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Lądecka Grudniówka Teatralna
Grudniówki Teatralne stały się już tradycją świątecznego 

okresu w naszym mieście. W tym roku ten niewielki festiwal 
rozrósł się na cztery kolejne dni, podczas których mogliśmy ze-
tknąć się z różnymi gatunkami sztuki teatralnej, od lalkarstwa 
po widowisko sceniczne.

Przygody Kaszparka i Św. Mikołaja
W czwartkowe przedpołudnie, 13 grudnia, na scenie Sali Widowi-
skowej Centrum Kultury i Rekreacji pojawił się polsko-czeski duet 
– Paweł Pawlik (lądecka „Akademia Wyobraźni) i Libor Štumpf 
(Teatr „Ahoj” z czeskiego Chrudima) – w dwukrotnym wykonaniu 
przedstawienia „Przygody Kaszparka i Św. Mikołaja”. Znani u nas 
dobrze lalkarze świetnie bawili nasze dzieci opowieścią o niezwy-
kle popularnym w Czechach Kaszparku. 
W Kraju Pana Boga. Ziemia Kłodzka od Polski do Polski
Kolejnego dnia swoje podwoje otworzył „Kinoteatr”, w którym 
kłodzki teatr KO-KU wystawił sztukę Mariana Półtoranosa „W Kra-
ju Pana Boga. Ziemia Kłodzka od Polski do Polski”. Spektakl ten 

jest sceniczną adaptacją tekstów źródłowych z historii Hrabstwa 
Kłodzkiego, przetłumaczonych przez Małgorzatę Ruchniewicz  
i Arno Herziga. W obsadzie zobaczyliśmy: Joannę Mazurkiewicz, 
Joannę Półtoranos, Joannę Załucką, Wojciecha Helińskiego  
i Marka Mazurkiewicza. Cała piątka aktorów jest na Ziemi Kłodz-
kiej znakomicie znana z wieloletniej działalności na różnych polach 
kultury. Sam spektakl powstał wiele lat temu, a jego wartość dla 
pielęgnowania lokalnego patriotyzmu jest olbrzymia. Tak pisała 
o nim Katarzyna Mrówczyńska: „Pomysł na inscenizację jest tak 
prosty, że aż znakomity. Intensywność gry aktorskiej, nietuzinko-
we poczucie humoru, groteskowość i dramatyzm zarazem zapla-
tają się sprawnie i dynamicznie odkrywając sceniczne tajemnice 
historii Hrabstwa Kłodzkiego. W spektaklu bohaterem jest zbio-
rowość, to zazwyczaj mieszczanie, ale nie brakuje scen z bohate-
rami indywidualnymi, którzy bądź relacjonują ważne wydarzenia, 
bądź utożsamiają się z losami pojedynczego mieszkańca. Ten osa-
motniony bohater prezentuje losy różnych zbiorowości, których  
w dziejach Kraju Pana Boga było bez liku”.

Ciąg dalszy na str. 5
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Z biurka 
BURMISTRZA KACZMARCZYKA

j Burmistrz Lądka-Zdroju, Roman Kaczmarczyk

5 grudnia. Byłem na szczycie klimatycznym w Katowicach, biorąc 
udział w konferencji „Miasta dla klimatu”. Z 23 burmistrzami i pre-
zydentami miast podpisaliśmy „Deklarację Katowicką”, która jest 
potwierdzeniem naszej współpracy na rzecz czystości powietrza i 
przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Deklarację zawarliśmy w 
ramach międzynarodowej platformy NAZCA, która wspiera samo-
rządy na całym świecie w kreowaniu inicjatyw proekologicznych. 
Sieć NAZCA działa przy Sekretariacie ds. Zmian Klimatu ONZ i 
zrzesza miasta z ponad 180 państw.

12 grudnia. W Boguszynie k/Kłodzka odbyło się Walne Zgroma-
dzenie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Stowarzyszenia Gmin 
Polskich „Euroregionu Glacensis”. Jego prezesem wybrany został 
ponownie Czesław Kręcichwost. 

15 grudnia. Uczestniczyłem w Spotkaniu Wigilijnym w trzebieszo-
wickim „Zamku na Skale”. Było to spotkanie z niepełnosprawnymi 
dziećmi i ich rodzicami z gmin Lądek-Zdrój i Bystrzyca Kłodzka. 

Bardzo dziękuję Pani Klaudii Mice za zorganizowanie tego wspa-
niałego wydarzenia oraz panu Zbigniewowi Nojszewskiemu za 
udostępnienie pięknych sal zamkowych.

15 grudnia. Miałem przyjemność wziąć udział a nawet wystąpić 
w spektaklu „Przyczajony pastuszek, ukryty smok”, zorganizowa-
nym przez Stowarzyszenie Kultura u Źródeł oraz załogę Centrum 
Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju. Jestem zauroczony całym 
przedsięwzięciem i aktorami, którzy w nim wystąpili, szczególnie 
dziećmi. Spektakl odbył się w ramach tegorocznej „Grudniówki 
Teatralnej”, której tradycje już na stałe wpisały się w kalendarz 
miejskich wydarzeń kulturalnych Lądka-Zdroju.

13 grudnia. Telewizja TVN24 wyemitowała w ramach programu 
„Polska i świat” materiał na temat naszego odwiertu geotermal-
nego. 

17 grudnia. Wraz z radnym wojewódzkim Zbigniewem Szczygłem 
i ks. Andrzejem z sanktuarium „Maria Śnieżna” na Iglicznej odby-
liśmy wizytę na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, gdzie 
przedstawiliśmy nasze plany na temat powstającego w Lądku-
-Zdroju inkubatora przedsiębiorczości i Zielonej Doliny. Rozma-
wialiśmy również o szerokiej współpracy z tą poznańską uczelnią.

19 grudnia. Uczestniczyłem w Spotkaniu Wigilijnym w naszym 
Przedszkolu. Na jednej sali spotkały się dzieci z rodzicami i pra-
cownicy Przedszkola. Podczas spotkania przekazałem naszym 
dzieciom czekoladki wyprodukowane przez niemiecką firmę Rab-
bel, która powstała w 1907 r. w Lądku-Zdroju.

21 grudnia. Przekroczyliśmy półmetek naszego odwiertu geoter-
malnego, który dotarł do głębokości 1306 m. Rozpoczęła się kolej-
na faza zarurowania otworu rurami 9,5/8 cala. Temperatura wody 
na tej głębokości wynosi 37 st. C, co jest zgodne z prognozami 
geologicznymi na obszarze Sudetów.

W środę (28.11) burmistrz Lądka-Zdroju – Roman Kaczmarczyk, 
jako jedyny przedstawiciel kraju reprezentował Polskę w Brukseli 
podczas obrad tzw. Okrągłego Stołu Wysokiego Szczebla (Komisja 
Europejska). Spotkanie dotyczyło dekarbonizacji sektora grzew-
czego.

Listopadowe posiedzenie Komisji Europejskiej zgromadziło lide-
rów europejskich stowarzyszeń zrównoważonego i odnawialnego 
przemysłu, zorganizowanych w ramach inicjatywy DecarbHeat. 
Powyższa inicjatywa została zawiązana w 2017 r. i ma na celu łą-
czenie dużych graczy związanych z ogrzewaniem i chłodzeniem 
przemysłu. Ma ona na celu omówienie sposobu, w jaki sektor 
ciepłowniczy może przyczynić się do dekarbonizacji sektora ener-
getycznego w Unii Europejskiej. Tym razem wspólnej dyskusji 
podlegały m.in. tematy: jakie polityki, technologie i ścieżki są do-
stępne i co jeszcze należy zrobić, aby sektor ciepłownictwa stał się 
zrównoważony i opłacalny do 2050 r.
Zaproszenie włodarza Lądka-Zdroju do reprezentacji Polski w Ko-
misji Europejskiej związane jest z dotychczasowymi działaniami 
burmistrza na rzecz wykorzystania geotermalnej energii odnawial-
nej, w szczególności w zakresie ogrzewania budynków mieszkal-
nych i użytkowych.

Jak podano na stronach informacyjnych Komisji Europejskiej – 
ogrzewanie w naszych domach i przemyśle odpowiada za połowę 
zużycia energii w UE. Tymczasem większość ogrzewania wytwa-

Lądek-Zdrój reprezentował Polskę
rzana jest z paliw kopalnych i jedynie 19% pochodzi z odnawial-
nych źródeł energii. Ponadto szacuje się, że ogrzewanie wykorzy-
stywane jest nieefektywnie w 75% europejskich budynków. Stąd 
też idea posiedzeń, pozwalająca potraktować ogrzewanie jako wa-
runek wstępny do osiągnięcia celów UE w zakresie energii i klima-
tu do 2030 r. oraz wypełnienia zobowiązań UE wynikających z tzw. 
Porozumienia Paryskiego.

Ewa Chalecka
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Z prac Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju
Sesja w dniu 29 listopada 2018 r. 
Była to druga sesja VII kadencji, w bloku uchwał znalazło się 9 pro-
jektów. Ponad połowa dotyczyła wyboru składu osobowego komisji 
RM, wyboru przewodniczących i zastępców komisji. Obecnie skład 
poszczególnych komisji wygląda następująco:
KOMISJE RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU:
Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca: Beata Dańkowska-Szczygieł; Wiceprzewodni-
cząca: Ewelina Rycaj; Członkowie: 1. Klaudia Mika, 2. Agata Opiła,  
3. Sławomir Walentynowicz.
Komisja ds. Gospodarczych
Przewodniczący: Leszek Pazdyk; Wiceprzewodniczący: Tomasz 
Stuła; Członkowie: 1. Beata Dańkowska-Szczygieł, 2. Artur Dobrzyń-
ski, 3. Mariola Kozińska, 4. Dorota Łakucewicz, 5. Klaudia Mika, 6. 
Łukasz Mróz, 7. Leszek Pazdyk, 8. Magdalena Podyma, 9. Ewelina 
Rycaj, 10. Dorota Urbańczyk, 11. Sławomir Walentynowicz.
Komisja ds. Społecznych
Przewodnicząca: Dorota Urbańczyk; Wiceprzewodnicząca: Klaudia 
Mika; Członkowie: 1. Beata Dańkowska-Szczygieł, 2. Edyta Kolendo, 
3. Mariola Kozińska, 4. Dorota Łakucewicz, 5. Magdalena Podyma, 
6. Ewelina Rycaj, 7. Agata Opiła.
Komisja Uzdrowiskowa
Przewodniczący: Tomasz Stuła; Wiceprzewodniczący: Artur Do-
brzyński; Członkowie: 1. Edyta Kolendo, 2. Mariola Kozińska,  
3. Leszek Pazdyk, 4. Magdalena Podyma.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (skład po zmianach przeprowa-
dzonych na sesji z dn. 27 grudnia 2018 r.)
Przewodnicząca: Agata Opiła; Członkowie: 1. Edyta Kolendo,  
2. Dorota Łakucewicz, 3. Leszek Pazdyk, 4. Magdalena Podyma.
Zgodnie ze Statutem radny RM Lądka-Zdroju ma obowiązek praco-
wać w przynajmniej 2 komisjach, natomiast nie ma ograniczenia, co 
do uczestnictwa w pracach większej ilości komisji. 
Podczas sesji przyjęto też uchwałą wynagrodzenie Burmistrza Ląd-
ka-Zdroju i było to konieczne ze względu na nawiązanie nowego 
stosunku pracy pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy Lądek-Zdrój 
a Burmistrzem Lądka-Zdroju z dniem 22 listopada 2018r. Został 
uchwalony „Program Współpracy Gminy Lądek-Zdrój z organizacja-
mi pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytki publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój w 
roku 2019”.
Wykaz podjętych uchwał znajduje się w lądeckim Biuletynie Infor-
macji Publicznych http://www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl w 
zakładce Rada Miejska.Tam też znajdują się protokoły z przebiegiem 
sesji wraz z imiennym wykazem głosowań. Obowiązek taki, od po-
czątku nowej kadencji nakłada Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. 
o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli 
w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych 
organów publicznych. Dopóki nie zostanie wdrożony system głoso-
wania radnych na tabletach, głosowania są imienne, na podstawie 
listy – przewodnicząca lub wiceprzewodnicząca odczytuje poszcze-
gólne nazwiska radnych a oni zgłaszają swój wybór: „Za”, „Przeciw” 
lub „Wstrzymuję się”. Obligatoryjnie sesje RM są nagrywane i ar-
chiwizowane.
Pomiędzy sesjami radni spotkali się podczas posiedzenia połączo-
nych komisji w dniu 11 grudnia 2018 r. wspólnie z Burmistrzem 
Lądka-Zdroju, który wyjaśniał założenia do Budżetu Gminy na rok 
2019 r. Z kolei we wtorek 18 grudnia 2018 r. odbyło się posiedzenie 
Komisji ds. Uzdrowiskowych, co wiązało się z potrzebą przeanali-
zowania i zaopiniowania Operatu Uzdrowiskowego. Dokument ten 
jest wymogiem Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdro-
wiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz 
o gminach uzdrowiskowych. Gminy uzdrowiskowe muszą, przynaj-

mniej co 10 lat przedstawić zaktualizowany operat uzdrowiskowy, a 
zaniechanie tego obowiązku może skutkować nawet pozbawieniem 
statusu uzdrowiska. 
Mimo przedświątecznego okresu radni spotkali się również w dniu 
20 grudnia 2018 r., najpierw jako członkowie Komisji Rewizyjnej a 
potem podczas posiedzenia Komisji ds. Gospodarczych gdy konty-
nuowano analizę projektu budżetu na 2019 r. wspólnie z jego auto-
rem, burmistrzem Romanem Kaczmarczykiem. 
Sesja w dniu 27 grudnia 2018 r. 
Podczas sesji zaraz po świętach, uchwalono m.in. Budżet Gminy 
Lądek-Zdrój na rok 2019 r. wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową 
na lata 2018-2030. Najważniejsze założenia budżetu:
§ 1. Dochody budżetu w wysokości 57 310 636,00 zł z tego:  
1. bieżące w wysokości  31 732 419,00 zł 2. majątkowe w wysoko-
ści  25 578 217,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 
§ 2. Wydatki budżetu ogółem  58 582 613,00 zł, zgodnie z za-
łącznikiem nr 2, z tego wydatki bieżące na łączną kwotę  31 539  
249,00 zł, w tym: 
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie  
21 750 741,00 zł, z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i po-
chodne w kwocie 11 884 256,00 zł b) wydatki związane z realiza-
cją zadań statutowych jednostek budżetowych  9 866 485,00 zł  
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1 946 345,00 zł  
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 884 217,00 zł  
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środ-
ków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 453 946,00 zł  
5) wydatki na obsługę długu publicznego  504 000,00 zł 
2. Wydatki majątkowe w wysokości  27 043 364,00 zł, zgodnie z 
załącznikiem 2 i 3, w tym: a) wydatki na programy finansowane ze 
środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w kwocie 4 821 
046,00 zł. 
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) Ogólną w wysokości – 58 
500,00 zł 2) Celową w wysokości – 93 600,00 zł z przeznaczeniem 
na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządza-
nia kryzysowego. 
§ 4. Deficyt budżetu w wysokości  1 271 977,00 zł, który zostanie 
pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i poży-
czek, zgodnie z załącznikiem nr 4. 
§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości  3 000 
000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości  
1 728 023,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4. 
§ 6. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek: a) krótko-
terminowych w kwocie 8 000 000,00 zł, na pokrycie przejściowego 
deficytu budżetu, b) długoterminowych w kwocie 3 000 000,00 zł, 
na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań.
Głosowanie radnych w sprawie uchwały budżetowej: 10 głosów 
„za” przy 5 głosach „wstrzymujących się” (wykaz imienny na stro-
nie BIP).
Do Urzędu Miasta i Gminy wpłynął tuż przed świętami protest w 
sprawie projektu uchwały „W sprawie warunków udzielania bonifikat 
od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Lądek-Zdrój w 
prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych 
tych bonifikat”. Obszerną prezentację wraz z wynikami wpływów 
jakie przyniosą gminie opłaty z tytułu przekształceń przygotował 
burmistrz Roman Kaczmarczyk. Radni przychylili się do stanowiska 
burmistrza i podjęli uchwałę stosunkiem głosów:  10 głosów „za”, 4 
głosy „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący”.

Małgorzata Bednarek, Przewodnicząca Rady Miejskiej
UWAGA! 
Przewodnicząca Rady Miejskiej pełni dyżur w Urzędzie Miasta i Gmi-
ny w pokoju nr. 27, II piętro, w każdy wtorek w godz. 15.00-16.00, 
tel. 74 81 17 868. Zapraszam Mieszkańców i Gości Lądka-Zdroju!
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Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bystrzycy Kłodzkiej informuje

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bystrzycy Kłodzkiej informu-
je Podatników o nowej formie rozliczenia zeznań podatkowych 
za 2018 rok: Usługa Twój e-PIT, uproszczenie w rozliczaniu za  
2018 r. zeznań podatkowych przez podatników podatku docho-
dowego od osób fizycznych.
Ustawą z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. poz. 2126) wprowadzony został m.in. obowiązek udo-
stępnienia podatnikom z dniem 15 lutego następującego po roku 
podatkowym za pośrednictwem portalu podatkowego zeznań po-
datkowych, uwzględniających w nich dane będące w posiadaniu 
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Przepisy ustawy 
wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i w przypadku podat-
ników rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38 będą 
miały zastosowanie już do rozliczeń za 2018 r. 
Usługa będzie dostępna dla podatników rozliczających się: indywi-
dualnie lub wspólnie z małżonkiem lub dla osób samotnie wycho-
wujących dzieci. Zeznania będą przygotowane od 15 lutego 2019 
r. do 30.04.2019 r. Podatnik będzie mógł samodzielnie wypełnić i 
złożyć zeznanie podatkowe (wówczas zeznanie złożone przez po-
datnika będzie obowiązujące) lub skorzystać z usługi Twój e-PIT. 
Zeznanie będą udostępnione w wersji elektronicznej na portalu po-
datkowym www.podatki.gov.pl 
Zeznania złożone przed dniem 15 lutego 2019 r. uznaje się za 
złożone w dniu 15 lutego 2019 r. 
Aby skorzystać z usługi Twój e-PIT należy wejść na portal podat-
kowy www.podatki.gov.pl a następnie: 
1. podać dane (uwierzytelniające) w jednej z dwóch dostępnych 
możliwości: 

 ∙ identyfikator podatkowy PESEL; kwota przychodu z deklaracji za 
rok poprzedni; kwota przychodu z jednej informacji od płatników 
za rok, za który sporządzane jest zeznanie lub

 ∙ identyfikator podatkowy NIP; data urodzenia; kwota przychodu z 
deklaracji za rok poprzedni; kwota przychodu z jednej informacji 
od płatników za rok, za który sporządzane jest zeznanie

2. lub skorzystać z profilu zaufanego.
Opcje, z których może skorzystać podatnik:
 ∙ jeśli nie zrobi nic, wówczas z upływem terminu składania zeznań 

(30.04.2019 r.), rozliczenie zostanie automatycznie zaakcepto-
wane, co będzie równoznaczne z jego złożeniem,

 ∙ może sprawdzić i zaakceptować zeznanie bez zmian oraz wyge-
nerować UPO,

 ∙ może poprawić zeznanie w zakresie: wyboru formy opodatko-
wania (wspólnie z małżonkiem/osoba samotnie wychowująca 
dzieci); wskazania numeru KRS OPP, której chce przekazać %, 
a także uzupełnienia o dane, których nie posiada urząd (odlicze-
nia: darowizny, wydatki na cele rehabilitacyjne, wydatki z tytułu 
użytkowania Internetu, wpłaty dokonywane na IKZE), następnie 
może zaakceptować zmienione przez siebie zeznanie oraz wyge-
nerować UPO,

 ∙ odrzucić przygotowane zeznanie,
 ∙ rozliczyć się samodzielnie w wybranej przez siebie formie innej 

niż usługa Twój e-PIT. Wówczas rozliczone w usłudze zeznanie 
nie będzie brane pod uwagę.

W przygotowanym zeznaniu podatnicy będą mieli również moż-
liwość weryfikacji numeru rachunku osobistego, jaki mają zgło-
szony w urzędzie skarbowym do zwrotu nadpłaty, i w przypadku 
jego zmiany lub braku – będą mogli taki rachunek zaktualizować w 
zeznaniu podatkowym lub wskazać w nim numer rachunku osobi-
stego właściwy do jej zwrotu, jeżeli wcześniej nie zgłosili rachunku 
w urzędzie skarbowym.
Począwszy od 1 stycznia 2019 r. skrócony został termin zwro-
tu nadpłaty wynikającej ze złożonego zeznania (korekty zeznania) 
przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z 3 
miesięcy do 45 dni, o ile zeznanie zostanie złożone za pośrednic-
twem komunikacji elektronicznej. W przypadku zeznań podatko-
wych złożonych w formie papierowej, termin zwrotu nadpłaty nie 
ulega zmianie i wynosi 3 miesiące.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bystrzycy Kłodzkiej
Barbara Wdowiak

W czwartek (13.12) do Lądka-Zdroju przyjechała ekipa TVN24 
wspólnie z Burmistrzem Lądka-Zdroju Romanem Kaczmarczykiem 
odwiedzili miejsce naszego badawczego odwiertu geotermalnego. 
Efekty pracy ekipy telewizyjnej można było obejrzeć jeszcze tego 
samego dnia (godz. 21:15) w programie „Polska i Świat”. 

Miło nam poinformować, że w drugiej połowie grudnia przekro-
czyliśmy połowę zaplanowanej głębokości odwiertu badawczego. 
Przypomnijmy – planowana głębokość to 2500 m.

Ewa Chalecka

Kroniki odwiertu
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Przyczajony pastuszek, ukryty smok
Na sobotni wieczór, 15 grudnia, czekało wielu lądczan, zarówno 
tych, którzy pojawili się na scenie, jak  i powiązanych z nimi na róż-
ne sposoby (najczęściej rodzinne) widzów. Widowisko „Przycza-
jony pastuszek, ukryty smok”, który powstał na motywach tekstu 
niżej podpisanego, wyreżyserował Paweł Pawlik, jego produkcję 
(organizację) wzięła na swoje barki Karolina Sierakowska a sceno-
grafię zaprojektowała i wykonała Joanna Sapkowska Pieprzyk. W 
przedsięwzięciu wzięło udział ponad 70 aktorów, tancerzy i śpie-
waczek, których ośmielę się tutaj wymienić.

W rolach głównych wystąpili aktorzy Teatru „Stąd”: Emilia Mozer 
(Pastuszek Jureczek), Genowefa Włodarczyk (Smok), Mirosława 
Boduch (Miluna), Tomasz Pawlęga (Wódz), Alicja Piwowar (Si-
noe), Zbigniew Pabian (Helike), Przemysław Kumor (Sambor) 
oraz Marta Zając, Adam Gacki, Danuta i Edward Łogiewa, Danuta 
Seefeld, Jerzy Hofman, Helena Pavlenko, Karolina Szamborska, 
Joanna Cieśla i Roman Kaczmarczyk. Sceny tańca zrealizowane 
zostały przez adeptów Lądeckiej Akademii Tańca przy CKIR. I tak, 
jako Nimfy wystąpiły: Julia Palasik, Martyna Wusiewicz, Sara Ba-
naszek, Weronika Gocha, Karolina Miedzianowska, Tatiana Grzan-
ka, Natalia Szeremeta. W Tańcu ludowym pojawili się: Nina Sołoń, 
Magdalena Garnier, Mateusz Bednarczyk, Oliwia Bałuch, Wiktoria 
Żelichowska, Zuzanna Maślaków, Weronika Olborska, Martyna 
Popowicz, Kamila Galas. W rolę Koliberków wcieliły się: Oliwia 
Szkwarek, Antonina Susło, Julia Marczak, Oliwia Nowacka, Nina 
Panek, Zuzanna Wrona, Wiktoria Romańczukiewicz, Iga Erdmań-
ska, Antonina Grosicka. Jako Feniksy zagrały: Maja Sierakowska, 
Maja Bednarczyk, Janina Rodak, Anastazja Kucharska, Pola Erd-
mańska, Kaja Kowalska. Kolejną grupą aktorów byli członkowie 
Bibliotecznej Grupy Teatralnej „Ale Teatr”, których zobaczyliśmy 
w rolach Cyklopek: Gabriela Naporowska-Rodak, Helena Bartosiń-
ska, Martyna Knopek-Majerska, Maja Kucharska, Maja Drewniak, 
Nikola Kwaszyńska, Malwina Pachla, Karolina Koskin, Kalina Cha-
bierska i rolach Straśników: Helena Bartosińska, Martyna Knopek-
-Majerska, Maja Kucharska, Maja Drewniak, Nikola Kwaszyńska, 
Malwina Pachla, Marta Zając, Karolina Koskin, Kalina Chabierska. 
Spektakl rozpoczęła – prowadzona przez Dominikę Radwan - Pra-
cownia wokalna CKIR w składzie: Daria Fuchs, Irena Boduch, Alek-
sandra Piotrowicz, Sara Banaszek i Wiktoria Krawczyk. Na scenie 
pojawiły się także znakomite „Skrzynczanki” ze Skrzynki, czyli: 
Zbigniew Sałata, Beata Szychalska, Barbara Michorczyk, Urszula 
Michorczyk, Anna Michorczyk, Anna Bołoz-Sadowska, Agnieszka 
Bołoz, Sylwia Łagowska, Aneta Kaletka, Jadwiga Suchoń, Janina 
Ogórek, Sabina Ogórek, Mirosława Boduch. Na koniec dodajmy, 
że charakteryzacją zajęła się Joanna Cieśla, kostiumy przygotowa-

Lądecka Grudniówka Teatralna
dokończenie ze str. 1

ła Beata Gromiec-Sasaga a dźwiękiem i światłami zajęli się: Michał 
Pietkiewicz i Paweł Pawlik.
Widowisko „Przyczajony pastuszek, ukryty smok” spotkało się z 
entuzjastycznym przyjęciem u publiczności, która wypełniła salę 
„Kinoteatru” po brzegi. Pospektaklowe komentarze na forach me-
diów społecznościowych też nie pozostawiają wątpliwości, że było 
to świetne wydarzenie. Wydaje się jednak, że w 2019 r. organiza-
torzy świątecznego przedstawienia będą mieli nie lada zgryz: sala 
w „Kinoteatrze” nie jest już w stanie pomieścić widzów, a z roku 
na rok jest ich zdecydowanie coraz więcej. Dodać tylko można, że 
grudniowe występy lądczan stają się piękną świąteczną tradycją, 
która angażuje coraz więcej mieszkańców naszej gminy, ale także 
osób przyjezdnych.

Na pierwszy znak
Działający przy CKIR Teatr „Stąd” od lat przyjaźni się i współpracu-
je z Teatrem TR (Teatr Rodzinny) w Grójcu k/Warszawy. Lądczanie 
jeżdżą ze spektaklami na Mazowsze, grójczanie przyjeżdżają do 
nas. Tym razem nasi przyjaciele pojawili się na deskach „Kinote-
atru” w wodewilu „Na pierwszy znak” w reżyserii Grzegorza Rejera 
i opracowaniu muzycznym Artura Słotwińskiego. Na scenie poja-
wili się: Wiktor Sobkowiak, Łukasz Haśkie, Anna Kamińska, Rafał 
Bieńkowski, Małgorzata Antoniewicz, Krzysztof Kochański, Wło-
dzimierz Potoniec, Julia Nowak, Edyta Czuba i Natalia Napiórkow-
ska. Na przedstawienie – przypomnijmy, że wodewil to spektakl na 
pograniczu kabaretu i farsy z piosenkami i skeczami – złożyły się 
dawne przeboje polskiej estrady, jak i mniej znane, ale zaskakująco 
dobre utwory.
Przedstawienie Grzegorza Rejera sprawiło mi wiele przyjemno-
ści. Grójeccy aktorzy okazali się znakomitymi śpiewakami, a do 
tego konferansjerka Włodzimierza Potońca ubawiła mnie do łez. 
„Na pierwszy znak” to świetny, przesympatyczny spektakl, którym 
być może będziemy mogli się również cieszyć podczas tegorocz-
nego Lądeckiego Wehikułu Czasu, który CKIR zaplanował na 10 

sierpnia. Dodajmy, że frekwencja podczas występu grójczan nieźle 
dopisała publiczność, a aktorzy i realizatorzy przedstawienia byli 
bardzo zadowoleni z występu w Lądku-Zdroju

Podsumowując lądecką Grudniówkę Teatralną 2018, muszę przy-
znać nieskromnie (wszak jestem pracownikiem CKIR), że było to 
bardzo udane wydarzenie i mam nadzieję, że Centrum Kultury i 
Rekreacji będzie je kontynuować w tym roku z niemniejszym wy-
daniu.

Tomasz Pawlęga
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Stowarzyszenie Działań Kreatywnych ArteWeda jest młodą ini-
cjatywą w naszej gminie. Kilkoro zapaleńców z naszego regionu 
postanowiło dzielić się swymi pasjami  i zapałem z mieszkańcami 
oraz turystami, kuracjuszami odwiedzającymi te tereny. Stowa-
rzyszenie właśnie zakończyło oficjalną część swojego pierwszego 
projektu „Chleb na Zwycięstwa”. Głównymi jego założeniami była 
integracja mieszkańców Lądka-Zdroju, aktywizacja poprzez spo-
tkania, warsztaty, wspólne tworzenie kompleksu ogrodowego, 
który przeznaczony jest do użytku publicznego. Ceramiczny piec 
chlebowy, ceramiczny grill, wędzarnia oraz kuchenka na fajerki 
stały się pretekstem do międzypokoleniowych spotkań w siedzibie 
stowarzyszenia przy ul. Zwycięstwa 14. Od miejsca spotkań wzięła 
się właśnie nazwa projektu. 
Przez cały czas trwania projektu mieszkańcy mogli brać udział w 
budowie kompleksu, dzielić się swym doświadczeniem i wspólnie 
kreatywnie spędzać czas. Członkowie ArteWedy mogli stworzyć tę 

Kreatywne działania SDK ArteWeda

Od 3 do 16 grudnia w Katowicach odbywał się Szczyt Klimatycz-
ny COP24. Jednym z jego ważniejszych wydarzeń był tzw. Szczyt 
Miejski Miasta dla klimatu (5.12) - podczas tego spotkania przed-
stawiciele miast mogli złożyć swój podpis pod tzw. Deklaracją Ka-
towicką (wola zgłoszenia do 
platformy NAZCA). Jednym 
z sygnatariuszy deklaracji był 
Burmistrz Lądka-Zdroju Ro-
man Kaczmarczyk.
Szczyty klimatyczne ONZ, 
czyli tzw. COP (Conference 
of the Parties) to cykl glo-
balnych konferencji, podczas 
których negocjowane są dzia-
łania na rzecz polityki klima-
tycznej. Polska już trzykrotnie 
była ich gospodarzem - w 
2008 r. w Poznaniu, w 2013 
r. w Warszawie i w 2018 r. w 
Katowicach. W ramach tego-
rocznego szczytu odbędą się: 
24. Konferencja Stron Ramo-
wej Konwencji Narodów Zjed-
noczonych w sprawie Zmian 
Klimatu (COP24), 14. Spotkanie Stron Protokołu z Kioto (CMP 14) 
oraz Konferencja sygnatariuszy Porozumienia Paryskiego (CMA 
1). W katowickim wydarzeniu uczestniczyło blisko 20 tysięcy osób 
ze 190 krajów - politycy, reprezentanci organizacji pozarządowych 
oraz środowisk naukowych i sfery biznesu. Naszym przedstawi-
cielem na konferencji był Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kacz-
marczyk.

Z myślą o Ziemi Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, dostrzegło jak dużą rolę pełnią 
poszczególne miasta w walce z niekorzystnymi zmianami klima-
tycznymi. To właśnie dlatego, od dłuższego czasu zachęca wło-
darzy polskich metropolii do przyłączenia się do tzw. platformy 
NAZCA (Non-State Actor Zone for Climate Action). NAZCA działa 
przy Sekretariacie ds. Zmian Klimatu ONZ. Platforma stworzona 

została w 2014 r. 
przez UNFCCC (Ra-
mowa konwencja 
Narodów Zjedno-
czonych do sprawy 
zmian klimatu) i 
jest światową bazą 
danych na temat 
praktycznych działań 
proklimatycznych, 
która ma nam służyć 
w zrozumieniu glo-
balnych tendencji w 
kształtowaniu polityk 
regionalnych, miej-
skich i biznesowych 
(oraz sposobów 
ich finansowania). 
Regiony, miasta i 
społeczności obywa-

telskie mogą w niej rejestrować swoje planowane i realizowane 
działania na rzecz klimatu. Do tej pory, do NAZCA wpisało się już 
ponad 9000 miast i 125 regionów. Warto zaznaczyć, że podpis pod 
tzw. Deklaracją Katowicką jest równoznaczny z wyrażeniem woli 
wpisania miasta do platformy NAZCA.

Ewa Chalecka

przyjazną przestrzeń dzięki ogólnopolskiej inicjatywie Działaj lokal-
nie oraz głównym sponsorom: Funduszowi Lokalnemu Masywu 
Śnieżnika, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Polsko-
-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
W nowo stworzonym miejscu, w listopadzie odbyły się darmowe 
warsztaty dla wszystkich chętnych. Podczas nich uczestnicy mogli 
zapoznać się z starym rzemiosłem wypieku chleba, sztuką tworze-
nia zakwasu, rodzajami tradycyjnych wypieków oraz niezbędnymi 
do nich materiałami. Dzięki wsparciu Muzeum Etnograficznego we 
Wrocławiu uczestnicy mieli szansę dowiedzieć się więcej o kultu-
rze, tradycjach, życiu Dolnego Śląska. Nie zabrakło też akcentów 
artystycznych - wspólne śpiewanie pieśni w dolnośląskiej gwarze. 
Uczestnicy mogli również zapoznać się z kulinarnymi przepisami 
Dolnego Śląska z całą paletą wpływów tradycji mniejszości naro-
dowych naszego terenu, choćby kuchnią greków, kresowian, czy 
macedończyków przybyłych do Polski po wojnie. 
W trakcie projektu ArteWeda spotkała się z dużym wsparciem. 
Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju, Biblioteka Publicz-
na w Lądku-Zdroju, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lądeckiej, Ka-
wiarnia Artystyczna Dom Klahra, Piwnica pod Adamem, dzielnie 
wspierali inicjatywy ArteWedy a dzięki sklepowi P.P.H.U. „Juliusz” 
i firmie „Plastdom” niezbędne do projektu materiały zawsze były 
na miejscu.
Kolejne działania Stowarzyszenia będziemy mogli obserwować już 
wiosną. Warsztaty z wypieku chleba, gotowania, tworzenia kosme-
tyków naturalnych, szycia, to jedne z licznych pomysłów na przy-
szłe spotkania. Jeśli mają państwo ochotę dołączyć do wydarzeń 
lub włączyć się w sprawy organizacji, proszę śmiało korzystać z 
poniższych kontaktów. Zapraszamy serdecznie do śledzenia kolej-
nych kroków Stowarzyszenia Działań Kreatywnych ArteWeda.

Pamela Manat
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Nowinki z Przedszkola
l Spotkanie z kowalem.
W listopadzie najstarsza grupa przedszkolaków uczestniczyła w 
spotkaniu z kowalem, który w zapoznał dzieci z warsztatem ko-
walskim. Dzieci odkrywały sekrety rzemiosła, zapoznały się z co-
dzienną pracą i obejrzały kowalski ,,piórnik” - wszystkie narzędzia 
potrzebne do okucia konia. Dzieci przekonały się jak specyficzna i 
trudna jest praca kowala. Na pamiątkę każdy przedszkolak dostał 
podkowę na szczęście. Grupa „Pajacyków” z lądeckiego Przed-
szkola  bardzo dziękuje państwu Łukaszewskim z Willi Marianna 
za zorganizowanie ciekawych zajęć.
l Święto kredki
„Kolorowe kredki w pudełeczku noszę, kolorowe kredki bardzo 
lubią mnie...” Przy tej piosence dzieci przedszkolne i młodsze ze 
żłobka bawiły się podczas Święta Kredki, które obchodziliśmy 
22.11. Dzieci miały do wykonania wiele zadań dotyczących kredek 
i kolorów. Najstarsza grupa przedszkolna, „Pajace”, wystąpiła w 
inscenizacji ,,Kłótnia kredek”. Tego dnia wystarczyło pobudzić wy-
obraźnię a kolorowe kredki malowały barwny obrazek.
l Wszystkie dzieci Mikołaja kochają, wszystkie dzieci na 
niego czekają
Wizyta św. Mikołaja w przedszkolu to jeden z najbardziej oczeki-
wanych przez dzieci dni w całym roku. Przedszkolaki i maluchy ze 
żłobka zgromadzone w auli z wielką niecierpliwością spoglądały 
na drzwi, wyglądały przez okna i nasłuchiwały dzwoneczków Św. 
Mikołaja. Czas oczekiwania wypełniony był wspólnymi zabawami 
przy muzyce prowadzonymi przez jednego z rodziców p. Romana 
Matecha, któremu bardzo dziękujemy za pomoc i współpracę. Po-
mimo braku białego puchu św. Mikołaj pojawił się w asyście trzech 
aniołków. Dzieci powitały gości piosenką i wierszami. Przygotowa-
ły też dla gościa obrazki i laurki. Św. Mikołaj został zaproszony 
przez dzieci do zabawy, tańca i śpiewu. Aniołki w tym czasie rozno-
siły do każdej sali paczki. Dzieci z radością zaprosiły św. Mikołaja 
za rok, obiecując, że czekając na niego będą bardzo grzeczne!
l Spacer po Lądku-Zdroju
W ramach kolejnej edycji programu „Jestem przewodnikiem po 
swoim mieście” grupa „Tygrysków” i „Muchomorków” poznawała 
Lądek-Zdrój. Dzieci po raz kolejny prowadził przewodnik sudecki 
p. Grzegorz Szczygieł. Tym razem odwiedziliśmy część zdrojową 
miasta. Dzieci poznały historię patrona miasta św. Jerzego i le-
gendę o odkryciu lądeckich wód leczniczych. Zwiedziły sanatorium 
„Jerzy”, obejrzały Most Kryty, pospacerowały po pięknym Parku 
Zdrojowym, zobaczyły amfiteatr, fontanny, piękną architekturę sa-
natorium Zdroju „Wojciech”. Na zakończenie podziękowały panu 
przewodnikowi i umówiły się na kolejną wycieczkę. 
l Dokarmianie ptaków
Zbliża się zima. Podczas zajęć przedszkolaki wzbogacają wiedzę 
o cechach charakterystycznych dla danej pory roku, sposobów 
przetrwania zimy przez zwierzęta i pomagania im w trudnych wa-
runkach. Znowu przystąpiliśmy do akcji „Pomagamy zwierzętom 
przetrwać zimę” we współpracy z Nadleśnictwem Lądek-Zdrój i 
Śnieżnickim Parkiem Krajobrazowym. Dzieci z grup V i VI miały 
zajęcia „Gatunki ptaków”; jego celem było rozpoznawanie ptaków, 
które spotykamy podczas spacerów i zdobycie wiadomości o spo-
sobach ich dokarmianiał. Po części teoretycznej, każdy uczestnik 
zajęć otrzymał kulkę karmy i wyszliśmy na spacer, aby zawiesić ją 
dla ptaków. Będziemy mogli obserwować je także z okien przed-
szkolnych sal, ponieważ na terenie naszego placu znajdują się kar-
mniki, które otrzymaliśmy od Nadleśnictwa. Dziękujemy p. Łuka-
szowi Głowackiemu za przeprowadzenie zajęć dla najmłodszych. 
Nadleśnictwu dziękujemy za drzewka, które dekorują nasz hol, a 
otrzymaliśmy je w ramach Akcji Choinka. Z okazji Nowego Roku 
pragniemy życzyć Wszystkim dużo zdrowia, codziennego optymi-
zmu i spełnienia postanowień noworocznych!
Niech Nowy Rok 2019 będzie czasem pokoju, miłości oraz realiza-
cji najskrytszych marzeń, Przyjaciołom i Partnerom

życzą Dzieci i Pracownicy Przedszkola 
z Oddziałami Integracyjnymi w Lądku -Zdroju

Komunikat
Lądeckich Usług Komu-
nalnych
Lądeckie Usługi Komunalne Sp. z o.o. informuje o zakończe-
niu prac związanych z remontem sieci wodociągowej w ulicy 
Kłodzkiej i Ogrodowej. 

Bardzo dziękujemy Mieszkańcom Lądka-Zdroju oraz wszyst-
kim Gościom Uzdrowiska za wyrozumiałość okazaną pod-
czas prowadzonych prac.

Dodatkowo informujemy, że z dniem 31.12.2018 r. kończy 
się obowiązywanie Uchwały nr LIX/396/2018 Rady Miejskiej 
Lądka-Zdroju z dnia 17 lipca 2018 r., w sprawie dopłat do 
ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. Od dnia 
01.01.2019 r. obowiązują ceny i stawki zatwierdzone przez 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie we Wro-
cławiu decyzją WR.RET.070.350.2018.

Prezes LUK Sp. z o.o.
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Liceanarium
l KONKURS RECYTATORSKI
Dnia 29.listopada 2018r. w Liceum Ogólnokształcącym w Lądku-
-Zdroju zorganizowano VI już edycję Konkursu Literackiego , który 
w formie konkursu recytatorskiego miał miejsce w Centrum Kultu-
ry i Rekreacji w Lądku-Zdroju. Tematem przewodnim tegorocznej 
edycji byli „Mieszkańcy lasu”. Do konkursu przystąpiły dzieci oraz 
młodzież z przedszkoli i szkół głównie z Lądka- Zdroju i Stronia Śl., 
ale także po raz kolejny  z „Bajlandii” z Bolesławowa, Przedszkola 
Nr 4 z Kłodzka; po raz pierwszy gościliśmy uczestnika ze Szkoły 
Podstawowej ze Złotego Stoku. Patronat honorowy nad konkur-
sem roztoczyło, jak co roku, Nadleśnictwo Lądek-Zdrój. Przed-

l Sukces w konkursie recytatorskim
Miło nam poinformować, że w dniu 29.11.2018r. w VI edycji Mię-
dzyszkolnego Konkursu Literackiego „Mieszkańcy lasu” nasze 
uczennice zdobyły najwyższe miejsca, recytując „Miecz przezna-
czenia” A. Sapkowskiego i fragment z „Harry’ego Pottera. Komna-
ta tajemnic” J.K. Rowling. Serdeczne gratulacje! 
l Warsztaty naukowe 
W dniu 4. grudnia w ramach „Dni z WAT” uczestniczyliśmy w za-
jęciach edukacyjnych prowadzonych przez kadrę pedagogiczną 
Wojskowej Akademii Technicznej z Warszawy. Mając na uwadze 
zapowiedź o spotkaniu z wykładowcami z wydziałów cybernety-
ki, elektroniki, inżynierii, mechaniki, logistyki, nowych technolo-
gii i chemii, spodziewaliśmy się eksperymentów i pokazów, nie 
mniej wykłady były równie interesujące, choć przyznać musimy, że 
pierwszy z nich nie należał do najłatwiejszych. To dla nas sygnał, 
że sporo pracy przed nami w celu zgłębiania i rozwijania technicz-
nej wiedzy. 
l Choinka i Mikołajki 
Pierwszy tydzień grudnia obfitował również w inne wydarzenia. 
We wtorek otrzymaliśmy podarunek od Nadleśnictwa Lądek Zdrój 
– przepiękną choinę. W tym roku to „Drzewko życzeń”: każdy mógł 
powiesić karteczkę z życzeniami dla innych lub …siebie. Jodełka 

WIEŚCI Z GIMNAZJUM

stawiciele Nadleśnictwa p. Ewelina Suchodolska i p. Jan Chilarski 
oraz ks. Wojciech Zmysłowski zasiadali w jury, które przesłuchało 
ponad 30 uczestników. 
Oficjalne wyniki konkursu:
Przedszkole: I miejsce- Hanna Kowalewska (Bajlandia), II miejsce- 
Dawid Gulij (Przedszkole Stronie Śl.), III miejsce- Daniel Cibiński 

(Przedszkole Kłodzko), wyróżnienie- Emma Strączyńska (Przed-
szkole Lądek-Zdr.),
Szkoła Podstawowa, młodsi: I miejsce- Zuzanna Soroko (SP Stro-
nie Śl.), II miejsce- Kalina Chabierska (SP Trzebieszowice), III 
miejsce- Milena Sawicka (SP Lądek-Zdr.), wyróżnienie- Olaf Bor-
kiewicz (SP Lądek-Zdr.)
Szkoła Podstawowa, starsi: I miejsce- Dawid Muszyński (SP Lą-
dek-Zdr.), II miejsce- Kacper Kołaczyk (SP Stronie Śl.), III miej-
sce- Antoni Ruszkowski (SP Złoty Stok), wyróżnienie: Michalina 
Bernecka (SP Trzebieszowice), Sabrina  Koszalska (SP Lądek-Zdr.)
Gimnazjum: I miejsce- Wiktoria Ulan, II miejsce- Zuzanna Chyła 
(Gimnazjum Lądek-Zdr.)
Szkoła Ponadgimnazjalna: I miejsce- Aleksandra Lempart, II miej-
sce- Michał Streluk (LO Lądek-Zdr.)
Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom. Interpretacje 
były wzruszające, dające do myślenia, często zabawne, z piękny-
mi strojami i rekwizytami. Dodatkową atrakcją dla oczu były pra-
ce plastyczne wykonane przez uczniów ze Szkoły Podstawowej w 
Lądku-Zdroju, które przedstawiały las i zamieszkujące go zwierzę-
ta. Uczniów plastycznie poprowadził p. Radosław Pasionek- dzię-
kujemy! Organizatorzy dziękują także opiekunom, nauczycielom, 
rodzicom za przygotowanie dzieci do konkursu, za poświęcony 
czas i energię- efektem były występy na bardzo wysokim pozio-
mie! Serdecznie dziękujemy Nadleśnictwu Lądek-Zdrój za wspar-
cie, nagrody i dobre pomysły. Mieszkańcy lasu” pięknie zostaną z 
nami na rok.
l MIKOŁAJKI
Wiadomo, że skoro w kalendarzu pojawił się 6. grudnia to czas 
na Mikołaja, Świętego Mikołaja. Tacy Mikołajowie w towarzystwie 
uroczych Śnieżynek wyruszyli z LO do lądeckiej podstawówki i 
do przedszkola. Tego dnia okazało się, że WSZYSTKIE dzieci były 
grzeczne i czekały na nie podarunki.  Zaśpiewały, zatańczyły, przy-
tuliły się do Mikołaja, a swoim szczerym uśmiechem dziękowały 
mu za przybycie. Dla naszych licealistów to było nie tylko speł-
nienie dobrego uczynku, ale też powrót do wczesnego, błogiego 
dzieciństwa.

Adrianna Szymańska

wita nas codziennie swym zapachem i urodą, stojąc w naszym 
małym holu. Serdecznie dziękujemy Nadleśnictwu za prezent! 
Natomiast w czwartek 6. grudnia odwiedził nas w szkole Mikołaj.
Wraz z licznymi elfami rozdawał zgodnie z tradycją i słodycze, i 
rózgi. A ponieważ i w salach pojawiły się choinki, a gazetki ścienne 
pokryły ozdobami nawiązującymi do zimy  to niewątpliwy znak, że 
święta tuż tuż. 
l Hej! Kolęda, Kolęda! 
Dzień przed rozpoczęciem świątecznych ferii zimowych był uro-
czysty i bardzo miły. Na początku wraz z gośćmi – emerytami 
naszej szkoły i klubowiczami DDP Senior obejrzeliśmy „Jasełka” 
przygotowane przez uczniów pod kierunkiem ks. Roberta, śpie-
wając kolędy, które sprawiły, że nawet najzagorzalsi oportuniści 
poddali się świątecznej atmosferze. Prapremiera przedstawienia 
odbyła się w środę w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi. 
Następnie wysłuchaliśmy świątecznych pieśni w wykonaniu se-
niorów i na koniec wspólnie, przy akompaniamencie akordeonu, 
odśpiewaliśmy „Gdy się Chrystus rodzi”. Na zakończenie tego wy-
jątkowego dnia w szkole przystąpiliśmy do wspólnego biesiado-
wania, podczas którego nie zabrakło opłatka, wigilijnych potraw i 
poczęstunku dla gości. Z życzeniami na ustach rozeszliśmy się do 
domów, by spotkać się już w Nowym Roku. 
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l WIEŚCI Z BIBLIOTEK SZKOLNYCH
12 grudnia 2018r. biblioteka szkolna LO gościła grupę uczennic 
z lądeckiego Gimnazjum Publicznego. W ramach współpracy 
między bibliotekami obu placówek odbyło się pierwsze spotkanie 
poświęcone czytelniczym pasjom uczniów liceum i gimnazjum. 
Uczestniczki spotkania bardzo zajmująco i dojrzale mówiły o swo-
ich czytelniczych fascynacjach, o czasie i okolicznościach „po-
łknięcia” bakcyla czytania. Przy kawie i herbacie czas mijał bardzo 
szybko i sympatycznie. Mamy nadzieję na kontynuację spotkań.

Małgorzata Suszyńska

Dyżury aptek w styczniu 2019
w Lądku-Zdroju i Stroniu Śląskim

1.01.2019, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
2.01.2019, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
3.01.2019, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
4.01.2019, 21.00-7.00,  „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
5.01.2019, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
6.01.2019, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
7.01.2019, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
8.01.2019, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
9.01.2019, 21.00-7.00,  „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
10.01.2019, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
11.01.2019, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
12.01.2019, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
13.01.2019, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
14.01.2019, 21.00-7.00,  „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
15.01.2019, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
16.01.2019, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
17.01.2019, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
18.01.2019, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
19.01.2019, 21.00-7.00,  „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
20.01.2019, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
21.01.2019, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
22.01.2019, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
23.01.2019, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
24.01.2019, 21.00-7.00,  „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
25.01.2019, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
26.01.2019, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
27.01.2019, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
28.01.2019, 21.00-7.00,  „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
29.01.2019, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
30.01.2019, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
31.01.2019, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1

PRACA SZUKA CZŁOWIEKA
stan na dzień 18.12.2018

Kucharz - Restauracja rybna „Pod wyciągiem”, tel. 748146005
Kelner - Restauracja rybna „Pod wyciągiem”, tel. 748146005 (mile wi-
dziana młodzież ucząca się)
Kelnerka - „Geovita”, ul. Graniczna, tel. 605 300 440
Pokojowa - „Geovita”, ul. Graniczna, tel. 605 300 440
Kucharz - „Geovita”, ul. Graniczna, tel. 605 300 440
Pokojowa - OW „Bankowy, ul. Kościuszki, tel. 748148543
Specjalista ds. elektroenergetycznych - Uzdrowisko Lądek-Długopole 
S.A., tel. 748146227, w. 233
Praca - Restauracja „Polska Chata”, ul. Kosciuszki, tel. 664 428 705
Pracownik do wykładania towaru - Rossmann, ul. Ogrodowa, 
tel.887662210
Fizjoterapeuta - 23 WSZUR, tel. 74 8117 200, 609 401 691
Kasjer, sprzedawca - Sklep „Żabka”, ul. Ogrodowa
Praca w budowlance (wykończeniówka, elewacje), tel. 607 524 551
Kelnerka/Kelner - Kawiarnia „Kaprys”, tel. 604 433 771
Recepcjonista - Hotel „Mir-Jan, ul. Kościuszki 78, tel.505 952 564
Kelner - Hotel „Mir-Jan, ul. Kościuszki 78, tel.505 952 564
Konserwator - Hotel „Mir-Jan, ul. Kościuszki 78, tel.505 952 564
Kucharz - Hotel „Mir-Jan, ul. Kościuszki 78, tel.505 952 564
Pokojowa -  Hotel „Mir-Jan, ul. Kościuszki 78, tel.505 952 564
Kierownik techniczny - Hotel „Mir-Jan, ul. Kościuszki 78, tel.505 952 564
Płytkarz, Tapeciarz - Hotel „Mir-Jan, ul. Kościuszki 78, tel.505 952 564
Konserwator - Hotel „Zamek na skale”, Trzebieszowice - tel. 608 066 030
Sprzedawca - Sklep „Biedronka”, ul. Śnieżna, tel. 600 448 040
Kelnerka - Rezydencja „Grawert”, ul. Lipowa, tel. 606 217 614

Stypendia są udzielane uczniom szkół podstawowych, gimnazjów 
i szkół średnich zamieszkałych na stałe na terenie Gminy Lądek-
-Zdrój. Zgodnie z regulaminem w sprawie udzielania stypendiów 
Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju są one przyznawane na 5 miesię-
cy, maksymalnie jest to 250 zł (w zależności od ilości wniosków). 
Można uzyskać je za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i 
sportowe. Warunkiem jest osiągnięcie  wyróżnień i nagród w kon-
kursach o zasięgu ponadgminnym w ostatnim semestrze nauki 
oraz otrzymanie oceny z zachowania co najmniej dobrej.  Do wnio-
sku – można go pobrać osobiście w biurze Rady Miejskiej, drogą 
mailową pisząc na adres: radamiejska@ladek.pl) lub pobrać ze 
strony www.ladek.pl zakładka Urząd, zakładka Rada Miejska, za-
kładka Wnioski - należy dołączyć: 
- opinię dyrektora szkoły, wraz z oświadczeniem o otrzymanej oce-
nie z zachowania.; 
- opis osiągnięć z  ostatniego semestru nauki. Opis powinien być 
poświadczony przez dyrektora szkoły, opiekuna naukowego/arty-
stycznego lub trenera sportowego; 
- kserokopie dokumentów poświadczających zdobyte nagrody i 
wyróżnienia o charakterze ponadgminnym z ostatniego semestru.
Ważne, aby przy poświadczeniach szkół, klubów przy podpisach 
znalazły się pieczątki tych instytucji oraz imienne osób poświad-
czających. Najbliższy termin składania wniosków stypendialnych 
to 31 stycznia 2019 r., kolejny przypadnie  30 czerwca 2019 r. 

Małgorzata Bednarek
Przewodnicząca Rady Miejskiej Lądka-Zdroju

Stypendia za specjalne osiągnięcia 
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W okresie przedświątecznym, 12 grudnia 
2018 r., przewodnicy z Oddziału Bialskiego 
PTTK Lądek-Zdrój, członkowie PTTK oraz 
sympatycy turystyki spotkali się w gościn-
nej sali Domu Senior+ przy ulicy Zamen-
hofa – dziękujemy pani Grażynie Mańczak, 
kierownikowi OPS za jej udostępnienie! 
Podczas pierwszej części obecny był 
Roman Kaczmarczyk, Burmistrz Lądka-
-Zdroju. Opowiedział o mijającym roku, o 
lądeckich inwestycjach z najważniejszą na 
czele czyli odwiercie geotermalnym. Waż-
ną informacją dla ludzi turystyki, zwłaszcza 
tych na dwóch kółkach jest powstanie tras 
Single Track czyli około 27 km specjalnie 
przystosowanych ścieżek leśnych do jazdy 
rowerem. Wykonano odwodnienia, kładki 
w niektórych miejscach – powstała nowa 
oferta rekreacji dla aktywnych. Burmistrz 
przekazał uczestnikom spotkania życzenia 
świąteczne wraz z kalendarzami na rok 
2019 r. z efektownym zdjęciem z miejsca 
odwiertu.
Główną częścią spotkania była prezentacja 
przygotowana przez Kolegę Przewodnika 
Waldemara Zielińskiego (poniżej notka bio-
graficzna). Niedawno ukazał się „Leksykon 
Fotografów ziemi kłodzkiej 1839-1945” 
autorstwa właśnie Waldemara Zielińskie-
go i Marcina Dziedzica. Książka jest pięk-

nie wydana, w twardej okładce, liczy 136 
stron i zawiera wiele fotografii, głównie z 
drugiej połowy XIX w. i początków XX w. 
regionalnych autorów. Autor swoje wystą-
pienie w Lądku-Zdroju poświęcił rodzinie 
Kősslerów. Fotografowie ci, Joseph senior 
oraz synowie Joseph junior i Rudolph, co 
prawda nie byli stałymi mieszkańcami Bad 
Landeck , ale prowadzili tu podczas sezonu 
letniego atelier fotograficzne. Działali też w 
innych miastach kłodzczyzny czy Śląska. 
Joseph junior uzyskał tytuł nadwornego fo-
tografa księcia pruskiego Albrechta Hohen-

Waldemar Zieliński
Absolwent fizyki doświadczalnej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz fotografii na Wydziale Komunikacji Multimedialnej Akademii Sztuk Pięknych 
w Poznaniu. Edukator w zakresie dziejów fotografii. Wykładowca historii fotografii w Wielkopolskiej Szkole Fotografii w Poznaniu oraz w Wyższym 
Studium Fotografii we Wrocławiu. Członek Stowarzyszenia Historyków Fotografii, Związku Polskich Artystów Fotografików oraz Kłodzkiego Klubu 
Fotograficznego. Od lat zajmuje się historią fotografii na ziemi kłodzkiej, czego uwieńczeniem jest opublikowana w 2018 r. publikacja Leksykon fotogra-
fów ziemi kłodzkiej 1839-1945. Wcześniej wyniki swoich badań publikował na łamach czasopism i periodyków, m.in. „Przeglądu Kulturalnego Gazety 
Prowincjonalnej”, „Środka. Magazynu Bywalców Kłodzkiego Ośrodka Kultury”, „Zeszytów Muzeum Ziemi Kłodzkiej”, „Zeszytów Muzeum Filumeni-
stycznego”, „Rocznika Muzeum Papiernictwa”, „Prac Naukowych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie”, „Dagerotypu” i „Obscury”. Swoje 
prace fotograficzne eksponował na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.
Biogram na podst. Muzeum Ziemi Kłodzkiej. 

Jak Kősslerowie rysowali światłem
zollerna z Kamieńca Ząbkowickiego, otrzy-
mywał dyplomy uznania i medale za udział 
w wystawach w Londynie, Wrocławiu, 
Kłodzku, Sydney, Filadelfii (1876 r. za zdję-
cia architektury) czy Monachium. Zebrani 
mogli na dużym ekranie zobaczyć zamiesz-
czone w książce fotografie, które mimo tak 
znacznego upływu czasu zdumiewają jako-
ścią - sylwetkami pełnymi szczegółów, wy-
razistymi twarzami uwiecznionych postaci; 
widać załamania światła na fałdach ubrań. 
Rewersy fotografii, wraz z mijającymi lata-
mi rozwijały się w coraz bogatsze graficzne 
ozdobniki. Autor przywiózł również na spo-
tkanie część swojej kolekcji fotograficznej, 
by można było na własne oczy zobaczyć 
różnicę między dagerotypem a fotografią. 
Warto sięgnąć po wydawnictwo „Leksykon 
Fotografów ziemi kłodzkiej 1839-1945”, by 
dowiedzieć się więcej o dawnych autorach 
zdjęć, tych z Lądka-Zdroju, jak i całej Ziemi 
Kłodzkiej, bo jest to bogate kompendium 
wiedzy. A wracając do tytułu – źródłosłów 
wyrazu „fotografia” to połączenie dwóch 
greckich słów: photós – światło; grápho 
– piszę, graphein – rysować, pisać. Foto-
grafowie z rodziny Kősslerów, faktycznie 
rysowali – czy też pisali – światłem, pełni 
pasji i zaangażowania.

Małgorzata Bednarek 
Oddział Bialski PTTK w Lądku-Zdroju
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W pierwszy poniedziałek października (1.10) do Lądka-Zdroju 
przyjechali przedstawiciele rodziny Rabbel - gości z Niemiec powi-
tał Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk. Klan Rabbelów, 
jeszcze przed II wojną światową miał w naszym mieście manufak-
turę czekolady. Sklepik z wyrobami mieścił się w jednej z kamienic 
na lądeckim Rynku. 
Warto wspomnieć, że rodzina Rabbel wytwarza wyroby cukierni-
cze już od 1907 roku. Dziś wyśmienite czekolady i ciasta Firmy 
Rabbel można nabyć w miasteczku Westerkappeln położonym w 
regionie Nadrenia Północna-Westfalia (Niemcy) – to właśnie tam 
obecnie mieszka klan cukierników.
Kilka miesięcy później, również w poniedziałek (12.12) do Urzędu 
Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju dotarła tajemnicza przesyłka. Były 
to trzy duże kartony wypełnione po brzegi czekoladkami i piernicz-
kami Firmy Rabbel. Słodkości podzielono na dwie części. Jedna 
trafiła do hospicjum, a druga do dzieci z lądeckiego przedszkola.
Bardzo dziękujemy za słodką niespodziankę, która sprawiła tyle 
radości najmłodszym mieszkańcom Lądka-Zdroju!

Ewa Chalecka

Słodka niespodzianka

Biblioteka górą!!!
Kolejny sukces naszej biblioteki! Szykujcie się na przygodę z pro-
gramowaniem, gdyż zostaliśmy laureatami projektu ,,Kodowanie 
w bibliotece”, w ramach którego otrzymaliśmy niezbędny sprzęt 
do nauki programowania. Są to:
- 3 roboty Photon EDU
- 3 Photon Magic Dongle
- 3 tablety Huawei MediaPad T3
- 3 gry Scottie Go oraz matę edukacyjną
Bądźcie czujni, już wkrótce ogłosimy nabór na zajęcia.
Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, a jego 
realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa.

Paulina Bera, Biblioteka CKiR
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2 stycznia, godz.19.00, Koncert muzyki LATINO –Moises 
Bethencourt, Kawiarnia Dom Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 20 zł
4 stycznia, godz.19.30, Koncert muzyki włoskiej „Viva Ita-
lia“, Kawiarnia Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna Lądek-Zdrój 
Rynek 1, wstęp 20 zł
5 stycznia, godz. 19.30, Koncert kolęd, pastorałek i piosenek 
świątecznych w klimacie muzyki funky – „IM FUNKY TEAM”, 
Dom Klahra, Rynek 1, wstęp 20 zł
6 stycznia, godz. 16.00, Powitanie Trzech Króli na lądeckim 
Rynku. Spotkanie z Mędrcami ze Wschodu – Orszak Trzech 
Króli. Koncert Kolęd w wykonaniu Chóru Parafialnego Parafii 
pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Kościół Parafialny w 
Lądku-Zdroju
6 stycznia, godz. 16.00, Wernisaż wystawy - Gabriela Płazik, 
malarstwo. Kawiarnia Dom Klahra, Rynek 1, wstęp wolny 
6 stycznia, godz. 19.30, Rozśpiewani Trzej Królowie, czyli 
pieśni bożonarodzeniowe w jazzowej aranżacji – projekt gi-
tarzysty Bartosza Domagały Kawiarnia Dom Klahra, Rynek 1, 
wstęp 20 zł
7 stycznia, godz.19.00, Biesiada przy muzyce na żywo z 
zespołem Skład Nietradycyjny - akordeon, skrzypce i śpiew, 
Piwnica pod Adamem, ul. Wolności 2, wstęp płatny
9 stycznia, godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojo-
wej, Kawiarnia Wiedeńska Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 8 
zł
9 stycznia, godz.19.00, Koncert muzyki LATINO- gitara i 
śpiew Moises Bethencourt, Kawiarnia Dom Klahra, ul. Rynek 
1, wstęp 20 zł
11 stycznia, godz.19.30, Koncert: Rejda z Grzechem Ballady 
rockowo pieśniarskie – Grzegorz Dąbrowski i Piotr Rejda, Ka-
wiarnia Dom Klahra, Rynek 1, wstęp 20 zł
12 stycznia, godz.19.30, Koncert duetu Castel Dreams - mu-
zyka instrumentalna inspirowana folkiem celtyckim i muzyką 
filmową, Kawiarnia Dom Klahra, Rynek 1, wstęp 20 zł
13 stycznia, godz. 15.00, XXVII Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Lądku-Zdroju. Koncerty (m.in. kar-
nawałowe rytmy latino, duet BARDZIEJ, zespół ZAKAZ),  wy-
stępy lądeckiej młodzieży i dzieci, przejażdżki samochodami 
rajdowymi, licytacje, pyszne ciasta, przekąski i  rozgrzewające 
napitki, światełko do nieba-Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, 
lądecki Rynek. Sztab WOŚP - Centrum Kultury i Rekreacji, pl. 
Staromłyński 5
14 stycznia, godz.19.00, Biesiada przy muzyce na żywo z 
zespołem Skład Nietradycyjny - akordeon, skrzypce i śpiew, 
Piwnica pod Adamem, ul. Wolności 2, wstęp płatny
16 stycznia, godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojo-
wej, Kawiarnia Wiedeńska Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 8 
zł
16 stycznia, godz.19.00, Koncert muzyki LATINO - Moises 
Bethencourt,  Kawiarnia Dom Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 20 zł
18-20 stycznia, Lądecki Jarmark Staroci, Rynek 
18 stycznia, godz. 19.00, Lądeckie Kino bez biletu, pl. Sta-
romłyński 5,  Sprawdź repertuar w CKiR, wstęp wolny
19 stycznia, godz. 11.00, Poranek z Bajką - Lądeckie Kino 
bez biletu, pl. Staromłyński 5, Sprawdź repertuar w CKiR, 

wstęp wolny
19 stycznia, III Przegląd Kolęd i Pastorałek, Kinoteatr, ul. Orla 
7. Wstęp wolny
19 stycznia, godz.19.30, Koncert grupy Jeszcze Bardziej 
Stan Surowy - rock/punk/muzyka Kawiarnia Dom Klahra, ul. 
Rynek 1, wstęp 20 zł
21 stycznia, godz.19.00, Biesiada przy muzyce na żywo z 
zespołem Skład Nietradycyjny - akordeon, skrzypce i śpiew, 
Piwnica pod Adamem, ul. Wolności 2, wstęp płatny
23 stycznia, godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojo-
wej, Kawiarnia Wiedeńska Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 8 
zł
23 stycznia, godz.19.00, Koncert muzyki LATINO - Moises 
Bethencourt, Kawiarnia Dom Klahra,ul. Rynek 1, wstęp 20 zł
25 stycznia, godz. 16.00, Spektakl „Zagubiona Owieczka” 
oraz program: „Gwiazdkowa niespodzianka”. Realizacja: 
Teatr „Ziarenko Gorczycy”. Sala Widowiskowa CKiR, pl. Sta-
romłyński 5
25 stycznia, godz. 19.00, Lądeckie Kino bez biletu, pl. Sta-
romłyński 5,  Sprawdź repertuar w CKiR, wstęp wolny
25 stycznia, godz.19.30, Koncert Paulina Lenda i Piotr Ko-
zub: „Damskie Granie“, Część 1, Kawiarnia Dom Klahra, ul. 
Rynek 1, wstęp 20 zł
26 stycznia, godz. 11.00, Poranek z Bajką - Lądeckie Kino 
bez biletu, pl. Staromłyński 5, Sprawdź repertuar w CKiR, 
wstęp wolny
26 stycznia, godz. 19.30, Wieczór w kratę, czyli muzyka pro-
sto ze Szkocji w wykonaniu grupy Jig Reel, Kawiarnia Dom 
Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 45 zł 
27 stycznia, godz. 18.30, Spotkanie podróżnicze - Wieczór 
rosyjski - opowieści z podróży Moniki Ciesłowskiej, Piwnica 
Pod Adamem, ul. Wolności 2, wstęp wolny 
28 stycznia - 8 lutego, Ferie Zimowe w Lądku-Zdroju
28 stycznia, godz.19.00, Biesiada przy muzyce na żywo z 
zespołem Skład Nietradycyjny - akordeon, skrzypce i śpiew, 
Piwnica pod Adamem, ul. Wolności 2, wstęp płatny
30 stycznia, godz.19.00, Koncert muzyki LATINO - Moises 
Bethencourt, Kawiarnia Dom Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 20 zł

Wrocławskie „Słowo Polskie” – jak co roku – ogłosiło Plebiscyt 
na najlepszego sportowca i trenera na Dolnym Śląsku. Pośród 
sportowców kandydujących w Plebiscycie 2018 znalazła się nasza 
tenisistka stołowa Anna Węgrzyn. Przypomnijmy tylko, że pocho-
dzące z Trzebieszowic Ania i jej siostra Kasia Węgrzyn to w chwili 
obecnej najbardziej znane sportsmenki w naszej gminie. Uczenni-
ce trenera Leszka Kawy kontynuują obecnie karierę we Wrocławiu.
Namawiamy Państwa na głosowanie na Anię Węgrzyn, wystarczy 
wysłać SMS o treści GALA 48 na nr 7178. Koszt SMS-a to 1,23 zł. 
Głosowanie potrwa do 20 stycznia. Można również głosować na 
kuponach publikowanych w tygodniku „Słowo Polskie”.

Red.

Głosuj na Anię!!!
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