wspólna rywalizacja i pogłębianie wiedzy o krajach - sąsiadach, co ma służyć integracji polskiej i czeskiej młodzieży. Liceum
w Lądku-Zdroju reprezentowały trzy uczennice: Aleksandra Lempart, Aleksandra Królikowska oraz Natalia Rzeźnik. Nasza drużyna
dzielnie walczyła o podium ostatecznie zajmując IV miejsce na 27
startujących drużyn. Gratulujemy!
Lidia Achrem, Małgorzata Suszyńska

l

Spotkanie z tegorocznymi absolwentami szkoły
17 listopada odbyło się spotkanie klas maturalnych z tegorocznymi absolwentami naszej szkoły, którzy niedawno rozpoczęli
swoje wymarzone kierunki studiów na Politechnice Wrocławskiej
i Uniwersytecie Śląskim. Uczniowie klas trzecich mogli się dowiedzieć jak dokładnie przebiegała rekrutacja na studia i jak bardzo
różni się życie studenckie od ich obecnego. Padło również wiele
pytań o to jak najlepiej przygotować się do egzaminu maturalnego,
by go zdać z jak najlepszym wynikiem. Matura coraz bliżej!

l

Matura próbna w naszym LO
We wtorek 21 listopada rozpoczęła się matura próbna przygotowana przez wydawnictwo Operon. Egzaminy rozpoczęły się od
języka polskiego, który, zgodnie ze zdaniem maturzystów, był
umiarkowanie trudny. We wtorek miał miejsce egzamin z matematyki, który co roku wzbudza w młodzieży największy strach
i podobnie było teraz, ponieważ matematyka mogła sprawić
trudności. Trzeciego dnia przyszedł czas na egzamin z języków
obcych. Większość uczniów wybrała języka angielski na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Ostatniego dnia odbył się
egzamin z obowiązkowych przedmiotów rozszerzonych, które
uczniowie wybrali wcześniej. Wtedy poszły w ruch mapy i kalkulatory, ponieważ odbył się egzamin z geografii i biologii na poziomie
rozszerzonym.
Tomasz Barański

l

Profilaktyka z klasą!
21 listopada lądeckie Liceum odwiedzili ciekawi goście. Byli to
terapeuci z gliwickiego Ośrodka Terapii „Szansa”. Marta, Grzegorz
i Marcin przeprowadzili wśród młodzieży klas I i II warsztaty oparte
na założeniach programu profilaktycznego NOE. Zajęcia dotyczyły
mechanizmów wchodzenia w uzależnienia, skutków takich zachowań, a także asertywnego mówienia NIE tego typu „pokusom”.
Spotkanie w formie spokojnej, rzeczowej rozmowy uzupełniły
także warsztaty i treningi. Otwarci i autentyczni terapeuci stworzyli
niesamowitą atmosferę. Ważne treści podane w sposób prosty,
konkretny i szczery bardziej nas przekonują niż niejedne „wyszukane” programy. Dziękujemy! Jesteśmy umówieni za rok.
Adrianna Szymańska
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Spektakularny awans – lądeccy „Młodzicy” z KS „Trojan” w lidze okręgowej.
Po raz pierwszy w długoletniej historii lądeckiego Klubu Sportowego „Trojan”, grupa Młodzików awansowała do wałbrzyskiej
Ligi Okręgowej. Do awansu przyczyniła się ciężka praca trenerów i ich podopiecznych oraz zrozumienie, wsparcie i olbrzymie
zaangażowanie ich rodziców.
- Treningi odbywają się trzy razy w tygodniu, do tego dochodzą
mecze, które odbywają się w weekendy oraz letnie i zimowe obozy
sportowe. - opowiada trener grupy Młodzików, Wojciech Ziobro. –
W tym roku mamy za sobą 22 turnieje halowe. Dla młodych piłkarzy
to naprawdę spory wysiłek i nie lada wyrzeczenie. Zamiast chodzić
do kina czy umawiać się z rówieśnikami, sumiennie uczestniczą
w klubowych spotkaniach. Sami sporo od siebie wymagają co
bardzo nas cieszy, zresztą mamy tego wymierne efekty w postaci
wygranych meczów. Oczywiście duże wsparcie rodziców nie jest
w tym przypadku bez znaczenia. Rodzice to także najlepsi kibice
podczas meczy – zawsze można na nich liczyć. To również oni
ponoszą spore koszty związane z pasją ich pociech. Oczywiście
wielkie wsparcie otrzymujemy od Gminy Lądek-Zdrój oraz licznych sponsorów, ale wkład rodziców jest nie do przecenienia.
Podam jedynie przykład: na ostatni turniej rodzice przygotowali
600 naleśników. Piekli je do późnego wieczora, przez kilka godzin
i pomimo zmęczenia związanego z całym tygodniem w pracy. Na
zakończenie dodam, że również nauczyciele wykazują się dużym
zrozumieniem dla pasji ich wychowanków. Młodzi piłkarze bardzo przeżywają zarówno przygotowania do kolejnego turnieju, jak
i wyniki każdego meczu. Trudno im się czasem wyciszyć i spokojnie zająć lekcjami. Nauczyciele starają się to zrozumieć. Na szczę-

DYŻURY APTEK W PORZE NOCNEJ

w Lądku-Zdroju, Stroniu Śląskim, Bystrzycy Kłodzkiej
1.12.2017, 21.00-7.00, „ Pod Jeleniem”, Kłodzko Plac B. Chrobrego 5
2.12.2017, 21.00-7.00, „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
3.12.2017, , 9.00-13.00, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
4.12.2017, 21.00-7.00, „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
5.12.2017, 21.00-7.00, „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
6.12.2017, 21.00-7.00, „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
7.12.2017, 20.00-8.00, „Cefarm” Kłodzko ul. Czeska 15
8.12.2017, 21.00-7.00, „Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
9.12.2017, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
10.12.2017, 9.00-13.00, 21.00-7.00, „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
11.12.2017, 21.00-7.00, „Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
12.12.2017, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
13.12.2017, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1b
14.12.2017, 21.00-7.00, „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
15.12.2017, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
16.12.2017, 21.00-7.00, „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
17.12.2017, 9.00-13.00, 21.00-7.00, „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
18.12.2017, 21.00-7.00, „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
19.12.2017, 20.00-8.00, „Dbam o zdrowie” Kłodzko ul. Wojska Polskiego 16
20.12.2017, 21.00-7.00, „Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
21.12.2017, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
22.12.2017, 21.00-7.00, „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
23.12.2017, 21.00-7.00, „Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
24.12.2017, 9.00-13.00, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
25.12.2017, 9.00-13.00, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1b
26.12.2017, 9.00-13.00, 21.00-7.00, „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
27.12.2017, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
28.12.2017, 21.00-7.00, „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
29.12.2017, 21.00-7.00, „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
30.12.2017, 21.00-7.00, „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
31.12.2017, 9.00-13.00, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój Powst. Wlkp. 4

ście nie zniechęcają swych uczniów do piłki. Więcej, pilnują aby
nie zaniedbywali oni nauki. A to nie jest łatwe zadanie.
Ciężka praca młodych piłkarzy zaowocowała też zaproszeniami do
uczestnictwa w turniejach międzynarodowych. W 2017 r. Młodzicy
uczestniczyli w turnieju organizowanym we Francji, gdzie spotkali
się z drużynami z całego świata, m.in. z egzotycznej Jamajki.
W nadchodzącym roku Młodzików zaproszono na turniej do Salzburga. Wśród lądeckich Młodzików dwóch chłopców zasługuje
na szczególną uwagę. Damian Sokołowski i Dawid Idzikowski
dwa razy w tygodniu uczestniczą w treningach we wrocławskiej
Akademii Młodych Orłów. Oraz dwie dziewczynki Martyna Siwiec i
Roksana Szulc, które od ponad 1,5 roku są systematycznie powoływane do dolnośląskiej kadry do lat 13. Postępy innych chłopców
i dziewczyn z naszego klubu już obserwują trenerzy z kilku dobrych,
profesjonalnych klubów piłkarskich.
W Klubie Sportowym Trojan Lądek-Zdrój nad treningiem piłkarzy
czuwają: Łukasz Krysa – Skrzaty, Zbigniew Rakoczy – Żak Orlik,
Wojciech Ziobro – Młodzicy, Piotr Aksiuszyc –Seniorzy, Jarosław
Rzeźnik – Oldboje, Adam Bednarz – trener bramkarzy.
- Chciałbym bardzo serdecznie podziękować naszym trenerom –
dodaje Wojciech Ziobro – Przede wszystkim za zaangażowanie
i wszelką pomoc. Dziękując, nie mogę zapomnieć również o mojej
żonie, Magdalenie Ziobro, która bardzo mnie wspiera i pomaga bardzo intensywnie uczestniczy też w życiu klubu.
Ewa Chalecka
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„Trojan” coraz bliżej lidera B-klasy!!!

Kolejny miesiąc gry naszych seniorów za nami. W 11 kolejce „Trojan” spotkał się z „Igliczną” Wilkanów, który jest ostatnim zespołem naszej ligi. Było to widać na murawie: nasi seniorzy rozgromili
gospodarzy 0:13!!!
„Igliczna” Wilkanów - „Trojan” 0:13. Bramki: J. Stępień – 5 (23’,
47’), M. Sałdyka - 4, P. Skowron - 2, D. Spaczyński - 1, S. Kominek - 1.

Uwaga RAJD!
Zmiana organizacji ruchu

w dniu 16 grudnia 2017 r. w godzinach
9.00 - 16.00

Po zwycięstwie nad Wilkanowem podjęliśmy u siebie przedostatni
zespół tabeli - „Zrzeszonych” Niwa. Nasi seniorzy już chyba przed
meczem dopisali sobie 3 punkty, bo wyraźnie zlekceważyli gości.
Najpierw zmarnowaliśmy kilka okazji i choć Jacek Stępień trafił
w końcu z główki, to odpowiedź gości była szybka – strzelili dwa
gole. Do przerwy naszą sytuację na 2:2 poprawił Paweł Skowron.
Zaciekła gra w drugiej połowie doprowadziła w 85’ do faulu, po
którym zawodnik rywali otrzymał czerwoną kartkę. Niestety, nerwowej sytuacji nie wytrzymał nasz bramkarz i on również potraktowany został czerwonym kartonikiem. W doliczonym czasie Paweł
Skowron strzelając z rzutu karnego podniósł wynik na 3:2.
„Trojan” - „Zrzeszeni” Niwa 3:2. Bramki: P. Skowron - 2, M. Stępień - 1.
Po szczęśliwie zakończonym meczu z Niwą, przyszło nam zmierzyć się z liderem tabeli, „Zjednoczonymi” Ścinawka Średnia
na ich boisku. Na mecz pojechaliśmy w 14-osobowym składzie
– zmagamy się ostatnio z wieloma kontuzjami naszych graczy.
Mimo to przystąpiliśmy do walki niezwykle skoncentrowani. Już
w pierwszych minutach błąd „Zjednoczonych” kosztuje ich utratę
bramki po strzale Marcina Sałdyki. W 14’ Sałdyka znowu popisuje się piłkarską intuicją – jest 0:2. Po okresie bezbramkowej gry
w 44’ Jacek Stępień dobija „Zjednoczonych” na zejście do szatni
3 golem. Druga połowa przypominała mecz hokejowy. Zdeterminowani przeciwnicy przechodzą do ataku i w 61’ zmieniają wynik
na 1:3. 6 minut później podwyższają na 2:3. Robi się groźnie, ale
na krótko, bo doskonały tego dnia Sałdyka strzela na 2:4. Później
na listę strzelców wpisują się dodatkowo Krzysztof Rakoczy (75’)
i w doliczonym czasie Dawid Spaczyński. Pokonujemy lidera na
jego terenie wynikiem 2:6!
„Zjednoczeni” Ścinawka Średnia – Trojan” 2:6. Bramki: M. Sałdyka
- 3, J. Stępień – 1, K. Rakoczy – 1, D. Spaczyński – 1.
Ostatnim meczem w 2017 r. było spotkanie z drużyną „LUKS”
Czermna Kudowa-Zdrój. Był to znowu niezwykle dla nas trudny
mecz. Mimo, że od początku posiadaliśmy inicjatywę, to „LUKS”
w 42’ jako pierwszy zdobył gola. Zdołaliśmy jednak odpowiedzieć
i wyrównać wynik przed przerwą – bramkę z główki strzelił Marcin
Sałdyka. W 2 połowie walczymy dzielnie, ale strzelamy dopiero
w 63’, tym razem strzał z głowy popisał się Paweł Skowron. Jest
2:1. I gdy wydaje się, że już dowieziemy ten wynik do końca, po
błędach i nieporozumieniu naszych zawodników jest remis. Jest
już 86’ spotkania, jednak nasza determinacja jest olbrzymia – tuż
przez końcem spotkania gola na 3:2 wbija Sławomir Kominek.
„Trojan” - „LUKS” Czermna Kudowa-Zdrój 3:2. Bramki: M. Sałdyka – 1, P. Skowron – 1, S. Kominek – 1.
Podsumujmy miniony sezon: rozegraliśmy ogółem 14 meczów,
wygraliśmy 11, przegraliśmy 2, w 1 był remis. Na koncie zgromadziliśmy 34 pkt. I do lidera, „Zjednoczonych” Ścinawka Średnia,
brakuje nam zaledwie 3 pkt.
Kończąc ten sezon bardzo dziękujemy naszym Kibicom, którzy
swym wspaniałym dopingiem bardzo mocno wspierali w tym roku
nasz zespół – jesteśmy Wam ogromnie wdzięczni! Do zobaczenia
w rundzie wiosennej sezonu!
Marcin Sałdyka
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Ludzie, których znamy
Warmiak z Gór Złotych
Stachu Chomyn

Właściwie na imię mu Szczepan, ale wszyscy
znamy go jako Stacha. Były pedagog i wychowawca, grał w „Krysztale” Stronie Śląskie
w jego złotej epoce, zapalony biegacz, wielbiciel gór i mazurskich jezior, prawdziwy przyrodoznawca. Charyzmatyczny człowiek i postać
już dzisiaj legendarna.
Kilka lat temu opowiadał mi o swoich przygotowaniach do „Biegu o Kryształową Perłę
Jeziora Narie”. Drałował wówczas często
brzegiem drogi między Lądkiem-Zdrojem
a Stroniem Śląskim. Kilkunastokilometrowy
dystans był wyczerpujący, więc Stachu „wyłączał się”, skoncentrowany na biegu. Od czasu
do czasu jadący po drugiej stronie jezdni
samochód zwalniał do prędkości jego biegu,
otwierała się szyba w drzwiach kierowcy,
który całkiem poważnie krzyczał do długodystansowca: - Siemasz Stachu, podrzucić cię?!
Wyłączony Chomyn nie reagował i znajomy
odjeżdżał.
Przygotowując się do wywiadu ze Stachem
wpadłem w popłoch: tematów i historii bez
liku, a miejsca w „Debatach” mało, na co się
zdecydować? Po dłuższej chwili poddałem się
i postawiłem na spontaniczną rozmowę.
Stachu, mówiąc żartobliwie,
jesteś lądczaninem naturalizowanym. Skąd, kiedy, jak?
Pochodzę z wioseczki Ignalin koło
Lidzbarka Warmińskiego, czyli
z Warmii. Do Lądka-Zdroju trafiłem w latach 60., wiesz, rodzinne
historie, jako siódmoklasista.
Ojej, myślałem, że później
i jako piłkarz! A co było dalej?
Zacząłem się uczyć. Jako szkołę
średnią wybrałem sobie technikum mechaniczne w Kłodzku,
ale coś tam nie zagrało i trafiłem
do tzw. „Szklary” w Szczytnej;
w odróżnieniu od szkoły w Stroniu, którą zwaliśmy „Koledż”.
To co z tą piłką nożną?
Zawodniczo zacząłem grać już w Szczytnej
i miałem też tam zamieszkać, ale znowu coś nie
zagrało i w 1967 r. trafiłem do huty w Stroniu
Śląskim, i oczywiście do „Kryształu”.
I bardzo szybko zostałeś nauczycielem
w szkole.
Tak. Niecałe dwa lata po szkole zacząłem
nauczać czegoś, co zwano wówczas praktyczną
nauką zawodu. Czasami prowadziłem zajęcia
z wuefu i rzecz jasna, miałem wychowawstwa.
Myślę, że najbardziej znany jesteś właśnie
jako pedagog, rzec można, że wychowałeś
całe pokolenia młodzieży. Stachu, chyba nie
zaprzeczysz, że od kilkunastu lat mamy do
czynienia ze swoistym upadkiem autorytetów.
Niestety, dotyczy to także autorytetu nauczyciela. Jaka była twoja najważniejsza metoda,
jak budowałeś swój autorytet, choć wiadomo,
że technologicznie była to inna epoka?
Myślę, że jako ludzie poznajemy się przez bezpośredni kontakt ze sobą. Być blisko z młodzieżą – to uważam za najważniejsze w pracy
wychowawczej. Nie da się wychowywać kogoś

eksternistycznie. Dla mnie najważniejszą przestrzenią tych kontaktów – i procesu wychowawczego – były góry i później mazurskie jeziora.
Kiedy dostawałem nową klasę, starałem się jak
najszybciej wybrać z nimi na wycieczkę. Z jednej
strony zaszczepiałem w młodzieży fascynację
górami, z drugiej mogłem dowiedzieć się jakimi
są ludźmi, co ich gryzie i lepiej ich rozumieć,
a wreszcie budować to, co jest w młodym wieku
bardzo ważne: jedność grupową. Kiedy jest się
blisko młodzieży, mam na myśli częste przebywanie z uczniami, rośnie w nich poczucie bezpieczeństwa, a przez to otwarcie.
Utrzymujesz stały kontakt z wieloma swoimi
uczniami.
Wiesz, dziwię się temu, co mi czasem mówią
dawni moi wychowankowie, a mówią, że gdyby
nie ja, to ich pasje nie poszłyby w kierunku tak
pięknym jak aktywności związane z górami.

Radek Ples, Darek Bałys, Tomek Erdmański
wspominają mi o tym, trochę gloryfikując moją
postawę, a ja przecież niczego wielkiego nie
zrobiłem.
Rozumiem cię, czasem człowiek nie ma
dystansu do swojej pracy, nie potrafi ocenić
jej wartości. Ale Radek, Darek i Tomek to
nie jedyni uczniowie, z którymi masz kontakt,
albo których spotykasz.
Najwięcej spotykam ich w górach, z niektórymi
mamy nawet tradycję systematycznych spotkań. Bywają też, na przykład, takie historie, że
wchodzę do sklepu w miejscowości Zgon na
Mazurach, kolejka jest spora, mówię coś do
osoby, z którą jestem i nagle do ludzi odzywa
się pani sklepowa, żeby się rozsunęli, bo usłyszała znajomy głos. Okazuje się, że to moja była
uczennica. Ale trudno się dziwić, skoro mieliśmy w Koledżu uczniów z 27 spośród 49 dawnych (przed reformą w 1998 r.) województw.
Pochodzisz z Warmii, skąd więc fascynacja
górami?
Moją pierwszą górą była Muzyczuka koło Ignalina. Nazwa pochodzi od nazwiska jednego

z miejscowych osiedleńców po akcji Wisła,
a oficjalnie zwana jest Górą Napoleona, bo
z jej szczytu Napoleon prowadził bitwę z Rosjanami w 1806 r. To było miejsce wielu zabaw.
Ale ta prawdziwa miłość przyszła w Szczytnej.
Po tygodniu zajęć szkolnych często nie wracałem do domu w Lądku, tylko wybierałem się
z paczką szkolnych przyjaciół na włóczęgę po
Górach Stołowych. Masyw Śnieżnika to kolejny
etap.
Przeskoczmy na Mazury. To też fascynacja
z dzieciństwa?
Tylko trochę, bo Warmia nie jest tak bogata
w jeziora jak Mazury. Nie uczyłem się pływać na
otwartych akwenach, ale w kanałach rzecznych,
które zwaliśmy po prostu rowami. Mazury są
piękne, mam olbrzymią słabość pofałdowania
tych terenów i oczywiście do wspaniałej przyrody.
Ale tam, jak to mówią, komary rypią.
Wyobraź sobie, że dobrych ludzi nie gryzą…
A tak poważnie, to w ostatnich latach jest ich
zdecydowanie mniej. Poza tym, nie uważasz, że
komar też w przyrodzie jest potrzebny?
Przez dziesiątki lat organizowałeś spływy
kajakowe na Mazurach.
To prawda. Dzisiaj wciąż to robię, co najmniej
dwa spływy rocznie, ale już dla „starszej młodzieży”. W tym roku po raz pierwszy w mojej
historii zorganizowałem pobyt z obozem stacjonarnym.
Oprócz gór, jezior i pedagogiki jesteś zapalonym sportowcem. Byłeś piłkarzem, ale to
długa historia na inną okazję, a ja chciałem
cię wypytać o bieganie.
Bieganie było mocno związane z futbolem, ale w pewnym momencie się wyodrębniło, bo samo w sobie sprawiało mi
niezwykłą przyjemność. Zawsze miałem
olbrzymią potrzebę ruchu. Wyobraź
sobie, że któregoś roku byliśmy z
Danusią (żona Stacha – przyp. autora)
nad jeziorem Narie i wybrałem się na
bieganie. Obiegłem wówczas całe i
bardzo spodobały mi się tereny, po których przebiegała trasa. Niewiele później
spotkałem Maćka Łapińskiego, ówczesnego szefa Wydziału Sportu i Rekreacji przy urzędzie miejskim w Morągu
i powiedziałem mu, że to idealna trasa
na zawody biegowe. Tak powstał „Bieg
o Kryształową Perłę Jeziora Narie”, z którym
do dzisiaj jestem związany. Dystans wynosi
33 km, wokół pięknego jeziora z 16 wyspami.
W pierwszym biegu startowało 11 osób, rok
później 60, dzisiaj ściga się ok. 300 zawodników. W przyszłym roku odbędzie się 20 edycja.
Nie jestem już związany z organizacją przedsięwzięcia bezpośrednio, ale na przykład w tej
chwili przygotowuję na hucie w Stroniu kryształowe kule na trofea dla startujących w tym
biegu.
Na koniec pytanie o Lądek, które staje się
elementem tych wywiadów: co ci się podoba
w Lądku-Zdroju?
Podoba mi się, że tutaj mieszkam (śmiech).
Lądek może imponować, można być dumnym
z zamieszkania w niewielkiej górskiej miejscowości, w której jest najstarsze uzdrowisko
w Polsce, z bardzo ładnej, także zabytkowej
starówki. I mam stąd blisko w nieco wyższe od
Złotych góry, czyli w Masyw Śnieżnika.
Dziękuję za wywiad.
Rozmawiał Tomasz Pawlęga
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Lądecki
Informator Kulturalny
GRUDZIEŃ 2017
1 grudnia, godz. 19.00, Lądeckie Kino bez biletu, pl. Staromłyński 5,
Sprawdź repertuar w CKiR, wstęp wolny
1 grudnia, godz. 19.30, Koncert Makar & Children oft he Corn – mieszanka bluesa, country i rock’n’rolla, a wszystko to w klimacie filmów
Quentina Tarantino, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1,
wstęp 20 zł
2 grudnia, godz. 11.00, Poranek z Bajką - Lądeckie Kino bez biletu,
pl. Staromłyński 5, Sprawdź repertuar w CKiR, wstęp wolny
2 grudnia, godz. 19.30, Koncert bluesowy Arek Korolik Solo (gitara
i śpiew) blues z przełomu XIX i XX wieku, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna Rynek 1, wstęp 15 zł
5 grudnia, godz. 16.00, Spotkanie otwarte „Czytamy Lądek-Zdrój” prezentacje, prelekcje, czytanie fragmentów lądeckich legend, dawnych
i współczesnych przewodników, Kawiarnia Hala Albrechta, ul. Lipowa
6 grudnia, godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej, Kawiarnia Wiedeńska Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 8 zł
6 grudnia, godz. 19.00, Hiszpańska środa - spotkanie z muzyką hiszpańską - gitara i śpiew Moises Bethencourt z akompaniamentem instrumentów perkusyjnych, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1,
wstęp 15 zł
8 grudnia, godz. 19.00, Lądeckie Kino bez biletu, pl. Staromłyński 5,
Sprawdź repertuar w CKiR, wstęp wolny
8 grudnia, godz. 19.00, Koncert Arek Zawiliński Solo (śpiew, gitary
i harmonijka) - autorski blues podszyty Bieszczadami, Dom Klahra
Kawiarnia Artystyczna, Rynek 1, wstęp 20 zł
9 grudnia, godz. 11.00, Poranek z Bajką - Lądeckie Kino bez biletu,
pl. Staromłyński 5, Sprawdź repertuar w CKiR, wstęp wolny
9 grudnia, godz. 16.00, Zakończenie projektu „Memy kultury i tradycji”, wystawa fotograficzna, wystawa rękodzieła, Hotel Mir-Jan,
ul. Kościuszki 78
9 grudnia, godz. 19.30, Koncert poezji śpiewanej grupy Ponad Chmurami - śpiew, skrzypce, gitara, kontrabas, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna Rynek 1, wstęp 25 zł
10 grudnia, godz.16.00, Wernisaż wystawy prac malarskich Marka
Kopczyka, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna Rynek 1, wstęp wolny
11 grudnia godz. 19.15, Koncert zespołu Presto „Nie ma jak Lwów”,
Kinoteatr, ul. Orla 7, wstęp 15 zł.
13 grudnia, godz. 19.00, Hiszpańska środa - spotkanie z muzyką hiszpańską - gitara i śpiew Moises Bethencourt z akompaniamentem instrumentów perkusyjnych, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1,
wstęp 15 zł
14 grudnia, godz. 17.00, „Wędrówki Stasia” - spektakl marionetkowy,
Teatr Akademia Wyobraźni, Rynek 7, wstęp 15 zł
15-17 grudnia, Lądecki Jarmark Staroci, Rynek
16 grudnia, godz. 11.00 - 16.00, JARMARK BOŻONARODZENIOWY.
Rynek (program na str. 9)
16 grudnia - „Lądek dla kibiców o Puchar Burmistrza”, Amatorski rajd
samochodowy, Lądek-Zdrój (szczegóły str.10)
16 grudnia, godz. 19.00, Spektakl Świąteczny „Hanulka w krainie
borostworów” - finał projektu „Małe Opowieści Wigilijne” realiz. przez
Stowarzyszenie Kultura u Źródeł i CKiR, Kinoteatr, ul. Orla 7, wstęp wolny
16 grudnia, godz.19.30, Koncert zespołu Koszau - mieszanka bluesa, jazzu i piosenki autorskiej, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna,
ul. Rynek 1, wstęp 20 zł
18 grudnia godz. 19.15, Koncert zespołu Presto „Czardasza Czar”,
Kinoteatr, ul. Orla 7, wstęp 15 zł
21 grudnia, godz.17.00, Prawdziwa Legenda o Świętym Mikołaju –
spektakl familijny w wyk. Teatru Akademia Wyobraźni, Sala Widowiskowa CKiR , pl. Staromłyński 5, wstęp wolny
20 grudnia godz. 19.15, Koncert zespołu Presto „Zaczarowane melodie”, Kinoteatr, ul. Orla 7, wstęp 15 zł.
20 grudnia, godz. 19.00, Hiszpańska środa - spotkanie z muzyką hiszpańską - gitara i śpiew Moises Bethencourt z akompaniamentem instrumentów perkusyjnych, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1,
wstęp 15 zł
23 grudnia, godz.19.30, Koncert grupy Alina Katarzyna Jazz Ensamble

- pianino, saksofon tenorowy, kontrabas, perkusja, Dom Klahra Kawiarnia
Artystyczna, ul. Rynek 1, wstęp 20 zł
27 grudnia, godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej, Kawiarnia Wiedeńska Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 8 zł
27 grudnia, godz. 19.00, Hiszpańska środa - spotkanie z muzyką hiszpańską - gitara i śpiew Moises Bethencourt z akompaniamentem instrumentów perkusyjnych, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1,
wstęp 15 zł
28 grudnia, godz. 15.00, Koncert Świąteczny w wyk. Zespołu Orkiestry
Zdrojowej, Kawiarnia Wiedeńska Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 8 zł
28 grudnia, godz. 17.00, „Jaś i Małgosia” - spektakl marionetkowy,
Teatr Akademia Wyobraźni, Rynek 7, wstęp 15 zł

Lądecka Szopka Bożonarodzeniowa
(do samodzielnego wycięcia)

ZRÓB PREZENT BLISKIM

I WYŚLIJ ZE ŚWIĄTECZNYMI
ŻYCZENIAMI

Do kupienia:
INFORMACJA
TURYSTYCZNA
pl. Staromłyński 5
Lądek-Zdrój

cena tylko 12 zł

(szopka z kopertą w zestawie do wysłania)
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