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Bezpłatny Informator Samorządowy Miasta i Gminy Lądek-Zdrój

Budowa nowego przedszkola
i żłobka w Lądka-Zdroju rozpoczęta!

Żyjemy w takich czasach, że deklaracje, porozumienia, umowy i podobne akty uległy dewaluacji. Liczą się czyny. I dopóki
czegoś na własne oczy nie zobaczymy, wszystko zdaje się być
patykiem na wodzie pisane. Na nowe lądeckie przedszkole i żłobek czekaliśmy kilka ładnych lat właśnie w świetle zapewnień,
obietnic i zobowiązań. Więc już nawet ostatnie informacje dobiegające z ratusza o złożeniu wniosku na dofinansowanie inwestycji, o oczekiwaniu na jego rozpatrzenie, o przyznaniu tejże
dotacji i podpisaniu umowy, były tylko informacjami. Ale stało
się! Ekipa Romana Kaczmarczyka dała radę!
W poniedziałek 22 kwietnia 2017 r. burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk, w towarzystwie wiceburmistrza Grzegorza
Szczygła oraz pracowników naszego Urzędu, dokonał pierwszego
wbicia łopaty w ziemię, na której już wkrótce staną tak długo oczekiwane przedszkole i żłobek. Przypomnijmy, iż dzięki staraniom
pracowników naszego ratusza i burmistrza Kaczmarczyka, Gmina
Lądek-Zdrój podpisała umowę na dofinansowanie budowy przedszkola na kwotę ponad 3,3 mln zł oraz żłobka na kwotę 1,4 mln zł.
Koszt całej inwestycji szacowany jest na kwotę blisko 8,2 mln zł (w
kwotę tę wliczona jest bowiem budowa nowej drogi, która musi,
zgodnie z wymaganiami, przebiegać przy obiekcie). Biorąc pod
uwagę, że w obecnych czasach pozyskiwanie większych środków

zewnętrznych nie jest zadaniem łatwym, to ponad 50% dofinansowanie tak dużej inwestycji bez dwóch zdań jest prawdziwym sukcesem naszego samorządu. Dla mieszkańców, przede wszystkim
dla dzieci i rodziców, najważniejsze natomiast pozostaje, że budowa przedszkola zakończona zostanie zgodnie z planami jeszcze
w tym roku, słowem już wkrótce najmłodsi lądczanie „zasiedlą”
nowy, okazały obiekt opiekuńczy i wychowawczy Lądka-Zdroju.
Po krótkiej i zwięzłej ceremonii rozpoczęcia inwestycji, pracownicy firmy „Marka Putz System - Piotr Siekański” przystąpili do
grodzenia terenu i pierwszych prac budowlanych. Szerzej o walorach nowego obiektu, a także o postępie prac będziemy pisać w
kolejnych wydaniach „Debat Lądeckich”.
j Red.
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kończyła się zima, rozpoczyna wiosna i przygotowania do sezonu letniego. Z myślą o podniesieniu estetyki naszego miasta zdecydowałem o
zakupie urządzenia, które od początku kwietnia zacznie obsługiwać Lądek-Zdrój. Zarząd Budynków Komunalnych dysponować będzie nowoczesną
zamiatarką chodnikową ze zraszaczem Hako - Citymaster 1200. Pojazd ten,
obok podstawowych zadań, posiada dodatkowy osprzęt, np. do pielęgnacji
terenów zielonych. Poza tym używany będzie w porze zimowej jako pług.

Z biurka
BURMISTRZA KACZMARCZYKA
6 marca w Sali Kolumnowej siedziby naszego Sejmu uczestniczyłem w konferencji „Geotermia impulsem rozwoju polskiej gospodarki”, pod patronatem
Ministra Środowiska. Konferencję zorganizował Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii pod przewodnictwem posła Ireneusza Zyski. Mój udział we
wszystkich przedsięwzięciach o takiej tematyce dyktowany jest jednym z
celów, które sobie stawiam: znalezienie środków i wykonanie odwiertu geotermalnego, który rozwiązałby wiele naszych problemów energetycznych.
*
Jak co roku 12 marca odwiedziłem mieszkańców Skrzynki na obchodach Dnia
Kobiet. Skrzynczanie zorganizowali wspaniałe spotkanie, bardzo dziękuję za
zaproszenie i dobrą zabawę!
*
Wykonaliśmy dokumentację techniczną projektu niezbędną do pozyskania
środków zewnętrznych na poprawę estetyki i funkcjonalności lądeckiej starówki, szczególnie w rejonie targowiska miejskiego. Dokumentacja przewiduje, że w latach 2017-2019 realizować będziemy projekt modernizacji, który
pochłonie ok. 1,9 mln zł, przy czym część środków potrzebnych do jego wykonania pochodzić będzie z funduszy zewnętrznych.

*
Przeprowadziłem rozmowy z dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu w sprawie pilnych napraw w murze oporowym nad
Białą Lądecką na wysokości starego miasta. Przy okazji poruszyłem kwestię
organizacji w Lądku-Zdroju wspólnej konferencji na temat Powodzi Tysiąclecia z uwagi na fakt, że w tym roku mija 20 lat od pamiętnego lipca 1997 r.
*

*
16 marca w Jeleniej Górze uczestniczyłem w spotkaniu 10 gmin uzdrowiskowych z marszałkiem województwa dolnośląskiego Cezarym Przybylskim w
sprawie wyasygnowania z budżetu województwa dodatkowych środków na
wymianę starych pieców w ramach zapobiegania zagrożeniom niskiej emisji.
Wnioskowałem o kwotę dotacji 4 mln dla Gminy Lądek-Zdrój.
*
23 marca byłem raz jeszcze w Warszawie na posiedzeniu Zespołu Górnictwa
i Energii, którego tematem były „Innowacje w klastrach energii”. Spotkaniu
przewodniczył poseł Ireneusz Zyska. I nawiązując do tego posiedzenia dodać
muszę, że Gmina Lądek-Zdrój wyraziła akces przystąpienia z Dusznikami-Zdrojem, Kudową-Zdrojem, Polanicą-Zdrojem i Szczytną do klastra energii,
który roboczo nazwano „Autonomicznym Regionem Energetycznym Sudety”.
Obok udziału w samej inicjatywie bardzo ważne jest dla mnie, że jest to
pierwsza od lat jakakolwiek współpraca naszej Gminy z innymi uzdrowiskami
Powiatu Kłodzkiego. Mam nadzieję, że jest to jej początek.
*
Serdecznie zapraszam mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój do udziału w wiosennej akcji sprzątania naszej pięknej Gminy, więcej szczegółów znajdziecie
Państwo w niniejszym wydaniu „DL”, na plakatach i ulotkach kolportowanych
przez nasz Urząd i CKIR.
j Burmistrz Lądka-Zdroju, Roman Kaczmarczyk

Burmistrz Lądka - Zdroju informuje, że zostały przedłużone o kolejny rok, ( tj. do 31 września 2017 r. )

preferencyjne warunki nabywania mieszkań komunalnych na terenie Gminy Lądek-Zdrój.

Dodatkowe informacje można uzyskać w UMiG w Lądku-Zdroju, pok. nr 24 lub pod nr telefonu 74 81 17 877 w godzinach pracy tut. Urzędu.
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Drodzy Mieszkańcy
Gminy Lądek-Zdrój
Szanowni Kuracjusze i Turyści
Sympatyczni Czytelnicy
Z okazji zbliżających się
Świąt Wielkiej Nocy
życzę Państwu wszelkiej pomyślności,
życzę odrodzenia duchowego i wiary,
która niesie siłę w pokonywaniu
trudności i pozwala z ufnością patrzeć
w przyszłość.
Burmistrz Lądka-Zdroju
Roman Kaczmarczyk

Chcemy wspierać Gminę Lądek-Zdrój? Płaćmy podatki w miejscu, w którym rzeczywiście mieszkamy

P

olskie gminy funkcjonują głównie dzięki podatkom, w tym
również dochodowym, które trafiają do określonych urzędów
skarbowych, by później część z nich wróciła do ich majątków,
większość pochłania państwo. Przed ostatnimi zmianami w ustawach do gminy wracały pieniądze osób zameldowanych w tej gminie. Mówiąc krótko, można było pracować i mieszkać w dowolnej
miejscowości, a jednak gdy szło o płacenie podatków trafiały one
do miejsca, w którym było się zameldowanym. Często zatem osoby zameldowane np. we Wrocławiu, ale od lat pracujące i prowadzące działalność w Lądku-Zdroju łożyły na utrzymanie Wrocławia.
Dzisiaj liczy się to, gdzie Państwo mieszkacie, a nie to, gdzie jesteście zameldowani. To świetna okazja, by wesprzeć miejsce, w
którym się mieszka, jego estetykę, poziom inwestycji i wiele innych spraw.
Dlatego zwracam się do osób zameldowanych poza terenem
Gminy Lądek-Zdrój, a mieszkających, pracujących i prowadzących działalność na jej terenie o rozliczenie swojego podatku
dochodowego za 2016 rok w Urzędzie Skarbowym w Bystrzycy
Kłodzkiej.
Wystarczy, że w rozliczeniu rocznym wskażą Państwo Gminę Lądek-Zdrój jako faktyczne miejsce zamieszkania.

Jak to zrobić?
Jeśli rozliczają się Państwo z podatku dochodowego jako osoby fizyczne (nie prowadzące działalności gospodarczej i niezarejestrowane jako podatnicy VAT) to na formularzu PIT rocznym należy
wpisać:

∙∙ W części A - Urząd Skarbowy w Bystrzycy
Kłodzkiej
∙∙ W części B - adres zamieszkania na terenie
Gminy Lądek-Zdrój.
Jeżeli chcą Państwo wspierać Gminę Lądek-Zdrój przez cały rok,
wówczas należy wypełnić formularz ZAP-3, który służy do informowania US o zmianie miejsca zamieszkania (jeżeli jest inne niż
adres stałego zameldowania) lub numeru konta bankowego.
Zgłoszenie zmiany miejsca zamieszkania w US nie wymaga zmiany
miejsca zameldowania, czy wymiany dokumentów. Jedyną zmianą
będzie zmiana właściwości Urzędu Skarbowego. O tej zmianie należy jednak powiadomić pracodawcę.
Wszystkim, którzy rozliczą w ten sposób podatek dochodowy z
góry dziękuję w imieniu swoim i Mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój.
j Burmistrz Lądka-Zdroju, Roman Kaczmarczyk
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Przypominamy o zmianie
dowodów

B

urmistrz Lądka-Zdroju przypomina o konieczności zmiany dowodów osobistych osobom, których dokumenty kończą ważność w tym roku. Z rejestru wydanych dokumentów wynika, że
w tym roku wielu mieszkańców naszej Gminy staje przed taką koniecznością.
Ministerstwo Cyfryzacji i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i
Administracji, pragnąc ułatwić obywatelom możliwość złożenia
wniosku o wydanie dowodu osobistego w postaci elektronicznej,
udostępniły wniosek elektroniczny o wydanie lub wymianę dowodu osobistego.
Z elektronicznej usługi można było korzystać wcześniej, ale wniosek o wydanie dowodu osobistego w poprzedniej wersji był dla
użytkowników mało czytelny, nieintuicyjny i trudny do odnalezienia na platformie ePUAP. Oba resorty postanowiły „ułatwić
życie” obywatelom oraz zachęcić ich do skorzystania z możliwości wysłania wniosku o nowy dowód on-line. Poprawiono więc
elektroniczny wniosek o wydanie dowodu osobistego pod kątem
nawigacji i przejrzystości. Obecnie ma być on dla użytkowników
łatwiejszy do wypełnienia, bardziej intuicyjny i przyjaźniejszy.
Jednakże należy mieć na uwadze fakt, iż dołączona do wniosku fotografia powinna spełniać wymagania, o których mowa
w § 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29
stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z
2015 r. poz. 212).
Na stronie głównej platformy www.ePUAP.gov.pl został dodatkowo umieszczony baner, który pozwoli bezpośrednio przejść do
formularza po uprzednim zalogowaniu się do tzw. „profilu zaufanego” - niezbędnego do złożenia wniosku on-line.
Burmistrz Lądka-Zdroju poleca korzystanie z wniosków elektronicznych, co ułatwi wymianę dowodów zarówno mieszkańcom
naszej Gminy, jak i naszym pracownikom samorządowym. „Profil
zaufany” potwierdzamy w Urzędzie Miejskim.
j Red.

Lądeckie Centrum Seniora
Zapraszamy wszystkich seniorów, czyli osoby w wieku od 60+ z
miasta i gminy Lądek-Zdrój do kontaktu.
W każdy wtorek w godzinach 10.00 - 16.00 uruchamiamy w Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju punkt porad dla seniorów.
Ma Pani/Pan problem z komputerem? Nie wiadomo gdzie znaleźć
lekarza specjalistę? Mają Państwo pomysł na zorganizowanie
projektu dla lokalnego środowiska? Zapraszamy i pomożemy. W
planach mamy też: zbudowanie podstrony www.seniorzy.ladek.pl,
zbieranie archiwaliów lądeckich, budowanie sieci wsparcia.
W każdy wtorek w godz. 10.00-16.00 zapraszamy do biura Informacji Turystycznej (na parterze CKiR, pl. Staromłyński 5).
Telefon do kontaktu: 74 81 46 245, e-mail: seniorzy@ladek.pl
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Po co nam polityka senioralna? Punkt konsultacyjny OPS

W

zrasta odsetek osób starszych w społeczeństwie. Wynika
to z jednej strony ze spadku liczby urodzeń, z drugiej z
wydłużania się trwania ludzkiego życia. Obecnie w Polsce
po 65 roku życia mamy 1/5 populacji. Prognozy demograficzne
zakładają że do 2050 roku nastąpi wzrost o 5.4 mln w stosunku
do 2013 r. i wtedy osoby starsze będą stanowiły 1/3 populacji.
Uznano, że trzeba przygotować się do starzenia się społeczeństwa,
opracować programy, które posłużą do „wychowania do starości”.
Ten okres życia też jest zróżnicowany. Mówi się o „wczesnej starości” – zaraz po zaprzestaniu aktywności zawodowej, emeryci są
pełni sił i aktywni – uprawiają działki, rozwijają swoje zainteresowania, w miarę możliwości finansowych podróżują, opiekują się
wnukami. Później dopiero mówimy o „późnej starości”, gdy zdrowie sprawia coraz więcej kłopotów a osoby starsze stają się coraz
mniej samodzielne. Wówczas często wymagają opieki w życiu codziennym. Opiekunami mogą być członkowie rodziny, lecz czasem
są to osoby z sąsiedztwa lub panie opiekunki (przeważnie kobiety
podejmują się takiej pracy). Wówczas osoby starsze mają coraz
mniej kontaktów ze światem zewnętrznym, jedynie poprzez opiekunów lub telewizję. Tymczasem wieloletnie badania prowadzone
na Harwardzie – najdłuższe badania, jakie kiedykolwiek przeprowadzono badając przez 75 lata życie osób dorosłych – wykazało,
że bliskie kontakty z rodziną i społecznością lokalną powodują, że
ludzie są szczęśliwsi, zdrowsi. Ważne jest wsparcie od rodziny,
sąsiadów, przyjaciół i znajomych – istotne są więzy społeczne.
Polityka senioralna – co to oznacza?
Nasze państwo opracowało Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020. W oparciu o te założenia
przeprowadzane są konkursy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące programów aktywnego starzenia się.
Ale swoje programy dotyczące seniorów mogą też opracowywać
gminy. Mogą to być projekty tzw. karty seniora - zniżki w punktach usługowych, projekty stworzenia domu opieki czy założenia uniwersytetu trzeciego wieku. Warto także zwrócić uwagę na
wszelkie działania, które pośrednio mogą dotyczyć seniorów takie
jak programy współpracy z organizacjami pozarządowymi, projekty przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu czy inwestycje w
infrastrukturę jak: podjazdy dla wózków, poręcze przy wejściach
do urzędów, rozmieszczenie ławek przy traktach spacerowych Na
pewno warto skorzystać z doświadczenia i wiedzy osób starszych
podczas tworzenia takich projektów, gdyż osoby starsze najlepiej
znają problemy, z którymi się borykają. Ustawą z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.
2013 r. poz. 1318) ustawodawca wprowadził możliwość tworzenia
w gminach tzw. gminnych rad seniorów. Rady, wybierane są na
podstawie statutu nadawanego uchwałą Rady Miejskiej. W Polsce
na 2500 gmin, takie rady powstały już w ponad 250 samorządach.
Mamy już oddział związku emerytów, nie wystarczy?
Ktoś może zwrócić uwagę: przecież u nas działa bardzo aktywnie
Lądecki Oddział Związku Emerytów i Rencistów, czy to nie wystarczy? Faktycznie, i Zarząd, i Członkowie ZERiI zrealizowali wiele
projektów, przyczynili się do zwiększenia udziału osób starszych
w życiu społecznym Lądka-Zdroju, lecz Rada Seniorów jest nieco
innym podmiotem. Z inicjatywą jej utworzenia wystąpił sam Przewodniczący ZERiI, pan Bolesław Bomba.
Czy polityka senioralna jest potrzebna w naszej gminie?
W naszej gminie na 8.236 mieszkańców, osoby w wieku 60+ to
liczba 2.364 co stanowi 28,7%. Rozpatrując dokładniej, w mieście
żyje 1727 osób w wieku 60+, zaś na lądeckich wsiach 637 osób w
tym wieku. Czyli nas jak najbardziej problem starzenia się społeczności lokalnej też dotyczy i należy podejmować działania, by z tym
tematem się zmierzyć.
j Małgorzata Bednarek, pełnomocnik ds. polityki senioralnej
Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju informuje, że od
marca 2017 roku rozpoczął działalność Punkt Konsultacyjny
przy Zespole Interdyscyplinarnym w Lądku-Zdroju, ul. Lipowa
1b, 57-540 Lądek-Zdrój.
ZADANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO:
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

porady związane z występowaniem zjawiska przemocy w
rodzinie,
udzielenie wsparcia mającego na celu poprawę sytuacji
osoby bądź rodziny dotkniętej przemocą,
udzielenie kompleksowych informacji o możliwościach
uzyskania pomocy w szczególności psychologicznej, socjalnej, pedagogicznej oraz medycznej,
przedstawienie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji, zajmujących się
systemową pomocą dla rodziny.

PAMIĘTAJ:
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

MASZ PRAWO DO SZACUNKU I GODNEGO TRAKTOWANIA!
MASZ PRAWO DO WŁASNEGO ZDANIA!
MASZ PRAWO DO NIETYKALNOŚCI CIELESNEJ!
MASZ PRAWO SZUKAĆ POMOCY GDY TWOJE PRAWA
SĄ ŁAMANE!

Do Punktu Konsultacyjnego w 2017 roku zapraszamy raz w
miesiącu do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju przy ul. Lipowej 1b w godzinach od 15.30 do 17.00
Terminy dyżurów:
26 kwiecień, 24 maj, 28 czerwiec
Kolejne daty spotkań na drugie półrocze zostaną ustalone na
posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego w czerwcu 2017
roku i podane do wiadomości mieszkańców.
j Magdalena Łabuzińska

UWAGA SENIORZY Z GMINY
LĄDEK-ZDRÓJ
Rozpoczął się nabór osób 60+ do uczestnictwa w projekcie
„Aktywni Seniorzy” finansowanego przez Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej w ramach RZĄDOWEGO PROGRAMU
NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH.
Projekt realizowany jest przez Fundację „Szansa” od marca do
grudnia 2017. W programie:
∙∙
∙∙
∙∙
∙∙

Zajęcia sportowe: nordic walking, zajęcia z aerobicu, pływanie
lub gimnastyka w basenie
Zajęcia z obsługi współczesnego sprzętu nowych technologii
Nauka praktycznego języka angielskiego
Szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy i z wolontariatu osób starszych.

Rekrutacja uczestników odbywa się w biurze Oddziału Rejonowego PZERiI w Sali kominkowej CKiR w środy godz.10-12 i czwartki
godz. 16-18 oraz w Lądeckim Centrum Seniora na parterze CKiR w
biurze informacji turystycznej we wtorki godz.10-16.
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KARTKI Z KALENDARZA
SP Trzebieszowice

08 marca 2017 r. - Jak co roku, atrakcje dla Pań i Dziewczyn przygotowała męsko-chłopięca część społeczności szkolnej. Chłopcy
nie zapomnieli o dziewczynkach. Złożyli życzenia, zakupili prezenty, słodkości i wiosenne kwiaty. Bardzo starali się, aby ten dzień
był szczególny - wesoły, kolorowy i miły.
09 marca 2017 r. - 14 uczniów z klas IV-VI wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym. Maks Matematyczny jest
oryginalną koncepcją konkursu matematycznego, która wykorzystuje technologie informatyczne. Konkurs w znacznej części nie
wymaga wiedzy, ale umiejętności. Stanowi intelektualną rozrywkę
w formie internetowych gier matematycznych. Zadaniem konkursowym uczestnika konkursu jest samodzielne rozwiązywanie
dwóch zadań optymalizacyjnych w formie internetowych gier
matematycznych, w dniu konkursu. Najlepsze wyniki uzyskali:
Bartosz Rodak z klasy VI oraz Maya Nawrotek z klasy IV, która
w nagrodę otrzymała darmowy udział w kolejnej edycji konkursu.
Wszyscy uczestniczy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Serdecznie
gratulujemy.
13 marca 2017 r. - W dniu 13 marca 2017r. uczniowie klas 0-VI
uczestniczyli w warsztatach pt. „O prawach dziecka-pacjenta prawie wszystko”. Warsztaty prowadziła Pani Barbara Szajnocha.
Podczas prelekcji pani Barbara w sposób przystępny dla dzieci
wyjaśniła naszym uczniom, jakie mają prawa, jako pacjenci. Dzieci
otrzymały drobne gadżety na pamiątkę spotkania oraz Kartę Praw
Dziecka-Pacjenta.
14 marca 2017 r. - W naszej szkole gościli policjanci z Komisariatu Policji w Lądku-Zdroju. Pan aspirant sztabowy Jan Hoszko
i aspirant sztabowy Tomasz Erdmański. Celem spotkania było
kształtowanie u dzieci i młodzieży właściwych zachowań i postaw
w czasie ataku terrorystycznego. Policjanci poinformowani jak
należałoby się zachować w takiej sytuacji, co robić należy a jakie
zachowania są niedopuszczalne. Uczniowie z wielką uwaga wysłuchali wszystkich rad i wskazówek.

macyjno-edukacyjny skierowany do dzieci, rodziców, opiekunów
oraz nauczycieli. Głównym celem akcji jest rozpowszechnianie
informacji na temat profilaktyki wad postawy, zwrócenie uwagi na niezmieniający się problem przeciążonych plecaków oraz
zmniejszenie jego skali w przyszłości. Działania związane z kampanią „Lekki tornister” są prowadzone od wielu lat, nie są to, więc
działania okazjonalne związane tylko z przedmiotem kampanii.
Takie działania prowadzimy na początku każdego roku szkolnego
w pierwszym tygodniu września we wszystkich klasach. Jest to
odnotowywane w dziennikach lekcyjnych, a wnioski przekazywane
rodzicom. Ponadto w szkole stwarzamy możliwość pozostawienia
uczniom książek i przyborów plastycznych: bloków, kredek, farb,
itp. w szafkach, w klasopracowniach.
j Agata Danik

WIEŚCI Z „Lądeckiej jedynki”
www.sp1ladekzdroj.pl

Zapisy do szkoły na rok szkolny 2017/2018
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka
w Lądku-Zdroju

OGŁASZA ZAPISY DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ
NA ROK SZKOLNY 2017/2018
/dotyczy dzieci urodzonych w 2010 r./

Zapisy rozpoczynają się
13 marca 2017 r. i trwać będą do 12 kwietnia 2017 r.
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.00
w sekretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego – I piętro s. 84.
Zapisu dokonuje się na podstawie Aktu Urodzenia Dziecka. Wymagana jest znajomość numeru ewidencyjnego PESEL dziecka.

14 marca 2017 r. - uczniowie klas I-III uczestniczyli w zajęciach
„ABC mediów”. Zajęcia odbyły się w Miejsko - Gminnym Ośrodku
Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej. Uczniowie podczas zajęć dowiedzieli się, na czym polega praca dziennikarza, ile wspólnego ma
suszarka z pilotem do telewizora, odkryli związek gazety i sroki.
Dzieci otrzymały przestrogi, na co trzeba uważać podczas oglądania mediów oraz dowiedzieli się, że internet to nie tylko rozrywka.
„Lekki tornister”
W roku szkolnym 2016/2017 oddział przedszkolny oraz uczniowie
klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach wzięli udział
w programie „Lekki tornister”. Jest to ogólnopolski program infor-

Na wniosek rodziców naukę w szkole może rozpocząć także
dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli
wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.
W związku z tym również rodzice dziecka z rocznika 2011 mogą
zapisać je do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny
2017/2018. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u pedagoga szkolnego.
Karty zapisu dzieci do klasy pierwszej można pobrać w sekretariacie
szkoły, u pedagoga szkolnego lub na stronie internetowej szkoły:
sp1ladekzdroj.pl
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
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INFORMACJA DLA RODZICÓW
Od dnia 1 marca 2017 r. w każdą środę w naszej szkole można
skorzystać z porady psychologa Pani Ewy Bednarczyk w gabinecie
terapii pedagogicznej nr 79 (parter) w godz. od 14.30 do 16.30

1% PODATKU DLA NASZEJ SZKOŁY

7
kiewicz, Marek Kruk, Katarzyna Kotlarz, Piotr Ingielewicz, Paulina
Zygmunt, Cecylia Motak, Emanuele Guarnieri - Restauracja „Vulcano Buono”, Anna Staciwa, Maria Łukaszewcz i Maria Słabońska
- pizzeria „Marianna”, Kinga Chełmińska i Cezar Zalewski - Kawiarnia Wiedeńska, Jolanta Stolarska - Pensjonat „Casablanca”,
Grażyna Bończak - Butik „Elegancka Pani”, Iwona Wołoszczyk Atelier Fryzur Wrocław, Paulina Bagińska i Robert Król - Kawiarnia „Dom Klahra”, Marek Kuczwarski - Sklep „Plastdom”, Zbigniew Mroczek, Urszula Blicharska, Magdalena Podyma, Karolina
Szamborska, Anna Staroń, Beata Dziaduś i Wiesława Czwartos,
Edward Golianek, Lucyna Łękawa, Krystyna Krupa, Katarzyna Korobij, Jaskinia Solno-Jodowa „Galos”, Klub „Pod Wąsem”, Pizzernia „Abakus”, Gościniec „Sunvita”, Uzdrowisko Lądek-Długopole
S.A., 23 WSzUR, C.K. „Kalina”
Serdecznie dziękujemy!!!
Dyrekcja, Nauczyciele, Rodzice oraz cała społeczność uczniowska

MIĘDZYSZKOLNE ŚWIĘTO MATEMATYKI 2017 W JEDYNCE
II Walentynkowy Bal Charytatywny za nami…
W sobotę 11 lutego 2017 r. w hotelu „Trojan” odbył się II Walentynkowy Bal Charytatywny na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju.Wśród gości
byli wszyscy Przyjaciele szkoły, którzy lubią dobrą zabawę i chcieli
zaangażować się w pomoc na rzecz zorganizowania pracowni językowej dla naszych uczniów.
Posileni przepyszną kolacją goście momentalnie zapełnili salę taneczną. W miarę upływu czasu atmosfera stawała się coraz bardziej
rodzinna. Na parkiecie nie ubywało par, wręcz przeciwnie - kolejne
zabawy i atrakcje wieczoru angażowały coraz więcej osób. Wspaniały nastrój nie opuścił zebranych aż do końca imprezy. Atrakcją
wieczoru był występ pary tanecznej ze studia tańca Staccato. Ach!
Jak oni tańczyli… oraz Mariolki z „Paranienormalnych”!
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w
organizację balu. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę
nauczycieli, którzy nie szczędzili sił i czasu, by tak wspaniała akcja
mogła się odbyć.
Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nas finansowo i rzeczowo:
Jerzy Eliasz - Dyrektor Sportowy ZPRP, Adam Nawałka - trener kadry narodowej, Tomasz Lis - dziennikarz, Mateusz Mikita, Mieszko
Mikita, Joanna Kulig - aktorka, Agnieszka Maciąg-Wolańska, Marcin Wolański, Radosław Pietraga, Renata Nowak - Dyrektor SPA w
Stroniu Śląskim, Joanna i Wiesław Osińscy, Piotr Dudziak, Piotr
Gut, Damian Mikunda, Eugeniusz Iwanowicz - Prezes Huty Szkła
w Stroniu Śląskim, Jan Mach - Dyrektor Huty Szkła w Stroniu Śląskim, Artur Sawicki, Joanna Sobik-Barabas, Żaneta Sarwa, Iwona
Buczak, Paula Markiewicz, Anna Stopyra, Jan Gajewski, Magdalena Ziobro, Adam Bełczącki, Kamila Toch, Agnieszka Ferdynus,
Bogumiła Kuliga, Lucyna Macutkiewicz, Jolanta i Artur Brzezińscy, Jolanta Krawczyk, Roksana Kowalczyk, Grzegorz Jastrzębski,
Sylwia Zając, Janina Nowak i Anita Kubisiak, Katarzyna Steblok,
Artur Kołodziej, Janusz Sowiński, Jarosław Popowicz, Janina Alin-

Już po raz szósty uczniowie naszej szkoły bawili się matematyką,
chcąc uczcić w ten sposób Święto Matematyki czyli Dzień liczby
Pi - 14 marca. W ramach Międzyszkolnego Święta Matematyki na
etapie szkolnym zorganizowane zostały 7. marca konkursy wyłaniające najlepszych uczniów w danej kategorii. Tytuł Szkolnego
Mistrza Sudoku otrzymał Dawid Muszyński z klasy IV a, II miejsce
zdobył uczeń klasy VI a - Kamil Mazur, III miejsce wywalczyła Oliwia Żurak z klasy VI a. Tytuł Szkolnego Mistrza Tangramu otrzymała Aleksandra Banaszek z klasy V c, II miejsce zdobył uczeń
klasy III b - Norbert Krzonkalla, a III miejsce zdobył też uczeń
klasy III b - Adrian Głowacki. Tytuł Szkolnego Mistrza Tabliczki
Mnożenia otrzymali: kat. kl. IV - Zuzanna Łyszczarz, kl. V -Jakub
Jawornicki, kl. VI- Oliwia Żurak.
Do wspólnego świętowania 14 marca zaprosiliśmy Szkołę Podstawową im. Boh. Westerplatte ze Stronia Śląskiego. Tam również
wyłoniono wcześniej w rozgrywkach szkolnych swoich mistrzów.
Zwycięzcami wielkiego finału zostali: Mistrz Tangramu - Aleksandra Banaszek z SP Lądek-Zdrój, II miejsce Adrian Głowacki z SP
Lądek-Zdrój, III miejsce Norbert Krzonkalla z SP Lądek -Zdrój.
Mistrz Tabliczki Mnożenia - Adriana Kwiatkowska z SP Stronie Śl.,
II miejsce Zuzanna Łyszczarz z SP Lądek -Zdrój, III miejsce Igor
Nuckowski z SP Stronie Śl., Mistrzem Sudoku został Bartosz
Wędziński z SP Stronie Śl.
Pan Dyrektor oraz organizatorzy uroczystości pogratulowali zwycięzcom, wręczono im dyplomy i cenne nagrody. Słodką niespodzianką na wielki finał był „wielki” tort podzielony przez Pana Dyrektora pomiędzy wszystkich uczestniczących w święcie.
Dziękujemy sponsorom: Urzędowi Gminy Lądek-Zdrój (sponsor
nagród i słodkiego poczęstunku), Pani Magdzie Bryg za wspaniały tort. Podziękowania dla uczniów pomagających w organizacji
święta: Arkadiusz Zając, Jakub Bryg, Wiktoria Żelichowska. Podziękowania dla organizatorów: Grażyna Błażewicz, Beata Ludwiniak.
j Koordynatorzy Alicja Adamczyk i Anna Weber
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LICEANARIUM
* 2 marca reprezentanci LO w Lądku-Zdroju wzięli udział w Mistrzostwach Powiatu w Tenisie Stołowym. Pasjonaci ping-ponga:
D. Majewski, K. Jaworski, S. Traczyk i trener p. J. Rzeźnik wywalczyli III miejsce. Brawo!

* Rozpoczynamy rekrutację do I klasy Liceum Ogólnokształcącego w Lądku-Zdroju. Na podstawie rozmów, ankiet skierowanych
do gimnazjalistów, ogólnych trendów na rynku pracy oraz sugestii płynących z wyższych uczelni LO postanowiło zaproponować
kandydatom do kl. I następujące profile na rok szkolny 2017/2018

* 8 marca nasi licealiści przywitali miłych gości - studentów Wyższej Szkoły Bankowej. Przedstawiciele uczelni odwiedzili maturzystów z bardzo ciekawym wykładem. Uczniowie dowiedzieli się, jak
ważna jest prezentacja własnego wizerunku podczas codziennych
kontaktów z innymi, czy podczas egzaminów. Było o tym, jak dobrze „wypaść” w oczach egzaminatorów, jak nie dać się „zjeść”
stresowi, co zrobić żeby wzmocnić swoją samoocenę. Ćwiczyliśmy prawidłowe oddychanie przeponą, poznaliśmy, jak ważna jest
intonacja głosu, czy postawa ciała przy wystąpieniach publicznych.
Studenci opowiedzieli o studiowaniu i nabywaniu doświadczeń zawodowych. A wszystko to w przyjaznej, pełnej otwartości i swobody atmosferze. Dziękujemy, rady wykorzystamy już na maturze!

NAZWA PROFILU

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

sportowo-komputerowy

j. angielski, geografia, informatyka

humanistyczny

j. angielski, j. polski, historia

przyrodniczy

j. angielski, biologia, chemia

ścisły

j. angielski, matematyka, fizyka

społeczny

j. angielski, geografia, wiedza o
społeczeństwie, (na poziomie podstawowym do wyboru: język rosyjski
lub język niemiecki)

W kolejnym wydaniu Debat Lądeckich podamy informacje o poszczególnych profilach: do kogo są skierowane, co potem, jakie
studia? ZAPRASZAMY.

20 lat - 56 krajów - 230 tys. km przejechanych rowerem

T

en zdumiewający wynik należy do Macieja Hawrylaka, pełnego pozytywnej energii podróżnika, którego mieliśmy przyjemność gościć
na spotkaniu autorskim, promującym książkę ,,Ciekawość następnego dnia”. Pan Maciej urodził się w Polanicy-Zdroju, od dziecka był
zafascynowany Ziemią Kłodzką i jak sam mówi, mając 17 lat przeszedł
wszystkie szlaki naszej kotliny. Każde wolne chwile spędzone na łonie
natury obudziły w nim pragnienie podróżowania, poznawania świata –
jego przyrody, zastanawiania się, co przyniesie kolejny dzień i jak mówi
Pan Maciek „- …odkrywania najmniejszych rzeczy”, bo one dają wielką
radość. W ciągu swojego 20-letniego podróżowania na rowerze lub wędrując pieszo zwiedził 56 krajów, śpiąc pod gołym niebem, w opuszczonych budynkach lub w namiocie. Ma na swoim koncie 176 szczytów górskich i jest pierwszym Polakiem, który zrobił trawers po Islandii. Oprócz
podróży zajmował się wyczynowym uprawianiem sportu, odnosząc wielkie sukcesy w triatlonie. Pomimo niesamowitych przeżyć, zapierających
dech w piersiach widoków, Pan Maciek podkreśla, że żadne cuda świata
nie zastąpią mu naszej Ziemi Kłodzkiej. Obecnie wraz z żoną Magdą i
synami Filipem i Frankiem mieszkają w Zimnych Wodach koło Lewina
Kłodzkiego, wiosce, którą Pan Maciek uratował przed ,,wymazaniem z
ewidencji istnienia.” Aby poznać tę niesamowitą historię zapraszamy do
lektury książki ,,Ciekawość następnego dnia”, którą znajdziecie w Bibliotece CKiR.
jPaulina Bera, Biblioteka CKiR
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Julia Maskiewicz coraz wyżej! Kurs samoobrony dla kobiet

K

ariera sportowa 15-letniej lądczanki Julii Maskiewicz nabiera
znacznego tempa. Nasza młoda futbolistka w marcu zaliczyła
debiut w ekstralidze kobiet w piłce nożnej. Występująca wcześniej w Miedzi Legnica Julia 11.03 zagrała w barwach AZS Wrocław. Dodajmy, że Ekstraliga to najwyższa klasa piłkarska kobiet
w Polsce.
W październiku zeszłego roku Julia debiutowała w reprezentacji
Polski, występując w turnieju eliminacyjnym do Elite Round Eliminacji Mistrz Europy Kobiet do lat 17. Polki wygrały wówczas
z Azerbejdżanem 4:0, pokonały Estonię 7:0 i zremisowały z Węgierkami 2:2. Zajmując pierwsze miejsce wywalczyły awans Elite
Round, który odbył się w ostatnim tygodniu marca w Anglii. W
składzie reprezentacji Polski na Elite Round znalazła się także Julia
Maskiewicz. Dla Polek była to tzw. mission impossible, w turnieju
startowały bowiem z obecnymi mistrzyniami Europy – Niemkami,
brązowymi medalistkami ostatnich Mistrz Europy – Angielkami
i Włoszkami, które w mistrzostwach grają regularnie. W efekcie
Polki przegrały z Anglią 0:2, Włochami 0:2, Niemkami 0:4. Niezależnie od wyniku zawodów istnieje duże prawdopodobieństwo, że
– w związku z odejściem rocznika 2000 - w tym roku Julia na stałe
zagości w reprezentacji naszego kraju do lat 17.
Gratulujemy ligowego debiutu i życzymy kolejnych sukcesów!

O

środek Pomocy Społecznej, ul. Lipowa 1b w Lądku-Zdroju
zaprasza wszystkie chętne kobiety do udziału w Kursie Samoobrony. Spotkanie organizacyjne odbędzie się dnia 19
kwietnia 2017 roku na terenie miasta Lądek-Zdrój. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z Ośrodkiem
Pomocy Społecznej (tel. 74 8 147 105) między 10 a 13 kwietnia
2017 roku. O wyznaczonym miejscu spotkania organizacyjnego
poinformujemy osoby zainteresowane telefonicznie.
Zajęcia będą prowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku.
j Ośrodek Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju

j Red.

DYŻURY APTEK W PORZE NOCNEJ

w Lądku-Zdroju, Stroniu Śląskim, Bystrzycy Kłodzkiej

Mistrzostwa Makroregionu
Dolnośląskiego

M

arzec to miesiąc, w którym rozgrywane są Mistrzostwa Makroregionów, objęte patronatem Polskiego Związku Karate.
W Ząbkowciach Śląskich w ramach makroregionu dolnośląskiego zawody z tego cyklu odbyły się 11 marca. To pierwsza
impreza, na której rozegrano konkurencje kumite również wg przepisów olimpijskich (WKF). Z sukcesem zadebiutował w nich Przemek Szmidt. Nasza skromna ekipa wróciła z trzema pucharami.
∙∙
∙∙
∙∙

Przemysław Szmidt – 3 miejsce w kumite semi kontakt juniorów młodszych do 60kg
Przemysław Szmidt – 2 miejsce w kumite juniorów młodszych WKF Open
Kinga Nycek – 3 miejsce w kumite semi kontakt juniorów
młodszych do 55kg
j Lądecki Klub Kyokushin Karate

1.04.2017, 21.00-7.00, „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
2.04.2017, 9 -13.00 , 21.00-7.00, „Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
3.04.2017, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
4.04.2017, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1b
5.04.2017, „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
6.04.2017, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
7.04.2017, 21.00-7.00, „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
8.04.2017, 21.00-7.00, „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
9.04.2017, 9 -13.00 21.00-7.00, „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
10.04.2017, 21.00-7.00, „Pod Orłem” Lądek-Zdrój Pl. Mariański 7/8
11.04.2017, 21.00-7.00, „Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
12.04.2017, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
13.04.2017, 21.00-7.00, „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
14.04.2017, 21.00-7.00, „Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
15.04.2017, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
16.04.2017, 9 -13.00 ,21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1b
17.04.2017, 9 -13.00 21.00-7.00, „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
18.04.2017, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
19.04.2017, 21.00-7.00, „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
20.04.2017, 21.00-7.00, „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
21.04.2017, 21.00-7.00, „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
22.04.2017, 21.00-7.00, „Pod Orłem” Lądek-Zdrój Pl. Mariański 7/8
23.04.2017, 9 -13.00 21.00-7.00, „Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
24.04.2017, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
25.04.2017, 21.00-7.00, „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
26.04.2017, 21.00-7.00, „Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
27.04.2017, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
28.04.2017, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1b
29.04.2017, 21.00-7.00, „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
30.04.2017, 9 -13.00 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
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Ludzie, których znamy

plagami. Jesteś naiwniakiem?

Mogę być i naiwniakiem, jeśli pomagam
ludziom, bo ja to po prostu lubię robić i
jak sam powiedziałeś jest to moją pasją.
Za bezinteresowność możesz mnie nawet
zwać szalonym czy zwariowanym naiwniakiem. Nie będę ci opowiadał banałów
Po dwóch prezentacjach naszych Pań, wra- o wartości społecznikostwa.
camy do Panów. Dzisiaj wywiad z jednym z
najaktywniejszych społeczników Lądka-Zdro- Zgadzam się z tobą, naiwność społeczju, Wojciechem Łapaczyńskim, na co dzień nika w dobie totalnej interesowności
pracownikiem lądeckiego Zarządu Budynków jest czymś wyjątkowo wspaniałą przyKomunalnych, lądczaninem, który przyszedł padłością. Zdradź w jaki sposób się nią
na świat w miejscowym szpitalu, jak twierdzi, zaraziłeś?
tuż przed likwidacją w nim porodówki. Wojtek
jest osobą skromną, o czym świadczy fakt, że Oczywiście takie rzeczy nie przychowiększość informacji trzeba wyciągać z niego dzą same, człowiek z tym się nie rodzi i
na siłę, nie z pomocą narzędzi tortur rzecz myślę, że pierwszym motorem, osobą,
jasna, ale podstępem. Jak bardzo natomiast która zwróciła mnie w kierunku społeczjest zajęty przekonaliśmy się nie mogąc przez nikostwu był mój ojciec. Dzięki niemu i
tydzień dodzwonić się do niego. Wreszcie jed- jego współpracy z księdzem Stefanem
nak udało się i Wojtek Łapaczyński spotkał się „Kruszynką” Witczakiem znalazłem się
w pierwszym kręgu wolontariuszy. Jak
z nami.
widać moim drugim nauczycielem był
Drogi Wojtku, istnieje pewien typ pozytyw- ksiądz „Kruszynka”, z którym współpranego bohatera kultury, szczególnie filmo- cowałem od wczesnej młodości aż do
wego, którego zwać można niewidzialnym, chwili jego śmierci. Wiele się od niego
wiesz, nie chodzi mi o niemiłego Człowieka nauczyłem. Później zacząłem działać
Widmo, czy innego Latającego Holendra, sam, choć przecież bez grona innych zaale raczej o coś, co z dzieciństwa pamię- paleńców nic bym nie zrobił, więc trudno
tamy jako „Niewidzialna ręka to także ty”. tu mówić o pracy samodzielnej.
Chcę przez to powiedzieć, że ty, Wojtku,
takim bohaterem na szczęście nie jesteś, Wojtku, oczywiście to wiem, ale dla
bo widujemy cię wszędzie. Niekiedy mam wiedzy tych kilku Czytelników „Debat”,
wrażenie, że dochodzi to tak zwanej biloka- którzy cię jeszcze nie znają muszę cię
cji twojej osoby, słowem, że pojawiasz się zapytać czy jesteś takim bardziej saw dwóch miejscach na raz. Powiedz, jak to motnym białym żaglem, czy masz romożliwe? A już tak na poważnie: gdzie się dzinę?
udzielasz społecznie?
Pewnie. Mam żonę Gabrysię i siedmioletHm… Spróbuję: jestem prezesem Gminne- niego syna Marcinka.
go Klubu Honorowych Dawców Krwi w Lądku-Zdroju, jakoś tak od 1998, może 1999 I jak oni znoszą twoją wręcz nadaktywroku jestem co roku szefem lądeckiego szta- ność społeczną?
bu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
współpracuję z Maltańską Służbą Medyczną, Znalazłem na to metodę, szczególnie na
działałem też w stowarzyszeniu o podobnej Gabrysię: wciągam ją w tę pracę (śmiemisji, czyli „Axylium Medici”, prowadzę wy- je się). Ale tak naprawdę to rzeczywiście
pożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i stale
też współpracuję z lądeckim Centrum Kultury
i Rekreacji. Nie sposób zapomnieć jeszcze o
tym, że staram się na miarę możliwość działać w naszej miejskiej jednostce Ochotniczej
Straży Pożarnej.

Wojciech Łapaczyński
Najaktywniejszy społecznik
w gminie

Jesteś zatem społecznikiem pasjonatem.
Przed naszą rozmową zajrzałem do różnych
ksiąg, bo znamy i używamy słowa społecznik, ale już słowo „społecznikostwo” nie jest
takie oczywiste. Wyobraź sobie, że słowo to
faktycznie oznacza niesienie bezinteresownej pomocy, ale już jego wykorzystanie w
życiu i literaturze jest inne, bo najczęściej
jest ono postrzegane jako działalność, cytuję, otumaniona, naiwna, sentymentalna, a
nawet grzeszna. Należałoby w tym świetle
postrzegać cię jako osobę dotkniętą jakimiś
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czasem trudno jest pogodzić obowiązki
domowe z pracą zawodową i dodatkową
pasją. Gabrysia już mnie niekiedy pyta czy
pamiętam gdzie mieszkamy, a z drugiej
strona sama lubi się udzielać i co roku jest
jedną z najaktywniejszych wolontariuszek
WOŚP. Marcinek tymczasem zapalił się do
zajęć dla dzieci w OSP, które prowadzi Gracjana Tur i bardzo mu się podobają. Mam
nadzieję, że to trwały zapał.
Co w chwili obecnej najbardziej w twojej
pracy społecznika cię zajmuje?
Staram się działać z równym zaangażowaniem na wszystkich frontach, ale teraz mam
moment rozwoju klubu dawców krwi. W tej
chwili mamy 16 członków, ale zgłaszają się
następni chętni, co mnie bardzo cieszy.
Druga sprawa to wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, kul, wózków, balkoników,
myślę, że to niezwykle ważna działalność,
co tu dużo mówić, Lądek się starzeje i
coraz więcej mieszkańców w podeszłym
wieku potrzebuje takiej pomocy. Nasza wypożyczalnia działa przy ul. Kościelnej 16, a
sprzęt wypożyczany jest bezpłatnie.
Ostatnie pytanie: jakie masz plany na
przyszłość?
Zabiłeś mi gwoździa tym pytaniem (śmieje się). Nie mam żadnych konkretnych
planów. Raczej marzenia mam. Takim
najważniejszym moim marzeniem jako
społecznika jest wizja, w której nasza młodzież odrywa się od komputerów, tabletów, komórek i telewizorów i zaczyna żyć
wspólnie z resztą naszej społeczności. Doskwiera mi ta zmiana: jeszcze dziesięć lat
temu w WOŚP brało udział 100 młodych
wolontariuszy, dzisiaj z trudem gromadzę
20. Dobrze, że wyniki są lepsze, ale brakuje
mi tej aktywności młodzieży, dla nich społecznikostwo może być niezwykle w życiu
przydatną nauką.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Tomasz Pawlęga
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Wiosenne refleksje
Eliza Grzeszczuk

W

ydawać by się mogło, że Wiosna
przychodzi do nas niczym magiczne dziecko, które rozbudzi w sercu
radość, w umysłach kreatywność, a w duszy pełnię szczęścia. Myśli, niczym konie w
galopie gnać powinny w przestrzeń z fantazją. Skąd zatem ten marazm u niektórych i
skąd ta depresja? Dlaczego to właśnie o tej
porze roku tak wielu ludzi popełnia samobójstwa? I dlaczego właściwie śmierć przychodzi z rozmachem w tych wypełnionych
słońcem chwilach?
Ziemia budzi się do życia. Echo drzew
wypełniają koncerty ptaków. Cieplejszy
wiatr zaplata z chmur warkocze. Nieśmiałe
pąki zza krzaków zerkają na codzienność.
Nawet deptana trawa pcha się na obecną
tutaj rzeczywistość. Kwiaty przez skorupę
ziemi próbują się wybić. Nowe życia. Nowy
Świat. Natura budzi się ze snu. Skąd zatem
ludzki smutek? Ano z żalu. Z żalu, że coś
stoi w miejscu, że nie rozwija się jak liście
jabłoni. Zatrzaśnięci za drzwiami związków
bez przyszłości. Zaszufladkowani w trud-
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nych emocjach. Nie rozkwitamy wraz z
Wiosną. Nie mamy w tym momencie nawet
sobie nic do zaproponowania. W martwym
punkcie pulsuje nasza krew. Zamknięci w
klatce, bez możliwości na rozprostowanie
skrzydeł. Zaklęci w marmur. Wiesz co?
Kopnij się w tyłek. Wyjdź z domu. Wyjdź
poza własne ja. Żyj chwilą i tym, co daje
Ci kolejny piękny dzień. Bo możesz, bo potrafisz, bo chcesz, bo warto. Jak dziurawe
kalesony wyrzuć z życia to co nie jest Ci
potrzebne. Zastąp pustkę tylko tym, co daje
Ci radość.
„Nie ma zbyt wiele czasu, by być szczęśliwym. Dni przemijają szybko. Życie jest
krótkie. W księdze naszej przyszłości, wpisujemy marzenia, a jakaś niewidzialna ręka
nam je przekreśla. Nie mamy wtedy żadnego wyboru. Jeżeli nie jesteśmy szczęśliwi
dziś, jak potrafimy być nimi jutro? Wykorzystaj ten dzień dzisiejszy. Obiema rękoma obejmij go. Przyjmij ochoczo, co niesie
ze sobą: światło, powietrze i życie, jego
uśmiech, płacz, i cały cud tego dnia. Wyjdź
mu naprzeciw” - Phil Bosmans.
Żadne jutro się nie powtórzy. Plany, które
snujemy na jutro mogą się nie wydarzyć.
Możemy wciąż tęsknić i czekać. Obiecywać
sobie miliony zmian i wymyślać tysiące

marzeń. Siedząc w fotelu możemy słodką
kremówką przegryzać gorycz życia. Możemy kochać kogoś, kogo już w naszym życiu nie ma lub wyglądać za kimś, kto nigdy
nie przyjedzie.
Równie dobrze możemy wyjść na przywitanie wiosennego świata. Dostrzec jakie
wszystko wokół nas jest doskonałe. Wtedy
czas popłynie w rytmie twoich oddechów,
słońce otuli cię łagodnym światłem, wiatr
ukołysze każdy twój krok. Usłyszysz śpiew
ptaków. Zajmij się tylko tym, co widzisz i
słyszysz. Poczuj się wygodnie i dobrze w
swoim ciele. Uśmiechnij się do siebie i do
ludzi. Jesteś cudem - wystarczy tylko, że
w to uwierzysz.
Zarówno Ty i ja, jesteśmy częścią tego
świata. Szczęście w życiu to nie szóstka
w totolotka, nie piękny dom czy spełnione marzenie. Szczęście to miejsce, które
pozwala nam oddychać świeżym powietrzem, gdzie myśli mogą być wolne od
ciała. Szczęście to ziemia, po której stąpanie sprawia Ci radość. Szczęście to radość
z samej tylko możliwości chodzenia, to
chmury nad głową. Szczęście to ta garstka
ludzi, która Cię kocha. Życie to szczęście.

Organizator festiwalu, Centrum Kultury i Rekreacji, w dn. 29-30
kwietnia 2017 r., będzie promować idee slow life na różne sposoby, poprzez propagowanie zdrowego stylu żywienia, określonych
ćwiczeń ruchowych, zmiany sposobu nastawienia do konsumpcji
różnych dóbr, a wreszcie korzystanie z pożytków kultury niezależnej.
Atrakcje podzielone będą na trzy niejako działy: Strefa Expo (ekspozycja), w której wszystkie prezentacje i warsztaty odbędą się w
na scenie festiwalu albo w jej bezpośrednim pobliżu, w strefę tę
włączona jest także przestrzeń wystawiennicza (stoiska targowe)
oraz część artystyczna; Strefa Wykładów, rozmieszczona w kilku
salach lądeckich hoteli i pensjonatów, gdzie specjaliści z różnych
dziedzin medycyny niekonwencjonalnej, dietetyki i tym podobnych
podzielą się z nami swoją wiedzą; Strefa Fit – tutaj, częściowo
na powietrzu, częściowo w salach zdrojowych ośrodków, będzie
można wziąć udział w kilku warsztatach, od tańca poczynając, a
kończąc na spacerach nordic walking.

SLOW LIFE – ŻYJ WOLNIEJ
Tegoroczny sezon imprez plenerowych w Lądku-Zdroju otworzy
Święto Patrona Miasta – św. Jerzego, ale już w kolejny, kwietniowo-majowy weekend czeka nas pierwszy z tegorocznych festiwali, czyli dwudniowy II Festiwal Zdrowia i Cooltury, który
w tym roku odbędzie się pod nazwą „Slow Life – Żyj wolniej”.
Czym jest slow life? Mówiąc wprost, to „sztuka świadomego życia”, a najlepiej chyba wyjaśnią to słowa orędownika tej filozofii
życia znany dziennikarz Carl Honoré: „Nie żyjemy naszym życiem,
które przecież bardzo szybko mija. Zadowalamy się jakimiś pozorami, kolejnymi gadżetami do zdobycia, wpędzając się w błędne koło. Bo koniec końców przez to zbyt szybkie tempo tracimy
przede wszystkim poczucie wyjątkowości naszego życia. Kiedy
zwalniasz z życiem, rozluźniasz się, masz czas na zauważenie i docenienie wielu rzeczy”.

Większymi wydarzeniami kulturalnymi będą dwa koncerty uznanych zespołów. W sobotnie wieczór na Scenie pod Dębami wystąpi
łódzka kapela „Normalsi”, których pamiętamy z oprawy spektaklu
„Łajza” prezentowanego na naszym Międzynarodowym Festiwalu
Tańca w 2013 r. „Normalsi” zagrają w towarzystwie jednego z
najbardziej uznanych polskich skrzypków rockowych – Michała
Jelonka. Dzień później, na tej samej scenie, pojawi się trio „Longital” z Bratysławy, bez wątpienia jeden z najważniejszych zespołów
słowackiej sceny muzyki niezależnej, który w ostatnim okresie zyskuje coraz większy rozgłos również na scenie oficjalnej.
II Festiwal Zdrowia i Cooltury pod względem programowym zapowiada się bardzo ciekawie, już wkrótce pojawią się ulotki z jego
dokładną rozpiską i wiemy też, że znalezienie noclegu w Lądku-Zdroju w weekend kwietniowo-majowy od kilku tygodni graniczy
z cudem. Trzymajmy zatem kciuki za to, co przy wszystkich plenerowych przedsięwzięciach najważniejsze – za pogodę!
Program Festiwalu na stronie: ckirladek.pl

j Red.
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Program Obchodów Dni Patrona Miasta Św. Jerzego

21-23 kwietnia - Jarmark Św. Jerzego, Rynek

Z teki Zbyszka Kresowatego

1 kwietnia, godz. 19.30, Koncert Balkan Trio-folk bałkański,
22 kwietnia
Kawiarnia Artystyczna Dom Klahra , ul. Rynek 1, wstęp 15 zł
19.00 - Koncert Instrumentalny MERCURY TRIO - Uniwersytet
Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie,
2 kwietnia, godz. 18.00, Wernisaż wystawy malarstwa Artura
Centrum Kultury i Rekreacji, pl. Staromłyński 5.
Golińskiego, Kawiarnia Dom Klahra, ul. Rynek 1, wstęp wolny
20.00 - 23.00 Zabawa taneczna w Rynku - Gra DJ Tomek
5 kwietnia, godz. 14.45, Koncert Orkiestry Zdrojowej, Kawiarnia
Albrechtshalle, ul. Lipowa wstęp 5 zł
23 kwietnia
5 kwietnia, godz. 19.00, Spotkanie z muzyką hiszpańską,
12.00 - Msza Św. z udziałem pocztów sztandarowych,
Kawiarnia Dom Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 15 zł
Kościół Parafialny, ul. Kościelna.
7 kwietnia, godz. 19.15, Koncert zespołu Presto „Nie ma jak
13.30 - Przejście Orszaku Św. Jerzego na lądecki Rynek,
Lwów”, Kinoteatr, ul. Orla 7, wstęp 15 zł
otwarcie obchodów, wręczenie medali Świętego Jerzego.
7 kwietnia, godz. 19.30, Koncert grupy Re-Karpaty - ethno - jazz,
14.30 - Występ ORKIESTRY DĘTEJ QUANTUM z Rychwała.
Kawiarnia Dom Klahra, ul. Rynek1, wstęp 20 zł
15.30 - Lądeckie Talenty - prezentacje artystyczne dzieci i młodzieży.
8 kwietnia, godz. 19.30, Koncert Jerzego Stadnickiego autor17.00 - Stara Trava Javornik Czechy- koncert.
ska poezja śpiewana, Kawiarnia Dom Klahra , ul. Rynek1, wstęp 15 zł
18.00 - De Facto Bielawa Polska- koncert.
20.00 - Pokaz ogniowy w wykonaniu Teatru, Którego Być Nie Powinno.
12 kwietnia, godz. 14.45, Koncert Orkiestry Zdrojowej,
Kawiarnia Albrechtshalle, ul. Lipowa wstęp 5 zł
12 kwietnia, godz. 19.00, Spotkanie z muzyką hiszpańską,
Kawiarnia Dom Klahra , ul. Rynek 1, wstęp 15zł
17 kwietnia, godz. 19.15, Koncert zespołu Presto „Czardasza
Czar”, Kinoteatr, ul. Orla 7, wstęp 15 zł
19 kwietnia, godz. 14.45, Koncert Orkiestry Zdrojowej,
Kawiarnia Albrechtshalle, ul. Lipowa wstęp 5 zł
19 kwietnia, godz. 19.00, Spotkanie z muzyką hiszpańską,
Kawiarnia Dom Klahra , ul. Rynek 1, wstęp 15 zł
19 kwietnia, godz. 19.15, Koncert zespołu Presto „Zaczarowane Melodie”, Kinoteatr, ul. Orla 7, wstęp 15 zł
21-23 kwietnia, Jarmark Św. Jerzego na lądeckim Rynku
22 kwietnia godz. 17.30, Koncert skrzypcowy Aleksandra Szlaga i Mercury Trio, CKiR, pl. Staromłyński 5, wstęp wolny
22 kwietnia, godz. 19.30, Koncert grupy More Wine Pleace - indie pop, Kawiarnia Dom Klahra, ul. Rynek1, wstęp 20 zł
23 kwietnia, godz. 12.00, Obchody XIII. Dnia Patrona Lądka-Zdroju - Św. Jerzego
23 kwietnia, godz. 19.00, Koncert grupy Ponad Chmurami –
poezja śpiewana, Kawiarnia Dom Klahra , ul. Rynek1, wstęp 20 zł
26 kwietnia, godz. 14.45, Koncert Orkiestry Zdrojowej,
Kawiarnia Albrechtshalle, ul. Lipowa wstęp 5 zł
26 kwietnia, godz. 19.00, Spotkanie z muzyką hiszpańską,
Kawiarnia Dom Klahra , ul. Rynek 1, wstęp 15 zł
Rys. Zbyszek Krezbi Kresowaty
29-30 kwietnia, godz.10.00, Festiwal Zdrowia i Cooltury II Otwarty Festiwal Wypoczynku i Zdrowego Stylu Życia, Park Zdrojowy
im. Jana Pawła II
29 kwietnia, godz. 19.30, Wieczór afrykański - opowieści o
WYDAWCA - ADRES WYDAWCY
Czarnym Lądzie, pokaz zdjęć z podróży, koncert perkusyjnej muzyCentrum Kultury i Rekreacji, Pl. Staromłyński 5, 57-540 Lądek-Zdrój
ki afrykańskiej w wykonaniu zespołu Foliba Kawiarnia Dom Klahra,
REDAKCJA i SKŁAD - Monika Słonecka, Tomasz Pawlęga
ul. Rynek1, wstęp 20 zł
Kontakt do redakcji: tel. +48 74 8146 562, ckirpromocja@ladek.pl
„Debaty Lądeckie” w wersji elektronicznej dostępne na www.ladek.pl
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