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Bezpłatny Informator Samorządowy Miasta i Gminy Lądek-Zdrój

Lądecki długi weekend

II Festiwal Zdrowia i Cooltury
Tegoroczny kwietniowo-majowy weekend - podobnie jak w zeszłym roku - rozpoczął II Festiwal Zdrowia i Cooltury. Centrum
Kultury i Rekreacji przygotowało spory zestaw atrakcji i byłoby się
działo „na bogato”, gdyby planów nie pokrzyżowała… kiepska pogoda. Dzień przed imprezą zaskoczyła nas opadami śniegu, jakich
chyba przez całą zimę nie mieliśmy. W konsekwencji organizatorzy
musieli podjąć decyzję o przeniesieniu przedsięwzięcia z Parku im.
Jana Pawła II do Kinoteatru i w jego okolice. I ostatecznie była to
dobra decyzja: w sobotę słońce - wprawdzie z rzadka - przeświecało przez chmury, było jednak bardzo zimno, a deszcze postraszyły
nas co najmniej dwa razy; w niedzielę było już słoneczniej, wciąż
jednak chłodno.
II Festiwal Zdrowia i Cooltury odbywał się jednocześnie w kilku
miejscach. W Kinoteatrze i na placu pod Domem Zdrojowym mieliśmy strefę ekspozycyjną i tutaj też odbywały się wydarzenia artystyczne. Natomiast 14 wykładów i warsztatów miało miejsce w
hotelach „Alhambra” i „Trojan”, pensjonacie „Kalina” i kawiarni
„Drugie Życie Książek”.

Wystawcy zaprezentowali się w liczbie podobnej do zeszłorocznej, a w ich ofercie znalazły się stoiska z rzemieślniczą żywnością,
naturalne przetwory i syropy, biżuteria artystyczna, akcesoria kuchenne, suplementy diety itp.
Tegoroczne wykłady poświęcone były różnym tematom, za każdym
razem jednak odnoszącym się do propagowanej podczas festiwalu
filozofii slow life. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. Katarzyna Barczyńska, Małgorzata Brzezińska, Antoni Jarocki, Aleksander Nazymko i nasza orłowiczanka Alicja Syryca. Dołączmy tutaj
masażystę Jacka Ninję Adamczyka, który w niedzielne popołudnie
masował twarze uczestniczek festiwalu, a jego dwugodzinny pokaz
cieszył się dużym powodzeniem.
W strefie fit zobaczyliśmy m.in. trening z mistrzem świata w sztuce
walki K1 Rafałem Niestrzębą, pokaz zumby z Agnieszką Malik na
czele i znakomitego Edilsona Ribeiro de Lima, który bawił się z
uczestnikami animacjami tanecznymi w stylu latino.
Wreszcie od strony kultury na scenie lądeckiego „Kinoteatru” pojawili się „Funky Bus”, mistrz skrzypiec Orest Vasiouta, a oba wieczory wypełniły wydarzenia dużego kalibru.
Dokończenie na str.3
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Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Z przyjemnością zaznaczam, że w czasie ceremonii najwyższe odznaczenie
ochotniczych straży pożarnych w Polsce, czyli Złoty Znak Związku OSP otrzymał druh Leszek Pazdyk. Serdecznie gratuluję!
17 maja podpisaliśmy w Dolnośląskiej Izbie Pośrednictwa dokumenty dotyczące dofinansowania kwotą 4,6 mln zł, które przeznaczone zostaną na remont i adaptację Dworca Kolejowego Lądek-Zdrój, gdzie powstanie nasz Inkubator Przedsiębiorczości.

18 maja wziąłem udział w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia
Gmin Ziemi Kłodzkiej oraz obchodach 25-lecia funkcjonowania
Euroregionu Glacensis. Uroczystości odbyły się w Kudowie-Zdroju.

Z biurka
BURMISTRZA KACZMARCZYKA

25 maja byłem także na Walnym Zebraniu, tym razem Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, w którym wzięli udział niemal
wszyscy burmistrzowie i prezydencji gmin uzdrowiskowych w
Polsce.

3 maja uczestniczyłem w Powiatowym Święcie 3 Maja. W uroczystościach wziął udział m.in. wiceminister Obrony Narodowej
Michał Dworczyk.
4-5 maja przebywałem w Darłowie na konferencji Silver Tourism.
Wraz z burmistrzem Polanicy-Zdrój Jerzym Terleckim byliśmy
jedynymi przedstawicielami uzdrowisk polskich. Konferencja
dotyczyła przede wszystkim problematyki związanej z turystyką
senioralną w Unii Europejskiej.
11 maja byłem w Warszawie z wizytą roboczą u minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej. Wizyta dotyczyła nieuchwalenia
przez Radę Miejską Lądka-Zdroju uchwały gminnej dotyczącej
zmian wynikających z wprowadzanej w Polsce reformy szkolnictwa.
Tego samego dnia, z innymi burmistrzami gmin uzdrowiskowych Dolnego Śląska, byłem w Ministerstwie Rozwoju. Nasze
spotkanie dotyczyło wsparcia finansowego ze strony państwa,
którego celem byłaby wymiana pieców CO i obniżenie „niskiej
emisji”.
12 maja w Kłodzku odbyły się obchody powiatowe Dnia Strażaka. Uroczystości miały miejsce w Muzeum Ziemi Kłodzkiej.
Podczas gali otrzymałem Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa. To wspaniałe wyróżnienie wynika z faktu, że w czasie mojej
dotychczasowej kadencji pozyskaliśmy dla naszych gminnych
OSP dwa wozy pożarnicze.

13 maja raz jeszcze wziąłem udział w obchodach Dnia Strażaka,
tym razem na poziomie województwa dolnośląskiego. W uroczystościach uczestniczyli m.in. minister Mariusz Błaszczak, szef

Podpisałem akt wymiany nieruchomości między Gminą Lądek-Zdrój a Uzdrowiskiem Lądek-Długopole S.A. W konsekwencji
nasza Gmina stała się właścicielem zdrojowej Muszli Koncertowej z przyległym do niej terenem, natomiast Uzdrowisko otrzymało Źródło „Chrobry” wraz z terenem przyległym. To bardzo
ważny akt, ponieważ próby wymiany trwały od kilku lat, ale także
w świetle naszych starań o pozyskanie środków na remont i modernizację Domu Zdrojowego z „Kinoteatrem”.
1 czerwca, z okazji Dnia Dziecka, uczestniczyłem w otwarciu
nowego Placu Zabaw przy Szkole Podstawowej w Trzebieszowicach.
Na terenie miasta, głównie przy drogach dojazdowych, pojawiły
się na latarniach nowe flagi. Na flagach tych obok logo naszego
miasta, reklamowane jest nowe hasło promocyjne: Lądek-Zdrój
Miasto Festiwali. W tym roku, podobnie jak w zeszłym, w Lądku-Zdroju odbędzie się aż 7 festiwali: Festiwal Zdrowia i Cooltury,
Festiwal Tańca, Lądeckiej Ludowe Zdroje, Dolnośląski Festiwal
Biegów Górskich, „Muzyka u Źródeł”, Festiwal Teatralny Humpty
Dumpty, Festiwal Górski. Przy okazji namawiam serdecznie
wszystkich mieszkańców naszej gminy do udziału w tych i wielu
innych wydarzeniach - to wspaniałe, rosnące przedsięwzięcia,
które stają się naszą marką.
Kaczka nad Białą Lądecką pojawiła się po raz pierwszy w pełnej, wiosennej krasie. Mam nadzieję, że wiosną przyszłego roku
Lądecka Kaczka będzie miała koło siebie młode, ukwiecone kaczęta. Chciałem też dodać, że z mojej inicjatywy mieliśmy w tym
roku w Parku Zdrojowym im. Jana Pawła II prawdziwy tulipanowy ogród, w biało-czerwonych barwach.
j Burmistrz Lądka-Zdroju, Roman Kaczmarczyk
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Lądecki długi weekend

W sobotę w sali teatralnej obiektu zagrali łódzcy „Normalsi” w towarzystwie skrzypka Michała Jelonka i trzeba przyznać, że dawno
nie było takiego koncertu w tym miejscu. Sala była wypełniona
po brzegi, a sami artyści zaprezentowali się wspaniale, co słychać
było w komentarzach po zakończeniu występu. Nazajutrz Lądek
odwiedziło trio „Longital” z Bratysławy. Gwiazda niezależnej sceny
muzycznej w Słowacji, zgromadziła nieco mniejszą niż „Normalsi” publiczność, jednak ich koncert był dużym wydarzeniem pod
względem artystycznym. Słowacy pokazali pełnokrwistą twórczość na pograniczu muzyki niezależnej i awangardy.
Frekwencja podczas festiwalu miała charakter falowy, uczestnicy
zjawiali się w Kinoteatrze i na placu przed nim w dużych grupach,
by okresami było ich niewielu. Według oceny organizatorów ilość
ludzi, którzy odwiedzili festiwal była podobna do zeszłorocznej. Nie
sposób nie zadać pytania: ile osób przyszłoby gdyby pogoda jednak dopisała? Może przekonamy się w przyszłym roku...
Dzień Artysty
We wtorek 2 maja odbyła się druga impreza plenerowa w ramach
weekendu - Dzień Artysty. I tutaj pojawiły się problemy z pogodą.
Pracownicy CKIR wystawiali scenę w deszczu, który wprawdzie
ustał przed częścią koncertową, rozłożył jednak na łopatki przygotowane na imprezę warsztaty dla dzieci: plastyczne, teatralne,
puszczania mydlanych baniek.
W części muzycznej dnia na scenie pojawili najpierw debiutanci
„Maga”, czyli faceci z Kłodzka, Ołdrzychowic i Stronia Śląskiego;
panowie dali całkiem niezły występ, biorąc pod uwagę, że grają ze sobą zaledwie cztery miesiące. Po nich zaczął się, mówiąc
żartobliwie, desant opolski, bo najpierw zagrali panowie z okolic
Krapkowic, czyli „New Brand Cadillacs”, a jako następni opolanie
z „Sold My Soul”. Oba zespoły pokazały świetny kunszt, a ich muzycy bawili zgromadzoną publiczność znakomicie i dali się namówić na bisy. Dzień Artysty zamknęli lokalesi: niezastąpiony lądecki
„Zakaz” ze wzmocnionym brzmieniem, po którym na bruku naszego Rynku wystąpił „Teatr, Którego Być Nie Powinno” z pokazem
ogniowym.
Podsumowując, przewrotna aura utrudniła organizatorom kolejne
przedsięwzięcie, jednak ich konsekwencja była warta zachodu.

Dokończenie ze str. 1

W Święto 1 Maja lądczanie, turyści i kuracjusze wraz z burmistrzem Lądka-Zdroju wybrali się na wspólną wycieczkę na Borówkową Górę. Po dotarciu wyprawy Polaków, już na górze, okazało
się, że Czesi odwołali planowane na ten dzień Otwarcie Sezonu Turystycznego, które miało być połączone z występami artystycznymi. Jak na złość akurat 1 maja pogoda była znakomita. Członkowie
naszej wyprawy byli jednak zadowoleni ze spaceru w promieniach
majowego słońca.
Tego samego dnia Lądek-Zdrój odwiedziły samochody zabytkowe
z Polski i Czech, które w okolicach południa gromadziły się na naszym Rynku. Było barwnie i radośnie, trzeba bowiem przyznać, że
na widok wehikułów, które dotarły do Lądka-Zdroju oczy otwierały
się szerzej a na ustach pojawiał się uśmiech.
Dwa dni później, 3 maja, w Sali Widowiskowej CKIR odbył się koncert Orkiestry Zdrojowej z okazji Święta Uchwalenia Konstytucji 3
Maja. Nasza orkiestra stanęła na wysokości zadania - koncert miał
patriotyczny charakter.
Długi majowy weekend za nami. Z pewnością gdyby dopisała pogoda byłby znacznie atrakcyjniejszy, nie ma jednak co narzekać, w
końcu mieszkamy w górach, w miejscu, w którym pogoda potrafi
płatać nie lada figle. Trzymajmy kciuki za kolejny rok!
j Red.

1 Maja i Święto Konstytucji 3 Maja
Obok dwóch większych organizacyjnie przedsięwzięć mieliśmy w
Lądku-Zdroju jeszcze dwa świąteczne dni.

Wyróżnienie dla lądczanek
Decyzją z dnia 3 maja 2017 roku, Australijska Fundacja POLCUL
im. Jerzego Bonieckiego przyznała wyróżnienia 14 laureatom zaangażowanym w budowę społeczeństwa obywatelskiego w Polsce
oraz współpracy z jej sąsiadami a wśród wyróżnionych znalazły się
dwie mieszkanki naszej gminy - matka i córka - Renata Czaplińska
i Karina Fuglińska.
Fundacja POLCUL powstała w 1980 r., nagradzano wówczas ludzi
związanych przede wszystkim z ruchem kultury niezależnej, ruchem związkowym i obroną praw człowieka jak np. Adam Michnik,
Bronisław Geremek, Henryk i Ludwika Wujec, Helena Łuczywo. Ale
większość stanowili nieznani szerzej drukarze, kolporterzy, działacze związkowi. W sumie w latach 80. wyróżniono około 600 osób.
Obecnie fundacja promuje społeczeństwo aktywne i tolerancyjne
- ludzi, którzy pracują na rzecz swoich lokalnych społeczności.
Panie Renata Czaplińska i Karina Fuglińska zostały docenione i
wyróżnione „Za wieloletnią pracę społeczną na rzecz ochrony i popularyzacji dziedzictwa kulturowego w Kotlinie Kłodzkiej”.

Przypomnę, że dzięki pracy obu Pań i rodziny Fuglińskich powstały gospodarstwo agroturystyczne „Skowronki” w Radochowie i
„Gotwaldówka” w Kątach Bystrzyckich. To tam można obejrzeć jak
dawniej mieszkano na tych terenach, jak wypiekano chleb, dowiedzieć się więcej o regionalnych strojach. Zorganizowano przez lata
wiele wspaniałych wydarzeń i wystaw obrazujących życie wsi śląskiej, kulturę ludową i XIX-wieczne rzemiosło. Tam podtrzymuje
się tradycje produktów regionalnych takich jak ciasto drożdżowego z kruszonką czy tzw. „śląskie niebo”.
Jesienią tego roku zaprosimy osoby 60+ w ramach projektu realizowanego przez PZERiI i Centrum Kultury i Rekreacji na kurs haftu
kłodzkiego, który odbędzie się właśnie w „Skowronkach”.
Serdecznie gratulujemy wyróżnionym przez Fundację POLCUL Paniom!
j Małgorzata Bednarek
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Ziemia Kłodzka bogata naturą i dziedzictwem kulturowym
Oddział Bialski PTTK wspólnie z partnerem, którym jest Centrum
Kultury i Rekreacji realizuje projekt turystyczny dofinansowany
ze środków Zarządu Powiatu Kłodzkiego jako zadanie z zakresu
turystyki: Promocja turystyki w różnych grupach wiekowych. Projekt zakłada organizację 4 wycieczek dla różnych grup wiekowych:
dzieci, młodzieży i seniorów. Celem projektu jest upowszechnianie
atrakcji turystycznych Ziemi Kłodzkiej, szczególnie tych mniej znanych lub rzadziej uczęszczanych. Zostaną opracowane propozycje
wycieczek, według których będą realizowane rzeczywiste wyprawy. Oferty te znajdą się na stronach Powiatu Kłodzkiego, Oddziału
Bialskiego PTTK i Centrum Kultury i Rekreacji oraz rozesłane do 50
biur podróży w całej Polsce.
Odbyła się już wycieczka dla dzieci młodszych - 32 dzieci z klas
III a i III c ze Szkoły Podstawowej nr w Lądku-Zdroju pojechało
do Kątów Bystrzyckich. Miejscowość promująca się jako „Twórczy
Zakątek Ziemi Kłodzkiej” proponuje już kilka wspaniałych atrakcji. Tym razem dzieci odwiedziły Kuźnię Alchemiczną GeoGut i
Pracownię Ceramiczną „Rezerwat”. Warsztaty prowadzone były
w mniejszych grupach, więc zespoły zmieniały się. W czasie przerwy, pod wiejską wiatą wypoczynkową wszyscy zjedli drugie śniadania i pobawili się na placu zabaw.
Podczas warsztatów edukacyjnych prowadzonych przez pana Piotra Guta, geologa z wykształcenia i z zamiłowania, dzieci mogły
mogły poznać świat minerałów, dowiedzieć się jakie mają one właściwości fizyczne, np. twardość, barwę, łupliwość oraz jakie minerały występują na Ziemi Kłodzkiej. W galerii można było zapoznać
się z wyrobami z kamieni regionalnych, skamieniałościami oraz
zwiedzić ekspozycję plenerową. Natomiast w pracowni ceramicznej pan Sławek Orlicki, również człowiek wielkiej pasji, zaprezentował wyroby z gliny, przedstawił jak wygląda proces powstawania
ceramiki. Potem każde dziecko własnoręcznie wykonało pracę z
gliny. Były to ślimaki, miseczki, kubeczki, liście. Wykorzystywano

„NIEZŁE ZIÓŁKO” nasz świętojański konkurs kulinarny
W telewizji zaroiło się od różnych programów kulinarnych. Top
Chef, Wysmakowani, Master Chef, Kuchenne rewolucje, Piekielna
Kuchnia… długo można wyliczać: porady, konkursy, podróże. Gotowanie stało się szalenie modne.
Lądek-Zdrój nie ma swojej telewizji, ale co roku organizuje w ramach „Nocy Świętojańskiej” konkurs kulinarny „Niezłe Ziółko”.
Pomysł na nasz konkurs jest z pewnością jakąś odpowiedzią na
telewizyjne rewelacje. Głównie jednak wynika z potrzeby wsparcia mieszkańców naszej turystycznej gminy, którzy w produkcie
kulinarnym mogliby odnaleźć swój sposób na zawodowy sukces i
ekonomiczną stabilizację. Żyjemy tutaj głównie z usług turystycznych, w tym gastronomicznych, i gotowanie dla nas może być nie
tylko modą, ale i źródłem utrzymania.
Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich, którzy dobrze gotują i chcą swój kunszt zaprezentować. Poniżej regulamin konkursu.
1. Konkurs odbędzie się 24 czerwca 2017 r. na lądeckim Rynku,
w ramach imprezy Jarmark Świętojański w Lądku-Zdroju.
2. Celem konkursu jest aktywizacja społeczności Gminy Lądek-Zdrój przez promowanie lokalnego produktu, w którego recepturze wykorzystuje się ziemiopłody Doliny Białej Lądeckiej.
3. Konkurs kierowany jest do mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój,
a także do sołectw poszczególnych wsi lądeckich.
4. Organizatorami konkursu są: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi
Lądeckiej, Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju oraz Kawiarnia Artystyczna „Dom Klahra” w Lądku-Zdroju.

literki z makaronu, odciskano wzory z koronek. I każdy uczestnik
warsztatów mógł popracować na kole garncarskim.
Na zakończenie zwiedziliśmy kościół p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej z roku 1541, najstarszy w naszej gminy i jeden z najstarszych na Ziemi Kłodzkiej. Wewnątrz prowadzone są prace
konserwatorskie, bowiem na ścianach świątyni pokrytych tynkiem
znajdują się średniowieczne freski, odkryte podczas prac remontowych w 2000 r. Dobrze zachowane polichromie zaczęto odsłaniać
w roku 2010 a prace w kościele są możliwe dzięki zaangażowaniu
Społecznego Komitetu Renowacji Kościoła w Kątach Bystrzyckich.
Pełni wrażeń uczestnicy wycieczki powrócili do Lądka-Zdroju.

Dziękuję Panom za warsztaty, dzieciom i Paniom nauczycielkom,
Lilianie Januszkiewicz i Ewie Opile za współpracę. Mam nadzieję,
że kolejne wyprawy okażą się równie atrakcyjne!
j Małgorzata Bednarek, Koordynator projektu
5. Uczestnictwo w konkursie.
W konkursie mogą uczestniczyć dwie kategorie wystawców:
- reprezentanci poszczególnych wsi oddelegowani przez władze
sołectwa,
- mieszkańcy Gminy Lądek-Zdrój.
6. Produkt konkursowy.
Organizator nie ogranicza ilości wystawianych produktów. Oceniane będą produkty spożywcze:
a) produkty zgłoszone przez sołectwa z podziałem na 3 kategorie:
- napoje (soki, napary, przetwory, alkoholowe),
- produkty słodkie,
- produkty inne.
b) produkty zgłoszone przez mieszkańców.
7. Nagrody.
Nagrody wręczane będą w poszczególnych kategoriach produktów zwycięskim sołectwom oraz w kategorii Najlepszy Produkt
mieszkańcom. Organizatorzy przewidują przyznanie, obok nagród
głównych, wyróżnień.
8. Jury
Jury złożone będzie z reprezentantów Organizatorów.
9. Zgłoszenia należy składać do 23 czerwca 2017 r. w siedzibie
Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju. Zgłoszenia są obowiązkowe z uwagi na konieczność przygotowania odpowiedniej
ilości miejsc wystawienniczych.
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lądeckiej
Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju
Kawiarnia Artystyczna „Dom Klahra”
Kontakt: Centrum Kultury i Rekreacji, pl. Staromłyński 5, Lądek-Zdrój, tel. 74 8146 562, e-mail: ckir@ladek.pl
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W maju uczniowie klas drugich przedstawiają wyniki swojej
pracy nad projektem edukacyjnym. Projekt edukacyjny to zespołowe działania uczniów w celu rozwiązania konkretnego problemu
z zastosowaniem różnorodnych metod.
Któż z nas nie kochał bajek? One zwierają prawdy moralne - uniwersalne, które uczą, że dobro zwycięża, a zło zostaje zawsze
ukarane. To, że prawda jest ważna, a kłamstwo wychodzi na jaw
i przynosi klęskę. To właśnie bajki stały się inspiracją do tego by

połączyć je i pokazać w nieco humorystyczny i przejaskrawiony
sposób. Grupa uczniów przedstawiła sztukę pt.: „Czerwony Kapturek, czyli kryminalna zagadka - pastisz bajki”. Uczniowie z klasy 2a
i 2b wspólnie pracowali nad scenariuszem, scenografią, rekwizytami i strojami. Wynikiem ich pracy była sztuka teatralna, gdzie pokazali także swoje umiejętności aktorskie. Zdjęcia z przedstawienia
na www.gpladek.pl, w zakładce projekt edukacyjny 2016/2017 realizacja.
„Kodowanie wielka sprawa - i nauka i zabawa” - to temat kolejnego projektu realizowanego w tym roku szkolnym przez grupę
11 gimnazjalistów z klasy 2b. Uczniowie przez kilka tygodni pilnie ćwiczyli programowanie w języku wizualnym Scratch. Nazwa
„Scratch” wywodzi się z techniki miksowania muzyki - tworzenia

tak zwanych skreczy - przez hip-hopowych didżejów. Gimnazjaliści
programowali bardzo różne rzeczy: gry edukacyjne, quizy, animacje, rysunki, scenki tematyczne. Publiczność oglądająca prezentację projektu nagrodziła oklaskami naszych młodych programistów.
Maj to także czas szkolnych wycieczek. W tym roku uczniowie
klasy 2a, 3a i kilkoro uczniów z klasy 2b i 3b pojechali w Bieszczady. Wędrując po bieszczadzkich bezdrożach gimnazjaliści, podziwiając piękne widoki poznali historię i geografię regionu. Zobaczyli
m.in. zaporę wodną w Solinie (mega wysokość i ogromne ilości
wody), muzeum etnograficzne Bojków (mieszkali w Bieszczadach
przez 500 lat, aż do wysiedlenia w 1945 roku), Połoninę Wetlińską
i Chatkę Puchatka (to górskie, surowe schronisko), zagrodę żubrów i muzeum leśne, jeździli Bieszczadzką Koleją Lęśną i poznali
cerkwie, a w drodze powrotnej Muzeum Fajek i Dzwonów w Przemyślu. Serdeczne podziękowania należą się od nas wychowaw-

czyniom oraz Panu Zygmuntowi Soczyńskiemu - „ZYGA-TUR” za
zorganizowanie kolejnej udanej wycieczki. Obszerna fotorelacja z
wyjazdu na naszej stronie internetowej.
Uczniom naszej szkoły życzymy bezpiecznych, miłych i pełnych
przygód wakacji. Do zobaczenia we wrześniu!
Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.gpladek.pl
– ZAPRASZAMY!
j Informacje zebrała Beata Kaczmarczyk

KARTKI Z KALENDARZA
SP Trzebieszowice
data

nazwa imprezy/uroczystości

organizator

zasięg

5 kwietnia 2017

IV edycja Międzyszkolnego
Konkursu Recytatorskiego

Koordynator szkolny – M.Krzysztan-Łakucewicz
Organizator – LO w Lądku-Zdroju

Klasy I-VI

9-13 kwietnia 2017

EUROWEEK - obóz językowy w
Długopolu Dolnym

Szkolny koordynator – B.Bogusławska
Organizator – Fundacja „EUROWEEK Szkoła Liderów” Bystrzyca Kłodzka

4 uczniów z klasy Iv,
dwoje uczniów z klasy
VI

18 kwietnia 2017

II edycja wojewódzkiego konkursu plastycznego „112-ratuje
życie”

Szkolny koordynator – M.Michorczyk
Organizator – Centrum Powiadamiania Ratunkowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we
Wrocławiu

Oddział przedszkolny

22 kwietnia 2017

Etap powiatowy - Ogólnopolski
Konkurs Bezpieczeństwa w
Ruchu Drogowym

Szkolny koordynator – M.Klimczak
Organizator - Komenda Powiatowa Policji w
Kłodzku, Starostwo Powiatowe

4 uczniów z klasy VI

24 kwietnia 2017

Europejski Dzień Śniadania

26 kwietnia 2017

Przedstawienie teatralne „Pan
Twardowski” KOK - w Kłodzku

Koordynator szkolny – M.Krzysztan-Łakucewicz
Organizator – Narodowy Teatr Edukacji im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu

Klasy IV-VI

28 kwietnia 2017

Warsztaty profilaktyczne - „Gdy
nie można rozstać się z telefonem, o fonoholizmie”

Koordynator szkolny – K.Sienkiewicz
Organizator – Pracownia profilaktyczna „Krokus”
we Wrocławiu

Klasy III-VI

Społeczność szkolna
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WIEŚCI Z „Lądeckiej jedynki”
www.sp1ladekzdroj.pl

Uroczyste otwarcie pracowni językowej 2017

15 maja w naszej szkole odbyło się uroczyste otwarcie pracowni
językowej, na które licznie przybyli nauczyciele, rodzice, uczniowie i zaproszeni goście: Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk, ksiądz prałat Marek Połochajło, Kierownik Referatu Oświaty
Alicja Piwowar oraz Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców
Mirosław Bryg. Wszystkich zebranych powitał Dyrektor Grzegorz
Weber i w trzynastu językach podziękował za trud włożony w pozyskanie funduszy na zakup sprzętu do pracowni, a następnie zaprosił gości do jej otwarcia poprzez tradycyjne przecięcie wstęgi.
Aby zaakcentować podniosłość tej chwili, uczniowie przygotowani
przez Wiolettę Bulandę (i ubrani w charakterystyczne dla różnych
państw stroje!) odśpiewali po angielsku piosenkę „We Are the
World”, a ksiądz prałat poświęcił salę.
Następnie podczas krótkiego kursu języków obcych wszyscy
chętni mogli sprawdzić możliwości, jakie daje pracownia - założyli słuchawki i starali się skojarzyć atrybuty rozłożone na ławkach
z danymi państwami, a następnie próbowali przywitać się w języku
wskazanym przez prowadzącą - p. Natalię Mazurek. Następnym
punktem programu, przygotowanym przez Tomasza Twaroga, był
konkurs muzyczny polegający na rozpoznawaniu przez uczestników zabawy wykonawców prezentowanych utworów muzycznych
i wskazaniu kraju ich pochodzenia. W tej dziedzinie bezkonkurencyjny okazał się Burmistrz Roman Kaczmarczyk! Na koniec wszyscy zebrani zostali zaproszeni na przygotowany przez rodziców
wspaniały poczęstunek składający się z międzynarodowych potraw. Można było skosztować przysmaków charakterystycznych
dla Turcji, Hiszpanii, Ukrainy, Meksyku, Rosji, Niemiec, Wielkiej
Brytanii, Węgier i Polski. Były także francuskie croissanty, sałatka
grecka, japońskie sushi, holenderskie sery, włoska pizza, czeskie
knedliki i amerykańskie hot-dogi.
Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w powstanie
naszej pracowni językowej oraz tym, którzy przygotowali jej otwarcie.
VII edycja Międzygminnego Konkursu Ortograficznego
„Mistrz Ortografii” 2017
VII edycja Międzygminnego Konkursu Ortograficznego „Mistrz
Ortografii” odbyła się w naszej szkole 11 maja 2017 r. . Tym razem do konkursu przystąpiło 6 uczniów z klas trzecich i 8 z klas
szóstych. Reprezentowali oni szkoły podstawowe w Stroniu Śląskim, Ołdrzychowicach, Kłodzku i Lądku-Zdroju. Organizatorki,
Liliana Januszkiewicz i Ewa Opiła, przygotowały dla trzecioklasistów dyktando i test ortograficzny, natomiast Wioletta Bulanda,
Danuta Martyniszyn-Gołojuch i Magdalena Linka długie dyktando,
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z którym mierzyli się uczniowie klas 6. Konkurs otworzył Dyrektor
Grzegorz Weber i jak zawsze miło powitał uczestników oraz ich
opiekunów. Potem trwała godzinna „walka na pióra”. Komisja, w
skład której weszły organizatorki konkursu i opiekunki uczestników ze wszystkich szkół, wyłoniła laureatów.
W kategorii klas trzecich:
I miejsce zajęła Maja Kucharska, uczennica SP 1 w Lądku-Zdroju,
II miejsce - Ida Wołczek, uczennica SP w Stroniu Śląskim, a III Adrian Kamiński, również uczeń SP w Stroniu Śląskim.
Wyróżnienia otrzymały: Ola Golianek ze SP 1 w Lądku-Zdroju oraz
Julia Merak i Iga Kruk ze SP w Ołdrzychowicach.
W kategorii klas szóstych wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce zajęła Oliwia Żurak, uczennica SP 1 w Lądku-Zdroju,
II miejsce - Faustyna Kret ze SP Ołdrzychowice, a III miejsce Wiktoria Hankus z SP 1 w Lądku-Zdroju.
Gratulujemy Mistrzom!
Laureaci otrzymali piękne nagrody i dyplomy, a wyróżnieni uczniowie dyplomy i drobne upominki.
Na zakończenie wszyscy delektowali się pysznym ortograficznym
tortem ufundowanym po raz kolejny przez Tajemniczego Sponsora, któremu serdecznie dziękujemy. Dziękujemy również pozostałym sponsorom: Nadleśnictwu Lądek-Zdrój i Urzędowi Miasta
i Gminy Lądek-Zdrój za ufundowanie wspaniałych nagród, panu
Piotrowi Dudziakowi i ciastkarni „Pączek” oraz Radzie Rodziców
działającej przy naszej szkole za słodki poczęstunek.

Ciąg dalszy sukcesów siatkarskich 2017
Tym razem uczestniczyliśmy w turnieju rzucanki siatkarskiej klas
piątych i zdobyliśmy … I miejsce. Turniej odbył się 12 maja 2017r.
w hali sportowej SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” w Stroniu Śląskim,
a organizatorem zawodów była Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte.
Oto nasi zwycięzcy: Martyna Siwiec, Asia Zalińska, Julka Stawowczyk, Wiktoria Adamus, Ola Figórska, Ola Banaszek, Natalia Blicharska, Mateusz Królikowski, Szymon Sobolewski,
Kamil Kaczmarek, Mikołaj Tylkowski, Oskar Janikowski, Kuba
Dopta, Michał Piątek, Andrzej Firganek.
Gratulujemy!!!!!!!
Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny 2017
Wyróżnienie w poszczególnych kategoriach otrzymali następujący
uczniowie:
Żaczek - klasa 2 – Alicja Kopytko
Maluch - klasa 3 – Norbert Krzonkalla, Martyna Popowicz
Maluch - klasa 4 – Zuzanna Łyszczarz
Beniamin - Klasa 5 - Jakub Jawornicki, Aleksandra Banaszek
Gratulacje!!!
Więcej aktualnych informacji oraz zdjęć na stronie internetowej
szkoły: www.sp1ladekzdroj.pl
			
j Informacje zebrała Marta Adamus
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LICEANARIUM
7 kwietnia 2017 r. Karolina Kukień i Jakub Dumański, uczniowie klasy III A, wzięli udział w eliminacjach powiatowych konkursu historycznego „Katyń - Golgota Wschodu”, zorganizowanych
przez ZSO w Kłodzku. Celem konkursu była m.in. popularyzacja
wiedzy o Katyniu i kształtowanie postaw patriotycznych. Uczestnicy rozgrywek otrzymali pamiątkowe dyplomy.
j Urszula Samek
10 maja 2017r. uczniowie LO w Lądku Zdroju odebrali nagrody za udział w konkursach literackim, plastycznym i fotograficznym. Tematem tegorocznej edycji konkursu organizowanego pod
patronatem Nadleśnictwa Lądek-Zdrój było „Runo leśne”. Uroczystość rozdania nagród odbyła się w CTiK-u w Stroniu Śląskim.
Podczas uroczystości można było oglądać wystawę wszystkich
konkursowych prac. Uroczystość uświetniły występy grup przedszkolnych ze Stronia i Lądka.
W konkursie literackim w kategorii poezja I miejsce zdobyła
Aleksandra Soroko, II - przypadło Katarzynie Sajt. W konkursie
fotograficznym I miejsce zdobyła Jagoda Sadowska, II - Kamila
Cichoń, III - Anna Tomaszewska. Wyróżnienia otrzymali: Aleksandra Chruślińska, Natalia Rzeźnik, Sylwia Cichoń i Marcela Stec.
W konkursie plastycznym miejsce I zdobyła Magdalena Wojtas,
II - Wiktoria Mykietyszyn, a III - Sylwia Cichoń. Wyróżnienia otrzymały Justyna Rogalska, Klaudia Szatan, Karolina Socha, Wiktoria
Halczuk.
Wszystkim serdecznie gratulujemy!
j Magdalena Rodowicz

40-kilometrów - od Dusznik, przez Karłów, Szczeliniec, Błędne
Skały, po Kudowę-Zdrój”.
„Była to długa i wyczerpująca droga, pierwszego dnia maszerowaliśmy ponad 4 godz. trudnym, górskim szlakiem, ale dopisywały
nam humory i pomagała pogoda - słońce i kojący wiatr”.
„W schronisku na Szczelińcu czekał nas obiad - zupa pomidorowa,
która była nieudaną próbą przygotowania spaghetti, a także gofry,
które wynagrodziły wszystko”.
„Wieczorem mieliśmy ognisko, dużo śmialiśmy się i śpiewaliśmy.
Michał grał na gitarze, była świetna integracja”.
„Wspaniałe widoki, śmieszne teksty, integracja, dwójka z niemieckiego i noc z kotem na zawsze zostaną w moim sercu”.
„Następnego dnia ze Szczelińca przeszliśmy na Błędne Skały, a
potem obładowani plecakami, prawie biegiem przemierzyliśmy kolejne kilometry, by zdążyć do Kudowy na pociąg. Nie zdążyliśmy!”
„Był to duży wysiłek fizyczny, ale i duży odpoczynek psychiczny.
Ten trud był wart wspomnień, które będą ze mną na długo”.
j Kacper Kwiatkowski, Monika Siniawska,
Wiktor Laskowski, Maciej Gondko (IIa/b)

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
lądeckiego PTTK

28. kwietnia w LO w Lądku-Zdroju coś się skończyło, coś się
zaczęło... Po trzech latach wspólnej nauki pożegnaliśmy maturzystów rocznik 2014-2017. Na uroczystość zaproszenie przyjęli:
Burmistrz Lądka-Zdroju pan R. Kaczmarczyk, Burmistrz Stronia
Śląskiego p. Z. Łopusiewicz i Kierownik Wydziału Oświaty w UMiG
p. Alicja Piwowar. Było grono pedagogiczne, uczniowie z kl. I-II,
rodzice i oczywiście tegoroczni maturzyści. Wyróżniono nagrodami Burmistrza Lądka-Zdroju i Stronia Śląskiego najlepszych
uczniów z tych właśnie gmin: w Lądku to Karolina Staroń, a w
Stroniu - Julia Maczkowska. Gratulujemy Wam bardzo! Wspomnieniom, podziękowaniom, nagrodom i szczerym łzom nie było
końca. To ostatnie spotkanie w takim pięknym, licznym gronie.
Teraz już tylko matura, a potem wielki świat... „Wędrówką życie
jest człowieka” (E. Stachura)... Idźcie przez życie, jak burza!
j Adrianna Szymańska
15-16 maja 2017r. Wycieczka LO na Szczeliniec Wielki
Tak było..
„W minionym tygodniu uczniowie klasy IIb i IIa wybrali się na pieszą wycieczkę w Góry Stołowe. Uczniowie wraz z opiekunkami p. E. Majką i p. I. Szpalą, a także z zaprzyjaźnionym przewodnikiem
p. Agnieszką Serafin, przebyli pieszo w ciągu 2 dni dystans ponad

W dniu 8 kwietnia 2017 r. odbył się zjazd sprawozdawczo-wyborczy Oddziału Bialskiego PTTK w Lądku-Zdroju. Z racji ilości
przybyłych członków, obrady rozpoczęły się w drugim terminie.
Ogółem w zebraniu uczestniczyło 23 członków.
Miłym akcentem było wręczenie Kol. Lucynie Adamskiej-Wulicz
odznaczenia „Zasłużony Przewodnik PTTK”.
Prezes Janusz Olszewski przedstawił sprawozdanie dotychczasowego Zarządu z czterech lat działalności. Zrealizowano m.in.
z Klubem Przewodników działającym przy Oddziale 4 edycje wycieczek letnich dla turystów – dofinansowane w toku konkursów
ogłaszanych przez Burmistrza Ladka-Zdroju; projekt w 2014 r. ze
środków Urzędu Marszałkowskiego „Poznajemy lądecką gminę”
dla uczniów szkół podstawowych.
W dalszej części wybrano nowy Zarząd, który po naradzie – Kol.
Janusz Olszewski wyraził zgodę na pełnienie funkcji skarbnika,
lecz już nie prezesa - ukonstytuował się w następujący sposób:
Prezes – Małgorzata Bednarek, Wiceprezes – Marek Kruk, Skarbnik – Janusz Olszewski, Sekretarz – Janusz Chrzan, Członek –
Ryszard Wulicz.
Kolega Ryszard Wulicz został wybrany delegatem na zjazd regionalny PTTK. W toku dyskusji poruszano m.in. sprawy: zwiększenie
aktywności oddziału - więcej spotkań i wspólnych imprez, zorganizowanie kursu znakarskiego, opracowanie tematu odznaczeń i
wyróżnień posiadanych przez członków oddziału, opracowanie
historii oddziału. Klub Przewodników przygotuje bazę danych teleadresowych przewodników i zostaną one udostępnione na stronie
internetowej: www.ladekzdroj.pttk.pl
Członkowie lądeckiego PTTK obradowali gościnnie w udostępnionej nam sali w „Rybniczance”, za co składamy podziękowanie FWP
Lądek-Zdrój.
Zarząd Oddziału Bialskiego PTTK w Lądku-Zdroju
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Turniej o Puchar Solny w Wieliczce

13 maja ekipa z Lądka i Stronia ruszyła bladym świtem do Wieliczki,
gdzie odbył się VII Otwarty Turniej o Puchar Solny juniorów, młodzików, kadetów i dzieci z udziałem ponad 300 zawodników z ponad
30 ośrodków Kyokushin. Najmłodsi konkurowali w konkurencjach z
5 technik i kata a starsi w przepisach kumite semi kontakt.
Do Lądeckiego Klubu Karate trafiło pięć medali a zdobyli je:
• Szymon Sobolewski II miejsce kumite młodzików do 45kg
• Szymon Milke II miejsce kumite chłopców 10-11 lat
• Szymon Milke I miejsce kata chłopców 10-11 lat do 35kg
• Iza Targosz I miejsce kumite dziewcząt 10-11 lat +40kg
• Oliwia Żurak III mijesce kumite kadetek do 55kg
W konkurencji kata w finale oglądaliśmy również występy Kingi
Nycek w kategorii młodziczek oraz Aleksandry Piotrowicz i Wiktorii
Knap, które startowały w kategorii dziewcząt 8-9 lat. Ola zajęła miejsce tuż za podium, Wiktoria była szósta a Kinga siódma. Do finału
przechodziła najlepsza ósemka zawodników w danej kategorii.
Zawodników w startach wspierali Waldek Targosz oraz Andrzej Milke. Udział zawodników w turnieju dofinansował LKKK.
Materiał z: www.lkkk.cba.pl

KRAJOWA ADMINISTRACJA
SKARBOWA

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bystrzycy Kłodzkiej informuje, że
z dniem 1 marca 2017 r. na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o
Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz.1947 z poźn.zm.)
wprowadzono reformę dotychczasowych struktur administracji podatkowej, służby celnej i kontroli skarbowej.
Jednym z głównych celów wprowadzonej reformy jest lepsze wykorzystanie zasobów kadrowych, finansowych i organizacyjnych połączonych
służb tworzących wyspecjalizowane jednostki administracji rządowej,
wykonujące zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków,
należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych,
ochrony interesów Skarbu Państwa a także ochrony obszaru celnego Unii
Europejskiej.
Krajowa Administracja Skarbowa jest podporządkowana ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, a jej szefem jest Wiceminister
Finansów. Jednostki organizacyjne KAS to;
1. Izby administracji skarbowej (16),
2. Urzędy skarbowe (400),
3. Urzędy celno-skarbowe ( 16, wraz z delegaturami (45) i oddziałami
celnymi (143).
Skonsolidowana Krajowa Administracja Skarbowa to przede wszystkim:
∙∙ większy nacisk na zapewnienie prawidłowej obsługi i wsparcia podatnikom i przedsiębiorcom w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych,
∙∙ jednolita informacja podatkowa i celna,
∙∙ zapobieganie przestępczości ( m.in. wyłudzeniom Vat).
Organizacja urzędów skarbowych, tj. ich siedziby, zasięg terytorialny i numery rachunków bankowych pozostały bez zmian.
Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej pozostało bez wpływu na
przepisy regulujące rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych. Bez zmian pozostały również zasady rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od
czynności cywilnoprawnych.
Bezpośrednia obsługa podatników nadal odbywa się w urzędach skarbowych.
Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Bystrzycy Kłodzkiej

Czy można kochać
islamskiego terrorystę?

Odpowiedzi na to i inne pytania mogli poznać licznie zebrani czytelnicy podczas spotkania z Tanyą Valko - autorką sagi ,,Arabska
żona”, która kilkanaście lat mieszkała w krajach arabskich. Była to
świetna okazja do poznania realiów odległych krajów, ich tradycji,
kultury, a także kwestii, która wzbudza największe zainteresowanie, czyli sytuacji kobiet. Pani Valko chętnie opowiadała o swoim
zamiłowaniu do pisania, o kolejnych pomysłach, a także o bohaterach swoich sag, którzy są postaciami fikcyjnymi, ale zdarza się,
że inspiracją do niektórych bohaterów i ich losów są ludzie znani
pisarce osobiście. Na zakończenie każdy mógł zakupić książki lub
zdobyć dedykację na swoich własnych egzemplarzach. Aktualnie
ukazał się kolejny tom sagi - ,,Arabski mąż” - ten oraz pozostałe
części dostępne w bibliotece. Serdecznie zapraszamy do lektury.
Biblioteka CKIR w Lądku-Zdroju

DYŻURY APTEK W PORZE NOCNEJ

w Lądku-Zdroju, Stroniu Śląskim, Bystrzycy Kłodzkiej
1.06.2017, 21.00-7.00, „Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
2.06.2017, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
3.06.2017, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1b
4.06.2017, 9.00-13.00 21.00-7.00, „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
5.06.2017, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
6.06.2017, 21.00-7.00, „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
7.06.2017, 21.00-7.00, „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
8.06.2017, 21.00-7.00, „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
9.06.2017, 21.00-7.00, „Pod Orłem” Lądek-Zdrój Pl. Mariański 7/8
10.06.2017, 21.00-7.00, „Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
11.06.2017, 9.00-13.00 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
12.06.2017, 21.00-7.00, „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
13.06.2017, 21.00-7.00, „Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
14.06.2017, 9.00-13.00 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
15.06.2017, 9.00-13.00 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1b
16.06.2017, 21.00-7.00, „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
17.06.2017, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
18.06.2017, 9.00-13.00 21.00-7.00, „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kł. ul. A. Mickiewicza 3
19.06.2017, 21.00-7.00, „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
20.06.2017, 21.00-7.00, „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
21.06.2017, 9.00-13.00 21.00-7.00, „Pod Orłem” Lądek-Zdrój Pl. Mariański 7/8
22.06.2017, 21.00-7.00, „Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
23.06.2017, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
24.06.2017, 21.00-7.00, „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
25.06.2017, 9.00-13.00 21.00-7.00, „Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
26.06.2017, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
27.06.2017, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1b
28.06.2017, 21.00-7.00, „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
29.06.2017, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
30.06.2017, 21.00-7.00, „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
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Ludzie, których znamy

Karolina Szamborska

Lądczanka
naturalizowana

Kobieta pełna pomysłów, stale w ruchu,
rzec można, że gdzie diabeł by nie mógł,
ją właśnie tam by posłał. A mowa o Karolinie Szamborskiej, właścicielce kawiarni „Drugie Życie Książek”, zarządzającej
gastronomią w pensjonacie „Kalina”,
twórczyni smakołyku „Lądecka Beza”,
wielbicielce tańca i food designu. Karolina to osoba charakterystyczna, taka Mała
Czarna, bo i filigranowa i ciemnowłosa,
a do tego nie lada dynamit. Urodzona w
Jarocinie, wiele lat mieszkała w różnych
miejscach Polski, by trafić do Lądka-Zdroju.
Karolino, wiem, że lubisz podróżować,
mieszkałaś w Poznaniu, Środzie Śląskiej,
studia kończyłaś w Koszalinie, wreszcie
był Gdańsk i proszę, trafiłaś do Lądka.
Moja przygoda z Lądkiem-Zdrojem zaczęła
się wiele lat temu, chyba w 2004 roku. A
wszystko przez Zbyszka Piotrowicza. On
też sprawił, że zakochałam się w tym miasteczku, gdy zabrał mnie na Święto Ulicy
Zwycięstwa. Poczułam się wówczas na tym
niezwykłym pikniku jak gdzieś na południu
Europy, to była wspaniała sąsiedzka feta.
Trochę szkoda, że dzisiaj nie robi się takich
spotkań. To właśnie wtedy Lądek-Zdrój
mnie uwiódł, ale trzeba było wielu lat, bym
w nim zamieszkała.
Zanim znalazłam się tutaj, mieszkałam w
Gdańsku. W czerwcu 2015 roku postanowiłam porzucić miasto, by spełnić marzenia o bliskości pokrzyw, czosnku niedźwiedziego, dzikiej róży, mniszka lekarskiego
itd. Chciałam żyć bliżej natury. Oczywiście
trzeba było znaleźć środki to życia, więc
uruchomiłam w sanatorium Adam kawiarnię „Drugie Życie Książek”. Sprowadzając się do Lądka-Zdroju i ścierając się
z otwarciem kawiarni, zakochałam się też
w lądczanach. To ludzie otwarci i przyjaźni,
chętnie przychodzą z pomocą. Jest w tym
coś, co charakteryzuje małe miejscowości,
ludzie tutaj nie są anonimowi, nie zamykają
się do ścian swoich domów, czy mieszkań.
Żyją ze sobą, razem. Dam ci przykład: przy
otwarciu kawiarni pomagał mi bardzo Michał Pietkiewicz, który pewnego dnia poprosił o pomoc przy elektryce Maćka Kotrysa. Kiedy chciałam zapłacić Maćkowi za
pracę, odpowiedział, że przyjaciele Michała
są jego przyjaciółmi i nie wziął ani grosza.
To naprawdę wyjątkowe.
Poznaliśmy genezę twego pojawienia

się w Lądku-Zdroju, mogę więc zapytać
o inne rzeczy, może więc dla odmiany
o twoje kulinarne zainteresowania. Nie
wiem jak było wcześniej, ale w Lądku poszłaś w działalność gastronomiczną.
Mówiłam już o „Drugim Życiu Książek”,
ale działałam też w Zdroju „Wojciech”, zanim powstała tam restauracja. Na co dzień
współpracuję z pensjonatem „Kalina”.
Taka kruszynka z ciebie i pewnie, żeby
utrzymać taką figurę jadasz głównie jakieś chabazie i korę z drzew. Zdradź nam,
co lubisz jeść?
Najbardziej tatara i steki! Oczywiście uwielbiam też eksperymenty kulinarne, nietypowe połączenia różnych smaków. Traktuję
kuchnię trochę jak laboratorium.
Ponoć do każdej potrawy dodajesz cukier.
Hahaha! I green curry! To prawda, że dodaję cukier do wielu potraw. Oczywiście
nie posłodzę schabowego, ale już marynaty i sosy to? Wprost nie wyobrażam sobie
sosu barbecue bez cukru.
Ale gastronomia to nie tylko jedzenie,
prawda? Ponoć jemy wzrokiem.
To prawda, jemy także oczami. Nie jestem
osobą przesądną, więc mogę ci powiedzieć, że zamierzam w tym roku rozpocząć
studia podyplomowe na ASP w kierunku
food design. Po spojrzeniu rozumiem, że
nie wiesz o czym mówię. Te studia zajmują
się bardzo szeroko projektowaniem estetycznym dla gastronomii. Aranżacja lokali,
ich wystrój, ale przede wszystkim wygląd
tego, co podaje się na talerzu. Dzisiaj ugotowanie pysznej potrawy już nie wystarczy,

ona musi „wyglądać”.
Wiem, że na potrawach i ich wyglądzie
twoje pasje się nie kończą.
Tak. Są jeszcze podróże. Staram się na
miarę możliwości poznawać inne kraje i
kultury. Bądźmy jednak szczerzy, ta słabość wiąże się z kuchnią. Ostatnio bardzo
długo obserwowałam kunszt ulicznego kucharza w Tajlandii. Byłam m.in. w Pakistanie, Tanzanii, na Sri Lance, w Kenii. Omanie, Dubaju, Laosie, RPA, Etiopii. Wkrótce
lecę do Iranu, a na jesieni na Dominikanę.
Karolino, pamiętam cię z udziału w kolejnych edycjach lądeckiego Festiwalu
Tańca. Czyżby taniec był twoją kolejną
pasją?
Zdecydowanie tak. I nie wiąże się z kulinariami. Śmiałeś się, że jadam tylko lekkie
rzeczy i stąd jestem szczupła, a prawda jest
taka, że przez wiele lat tańczyłam. Nie byłam tancerką zawodową, rzecz jasna, ale
jeszcze w Gdańsku, chodziłam na zajęcia
taneczne 3 razy w tygodniu. Niestety, póki
co, to przeszłość, bo Lądek-Zdrój jest pod
tym względem martwy.
Jak to, a festiwal tańca? A zumba?
Festiwal jest raz w roku, zauważ, że to dni
oblężenia miasta, a uczestnicy muszą coś
jeść. Jestem gastronomem i nie mam wtedy czasu na warsztaty. Co do zumby, to
jednak nie do końca jest taniec. Bardzo mi
brakuje tańca, to nie tylko zdrowie dla ciała,
ale niezwykłe odprężenie dla ducha.
Dziękuję za rozmowę!
Rozmawiał Tomasz Pawlęga
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Wiesław Dudek
- pierwszy Polak, który tańczył z zespołem Teatru Bolszoj

W ostatnim majowy weekend w Lądku-Zdroju z grupą studentów z Berlina gościł Wiesław Dudek, jeden z najsławniejszych polskich tancerzy światowego baletu. Pochodzący
z Ostrowa Wielkopolskiego tancerz, baletmistrz i uznany pedagog występował na najważniejszych scenach Europy i świata, z najlepszymi tancerzami pod okiem najznakomitszych
choreografów i reżyserów. Jako jedyny Polak wystąpił na deskach moskiewskiego teatru
Bolszoj, najsławniejszej świątyni baletu i opery.
Mimo wielkiej artystycznej kariery, która stała się jego udziałem, Wiesław Dudek jest
osobą skromną, sympatyczną i niezwykle komunikatywną. Podczas rozmowy, którą z nim
odbyłem trudno też było nie zauważyć dużego zaangażowania i pasji, z jaką myśli i opowiada o edukacji młodzieży. W Lądku-Zdroju zjawił się z grupą japońskiej młodzieży, która
pod jego okiem pracowała w Sali Widowiskowej Centrum Kultury i Rekreacji.
Jak to się stało, że Wiesław Dudek trafił do
Lądka-Zdroju? Czyżby nasz festiwal tańca?
Nie (odpowiada z uśmiechem). Otóż jakieś 8
lat temu przyjechałem do Marka Prętkiego, z
którym znamy się jeszcze czasów Stuttgarter
Ballet, gdzie razem występowaliśmy. Dzisiaj
Marek prowadzi w Kamienicy koło
Stronia Śląskiego pensjonat i kiedy
tylko mogę pojawiam się u niego. W
tej chwili przyleciałem do Polski na
tydzień i znalazłem, czekaj, niech będę
dokładny, dwie i pół doby, żeby przyjechać na Ziemię Kłodzką. Niezależnie
od wszystkiego, ucieczki z 30-milionowego Tokio do was, nawet na krótką
chwilę są dla mnie niezwykle cenne.
To niesamowity odpoczynek.
Nawiązując jednak do pytania o lądecki festiwal tańca, rzeczywiście, moja
obecność na tegorocznej edycji tego
wydarzenia wynika także z przyjaźni z
Markiem, który jest zaangażowany w
jego programowanie. Marek zaprosił
mnie do udziału w festiwalu. Nie czekałem z odpowiedzią, bo Lądek jest
wspaniały i bardzo się cieszę, że będę
jednym z pedagogów w jego części
warsztatowej.
Festiwal tańca rozpocznie się 1 lipca, dzisiaj jest 30 maja, a więc relaks u Marka Prętkiego w Kamienicy
i popas w lądeckich zdrojach?
Na ile się da, a nie mam tym razem
szansy na pełniejszy odpoczynek.
Przyjechałem w Dolinę Białej Lądeckiej
w ramach polsko-japońskiego, a może
lepiej europejsko-azjatyckiego projektu „Młody Duch Tańca”. Jestem tutaj z
grupą japońskich studentów ze szkoły
baletowej w Berlinie. Ale podczas tego
pobytu w Polsce pracują z nami także
młodzi tancerze z Polski. Myślę, że dla
polskiej młodzieży to niezwykłe doświadczenie, ponieważ Japończycy są niesamowici,
ich pasja i pracowitość nie mają sobie równych pośród innych nacji. Bardzo chciałem,
żeby nasze dzieci z nimi popracowały i odnalazły nową motywację.
Odważę się teraz na pytanie mniej lokalne,
tyczące twojej kariery artystycznej. Myślę,
że zaciekawi Czytelników fakt, że jesteś
jedynym Polakiem, który występował na

deskach teatru Bolszoj. Zdradź nam jak do
tego doszło?
W pewnym sensie był to przypadek, choć
przypadki nie istnieją. Bolszoj ma olbrzymi
zespół i niezwykle rzadko się zdarza, by tańczyli w nim artyści spoza teatru. W 2013 roku

towarzyszyła mi znakomita Evgenia Obraztsova. Było to dla mnie wyjątkowe wydarzenie,
ale też coś rzadkiego dla zespołu Bolszoj, jak
i dla wielbicieli tego teatru - w końcu prawie
się nie zdarza, że występuje tam obcy tancerz.
Moją interpretację roli Oniegina zespół i publiczność przyjęły z dużym entuzjazmem.
I może na koniec coś bardziej osobistego.
Wiesław, twoją żoną jest Shoko Nakamura.
Podobnie jak ty, Shoko należy do światowego panteonu współczesnego baletu. Czy
to dzięki niej Japonia stała się twoją nową
ojczyzną?
Tak. Tokio pojawiło się dzięki mojej żonie.
Shoko zrobiła karierę w Europie, ale w końcu zatęskniła za Japonią. Do kraju kwitnącej
wiśni chcieliśmy się wyprowadzić już w
2011 r., po narodzinach naszego syna
Joela, ale jak pamiętasz był to dla Japonii fatalny rok: katastrofa w elektrowni
jądrowej Fukushima w wyniku tsunami
przesunęła znacznie naszą przeprowadzkę. Ostatecznie znaleźliśmy się w
Tokio w 2015 roku. Shoko ma okazję
tańczyć przed swoją ojczystą publicznością i jest z tego powodu szczęśliwa. Co
do mnie, nie mogę narzekać, w końcu
jeżdżę do Japonii od 15 lat i jak rzekłby poeta, najpierw zakochałem się w
Japonii a później w Japonce. Nie byłem
więc przeciwny Tokio. W Japonii tak w
ogóle są większe perspektywy i możliwości dla baletmistrzów, pedagogów,
dyrektorów teatrów niż w Europie. Japończycy są rozkochani w balecie, co
daje nam stabilną i rozwojową sytuację.
Shoko jest w Japonii wielką gwiazdą,
tamtejsza publiczność ją uwielbia. Ale
chyba w ogóle w pewnych sprawach
jest dzisiaj łatwiej, świat się zmniejszył i
dzisiaj dotarcie z Tokio do Lądka-Zdroju
nie nastręcza dawnych problemów.
Joel ma dzisiaj 6 lat, z których pierwsze 4 mieszkał w Europie. Pytanie
wręcz tabloidowe: czy Joel mówi już
po japońsku?
Oczywiście, mówi po japońsku, po polsku i po angielsku.

tańczyli „Oniegina” w choreografii Johna
Cranko i traf chciał, że w pewnym momencie brakło im solisty do roli Oniegina właśnie;
ich tancerze byli po prostu niedostępni. Dyrektor teatru skontaktował się w tej sytuacji
ze Stuttgarter Ballet, gdzie przecież przez lata
pracował John Cranko. I tam polecono moją
osobę. Ani chwili się nie wahałem, w szybkim
tempie zdobyłem rosyjską wizę i po 4, może
5 dniach byłem na scenie w Moskwie. Zagrałem dwa spektakle, w których w roli Tatiany

A jego tato zna japoński?
No pewnie (szeroki uśmiech)! Zdecydowanie lepiej rozumiem Japończyków
niż potrafię mówić po japońsku. Ale to
jest też tak, że w pewien sposób japoński jest
bliski polskiemu - chodzi o naszą szeleszczącą wymowę, te nasze sz, szcz, ź, dż - więc
już wkrótce będę mówić w tym języku równie
dobrze jak Joel.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Do zobaczenia na lądeckim festiwalu tańca!
Rozmawiał Tomasz Pawlęga
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Lądecki
Informator
Kulturalny
CZERWIEC 2017
2 czerwca godz. 19.30, Koncert „Henry No Hurry!” - Melodie z pogranicza gatunków singer-songwriter oraz indie-folk
,Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, Rynek 1, wstęp 15 zł,
3 czerwca, godz. 11.00, Speedy Gonzales - Piknik MAX
COUNTRY - wyścig rowerowy MTB, Start/meta - Park przy
„Zamku na Skale” w Trzebieszowicach
3 czerwca, godz. 12.00, Dzień Dziecka. W programie: Pchli
Targ dla dzieci, Animacje plastyczne, przedstawienie Kukiełkowe, Aleja Modrzewiowa
3 czerwca godz. 19.30, Koncert rockowej grupy „Manescape”, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, Rynek 1, wstęp
15 zł
4 czerwca 12.00-16.00, Kurs rysunku i malarstwa od podstaw - prowadzenie Artur Goliński, cena: 80 zł za 4 godz.
lekcję plus poczęstunek, kontakt i rezerwacje: 667 952 352,
Kawiarnia „Dom Klahra”, Rynek 1
7 czerwca, godz. 14.45, Koncert Orkiestry Zdrojowej, Kawiarnia Albrechtshalle, ul. Lipowa, wstęp 5 zł
7 czerwca, godz. 19.00, Spotkanie z muzyką hiszpańską,
Kawiarnia Dom Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 15 zł
8-9 czerwca, Sudecki Kongres Samorządowy
9-11 czerwca, XVI Konkurs Sygnalistów Myśliwskich
„O Kryształowy Róg”, Park Zdrojowy im. Jana Pawła II.
W programie:
9.06, godz. 19.00, Koncert Zespołu Reprezentacyjnego
Polskiego Związku Łowieckiego pod dyrekcją Mieczysława
Leśniczaka, Park Zdrojowy, im. Jana Pawła II
10.06, godz. 9.00, Zawody Strzeleckie o Puchar Burmistrza Lądka-Zdroju, ul. Widok
10.06, godz. 10.00-14.00, Przesłuchania uczestników
Konkursu Sygnalistów Myśliwskich, godz. 15.00, Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
11.06, godz. 10.00, - Msza Św. Hubertowska
11 czerwca 12.00-16.00, Kurs rysunku i malarstwa od
podstaw - prowadzenie Artur Goliński, cena: 80 zł za 4 godz.
lekcję plus poczęstunek, kontakt i rezerwacje: 667 952 352,
Kawiarnia „Dom Klahra”, Rynek 1
14 czerwca, godz. 14.45, Koncert Orkiestry Zdrojowej,
Kawiarnia Albrechtshalle, ul. Lipowa wstęp 5 zł
14 czerwca, godz. 19.00, Spotkanie z muzyką hiszpańską,
Kawiarnia Dom Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 15 zł
14 czerwca godz. 19.15, Koncert zespołu PRESTO „Nie ma
jak Lwów”, Kinoteatr ul. Orla 7, wstęp 15 zł
15 czerwca, Festyn parafialny, Stacja Narciarska, ul. Kopernika
16 czerwca godz. 19.15, Koncert zespołu PRESTO „Czardasza czar”, Kinoteatr ul. Orla 7, wstęp 15 zł
16-18 czerwca, Lądecki Jarmark Staroci, Rynek
17 czerwca, godz.16.00, Festyn Strażacki, Plac przed Remizą, ul. Strażacka
18 czerwca 12.00-16.00, Kurs rysunku i malarstwa od
podstaw - prowadzenie Artur Goliński, cena: 80 zł za 4 godz.

lekcję plus poczęstunek, kontakt i rezerwacje: 667 952 352,
Kawiarnia „Dom Klahra”, Rynek 1
18 czerwca godz. 19.00, Koncert grupy „Ponad Chmurami” - poezja śpiewana Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna,Rynek 1, wstęp 20 zł
19 czerwca godz. 19.15, Koncert zespołu PRESTO „Zaczarowane melodie”, Kinoteatr ul. Orla 7 wstęp 15 zł
21 czerwca, godz. 14.45, Koncert Orkiestry Zdrojowej,
Kawiarnia Albrechtshalle, ul. Lipowa wstęp 5 zł
21 czerwca, godz. 19.00, Spotkanie z muzyką hiszpańską,
Kawiarnia Dom Klahra , ul. Rynek 1, wstęp 15 zł
24 czerwca, godz. 11.00, E-Kotlina Kłodzka, Rajd samochodów elektrycznych, w programie m.in. prezentacje pojazdów elektrycznych, konkursy z nagrodami, godz. 19.00
Koncert Tomasza Dolskiego (finalisty Must be the music),
Park Zdrojowy im. Jana Pawła II
24 czerwca, godz. 12.00, Noc Świętojańska, Rynek.
W programie warsztaty, konkursy i koncerty (więcej - str. 8)
25 czerwca 12.00-16.00, Kurs rysunku i malarstwa od
podstaw - prowadzenie Artur Goliński, cena: 80 zł za 4 godz.
lekcję plus poczęstunek, kontakt i rezerwacje: 667 952 352,
Kawiarnia „Dom Klahra”, Rynek 1
28 czerwca, godz. 14.45, Koncert Orkiestry Zdrojowej,
Kawiarnia Albrechtshalle, ul. Lipowa wstęp 5 zł
28 czerwca, godz. 19.00, Spotkanie z muzyką hiszpańską,
Kawiarnia Dom Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 15 zł

Z teki Zbyszka Kresowatego

Rys. Zbyszek Krezbi Kresowaty
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