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Bezpłatny Informator Samorządowy Miasta i Gminy Lądek-Zdró j

Bez hałasu i spalin po lądeckich drogach
Na przełomie lutego i marca w ramach projektu e-Kotlina
Kłodzka, Gmina Lądek-Zdrój testowała pojazdy
elektryczne: Nissan e-NV200 oraz Nissan Leaf.
Projekt e-Kotlina Kłodzka wpisuje się w strategię rządową dokumentu
„Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych”.
Według raportu Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska, Polska jest
drugim po Bułgarii najbardziej zanieczyszczonym państwem UE.
Bazując na wytycznych Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Energii w
aspekcie Planu Rozwoju Elektromobilności w Polsce, autorzy projektu Link PR zaproponowali cykl działań zmierzających do popularyzacji
środków transportu niskoemisyjnego, a tym samym zmianę świadomości
wśród społeczeństwa w tym zakresie. Projekt określa m.in. korzyści
związane z upowszechniania stosowania pojazdów elektrycznych oraz
wskazuje na związaną z rozwojem elektromobilności poprawę jakości
powietrza. Lądek-Zdrój został wybrany jako jedno z pierwszych
uzdrowisk, celem wdrożenia programu pilotażowego.

www.ladek.pl Kurort Lądek-Zdrój

>>> aktualne informacje

Przewodnie hasła programu to: „Doładuj się w Lądku” oraz „Dbamy o
czyste powietrze”. W przypadku Lądka-Zdroju czyste powietrze jest
swoistym warunkiem naszego „być albo nie być”.
Pojazdy elektryczne są testowane przez pracowników i służby naszego
samorządu, m.in. przez Straż Miejską, Zarząd Budynków Komunalnych,
Centrum Kultury i Rekreacji oraz pracowników naszego Ratusza. Kolejny
planowany etap w ramach projektu to montaż stacji ładowania pojazdów
elektrycznych.
Osoby, które testowały pojazdy elektryczne marki Nissan podkreślały
bardzo dobrą dynamikę oraz prowadzenie pojazdu, niski poziom hałasu,
doskonałe własności jezdne, odzysk energii - zwłaszcza w warunkach
krętych górskich dróg. Ważne były możliwości przewozu osób oraz
ładowność pojazdu. Doceniona została także prostota obsługi
samochodów, zerowa emisja spalin oraz zaskakująco niski koszt
eksploatacji - wielokrotnie niższy w porównaniu z pojazdami o napędzie
spalinowym. W przypadku stacji ładowania wykorzystującej panele
fotowoltaiczne, koszt eksploatacji pozostaje praktycznie zerowy.
j ciag dalszy na str. 3

Lądek on-line / kamery internetowe
www.kamera.ladek.pl

Znajdź nas na Facebook
https://www.facebook.com/kurortladekzdroj
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przystąpienie naszej gminy do klastra energetycznego, który tworzony
jest przez Duszniki-Zdrój, Polanicę-Zdrój, Kudowę-Zdrój i Szczytną. Tak
przy okazji przypomnę tylko, że „klaster energii to cywilnoprawne
porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby
prawne, jednostki oraz instytuty badawcze lub jednostki samorządu
terytorialnego. Celem porozumienia w zakresie klastra energii musi być
wytwarzanie i równoważenie zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu
energią z OZE lub z innych źródeł lub paliw w ramach sieci
dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV.
Jednocześnie działalność w ramach klastra, obok ograniczenia
technicznego w postaci napięcia sieci dystrybucyjnej, musi być
ograniczona geograficznie. Obszar działania klastra nie może
przekraczać granic jednego powiatu lub 5 gmin”.

*
Odbyłem spotkanie z prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Nasze rozmowy
uty tego roku był spokojniejszym miesiącem, jednak i w nim działy
dotyczyły możliwości wsparcia wymiany tradycyjnych pieców na
się rzeczy ważne. Po pierwsze kwestie środków zewnętrznych,
alternatywne źródła energii cieplnej.
które zasilą nasze nowe inwestycje. Przypomnę tylko, że w lutym
podpisałem umowę na dofinansowanie budowy przedszkola i żłobka,
*
na które Gmina pozyskała środki z funduszu Regionalnego
Pracujemy wytrwale nad projektem architektonicznym przebudowy
Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Amfiteatru z Muszlą Koncertową i Kinoteatru z Domem Zdrojowym.
Dolnośląskiego. Mówiąc krótko, lada dzień wbijemy pierwszą łopatę
Trwają też prace przygotowawcze dotyczące budowy platformy
pod budowę naszego nowego, długo oczekiwanego obiektu.
widokowej na Trojaku. Natomiast już wkrótce ruszą roboty budowlane
na parkingach przy ul. Skłodowskiej-Curie, nad Lutynią przy granicy z
*
Czechami i pod Centrum Kultury przy placu Staromłyńskim. Planujemy
Drugim sukcesem jest pozyskanie przez naszą gminę ponad czterech i
też modernizację chodnika wzdłuż ul. Kościelnej gdzie do kościoła w
pół miliona złotych na projekt„Przebudowa i częściowa zmiana sposobu
deszczowej pogodzie chodzi się po kałużach.
użytkowania budynku dworca kolejowego w Lądku-Zdroju w celu
utworzenia inkubatora przedsiębiorczości”. Pieniądze te pochodzić będą
*
z tego samego funduszu, czyli RPO. W dokumencie o adaptacji obiektu
Lada dzień zakupimy nowoczesną zamiatarkę chodnikową dla ZBK –
napisaliśmy: „Podstawowym celem przebudowy jest adaptacja
wreszcie dużo sprawniej będzie się odbywało sprzątanie miasta –
istniejącego budynku dworcowego na potrzeby Inkubatora
piachu, trawy i liści.
przedsiębiorczości, który zlokalizowany jest na parterze i pierwszym
piętrze głównego budynku dworcowego. Uzupełnieniem Inkubatora
j Burmistrz Lądka-Zdroju, Roman Kaczmarczyk
jest sala seminaryjna usytuowana w dawnym magazynie dworcowym.
W głównej części budynku (inkubator przedsiębiorczości)
zaprojektowano 4 podstawowe zespoły funkcjonalne: hall główny z
recepcją/sekretariatem i toaletą dla niepełnosprawnych - parter:
z okazji
administracja (biuro, archiwum, serwerownia, toalety, zaplecze
socjalne) - parter biura pod wynajem (lokale biurowe o różnej
powierzchni, toalety, zaplecze socjalne, sala konferencyjna); i I piętro:
wszystkim Paniom
biura na piętrze zlokalizowane w dwóch wyższych częściach budynku,
które dotychczas funkcjonowały jako piętra mieszkalne. W dawnej
składam
poczekalni letniej pozostawia się istniejącą funkcję obsługi
najserdeczniejsze
pasażerskiego ruchu kolejowego. Projektuje się do niej nowe wejście od
życzenia
strony miasta. Szersze informacje pojawią się w kolejnych numerach
„Debat”.
*
Burmistrz Lądka-Zdroju
Roman Kaczmarczyk
Odbyłem wizytę w Dusznikach-Zdroju, gdzie spotkałem się z
burmistrzem Piotrem Lewandowskim. Celem naszego spotkania było

L

Dnia Kobiet

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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W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w
ciągu roku podatkowego (wejścia w posiadanie psa lub zbycia psa,
śmierci psa), stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby
miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty (o taką ilość miesięcy
w których podatnik nie był posiadaczem psa).

Informujemy, że w roku 2017 uległy zmianie przepisy
dotyczące obowiązku wnoszenia opłaty od posiadania
psów.
Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój,
Ustalono stawkę roczną opłaty od posiadania psów w wysokości 60,00 zł
od jednego psa oraz 40,00 zł za każdego następnego psa posiadanego
przez osobę fizyczną.
Przy czym opłaty tej nie muszą wnosić:
osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności w
rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania
jednego psa;
ź osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych z tytułu posiadania psa asystującego;
ź osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie
gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;
ź osoby będące podatnikami podatku rolnego od gospodarstw rolnych
- z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.
ź

Osoby posiadające psy zobowiązane są do wniesienia
opłaty bez wezwania, do dnia 31 marca roku podatkowego, a
w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie (t.j. gdy
staną się posiadaczem psa po 31 marca), w terminie 14 dni od dnia
powstania tego obowiązku.

ul. Rynek 31, 57-540 Lądek-Zdrój (kasa czynna: poniedziałek - piątek
8:00 - 14:30)
lub na numer rachunku bankowego: 86 9588 0004 0039 1111 2000 0010
W przypadku nie uiszczenia opłaty:
Jeśli posiadacz mimo ciążącego na nim obowiązku nie dokona wpłaty,
organ podatkowy wyda postanowienie o wszczęciu postępowania, a
następnie wyda decyzję o określeniu wysokości zobowiązania.
Podstawa prawna:
ź Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.), art.1 pkt7, art.18a, art.19
pkt1 ppkt f.
ź Uchwała NR XXXIII/210/16 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 28
listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/279/13 Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 24 października 2013 r. w sprawie
polityki podatkowej w Gminie Lądek-Zdrój.
ź Uchwała NR XLII/279/13 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 24
października 2013 r. w sprawie polityki podatkowej w Gminie LądekZdrój
ź Uchwała NR XV/87/15 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 26
października 2015 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
ź Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z
2017 r. poz. 201), art.2 §1 pkt3, art.5, art.21, art.30, art.51, art.53.

Bez hałasu i spalin po lądeckich drogach
j ciag dalszy ze str. 1
Wielką zaletą pojazdów jest możliwość ich naładowania ze zwykłych
gniazdek elektrycznych, które są szeroko dostępne. Samochód
odstawiamy na noc do ładowania (dodatkowo koszty obniżają się na
niskiej taryfie), by było gotowe do jazdy następnego dnia. Pojazdy te
mogą również być ładowane w stacjach szybkiego ładowania, które
umożliwiają sprawne poruszanie między aglomeracjami miejskimi.
Szacowane dzienne przejazdy pojazdów wykorzystywanych przez
służby miejskie wahają się w przedziale od 60 - 80 km, co przy
naładowanej baterii akumulatora wielokrotnie przekracza możliwy
zasięg pojazdu.
Pojazdy elektryczne, szczególnie w strefie uzdrowiskowej, pozwalają na
prowadzenie działań inspekcyjnych i porządkowych, nie zakłócając przy
tym ciszy nocnej.
- Stan środowiska naturalnego, szczególnie w uzdrowiskach wymusza
podejmowanie radykalnych działań zmierzających do ograniczenia
emisji zanieczyszczeń i hałasu oraz do podejmowania nowatorskich
działań w tym kierunku. Wdrożenie projektu ekologicznego na terenie
uzdrowisk Kotliny Kłodzkiej, wybierając Kurort Lądek-Zdrój jako miejsce
stworzenia wzorcowej Gminy Uzdrowiskowej to doskonałe wpisanie się
w naszą misję i strategię - mówi Burmistrz Lądka-Zdroju - Roman
Kaczmarczyk.
Pilotażowy program w naszej gminie, w tym testowanie pojazdów
elektrycznych to doskonała promocja naszego Kurortu. Pozwoli zarówno
obalić mity oraz negatywne opinie, jak i zmienić świadomość
społeczności lokalnej w podejściu do aspektów transportu
niskoemisyjnego.

Wszystkie prowadzone działania są dla gminy bezkosztowe. Biorąc pod
uwagę niskie koszty eksploatacji pojazdów elektrycznych, redukcję
hałasu oraz dbałość o czyste powietrze, Gmina w przyszłości dołoży
starań, by pozyskać dofinansowanie i zadbać o status czystego i
przyjaznego Kurortu, co będzie niewątpliwie kołem zamachowym do
przyciągania turystów z kraju i z zagranicy.
O następnych etapach działań w ramach projektu będziemy informować
na bieżąco.
j Red.
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Informacja

1. Wrocław, ul. Karmelkowa 31 - deklaracje w zakresie podatku
akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów
osobowych,
2. Wrocław, ul. Podwale 64 - pozostałe dokumenty z zakresu podatku
akcyzowego (deklaracje, wnioski, inne pisma),
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dla podatników podatku akcyzowego
w zakresie miejsc obsługi,
zadań i kompetencji organów

D

yrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu informuje, że z dniem 1
marca 2017 r. organami podatkowymi właściwymi w zakresie
akcyzy są: naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno skarbowego i dyrektor izby administracji skarbowej.
Zadania wynikające z ustawy o podatku akcyzowym w zakresie między
innymi:
ź rejestracji podmiotów,
ź przyjmowania powiadomień pośredniczących podmiotów
węglowych, gazowych, tytoniowych,
ź przyjmowania deklaracji podatkowych,
ź wydawania zezwoleń na działalność w podatku akcyzowym,
ź przyjmowania zabezpieczeń akcyzowych,
ź przyjmowania deklaracji podatku akcyzowego z tytułu nabycia
wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych,
ź znaków akcyzy
wykonywać będą:
Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław
Śródmieście, ul. M.J Piłsudskiego 27-29 , 50-044 Wrocław
Punkty przyjmowania dokumentów:

APEL DO WŁAŚCICIELI PSÓW
Myśliwi z Gminy Lądek-Zdrój bardzo proszą posiadaczy psów o
trzymanie ich w zagrodach lub na uwięzi, ponieważ stwierdzono
liczne zagryzienia zwierzyny leśnej, w szczególności saren, na
terenie wsi i miasta.
Sarny w okresie przedwiośnia są ciężarne, a zatem osłabione i nie
mają szansy ucieczki przed wałęsającymi się psami.
j Myśliwi z Lądka-Zdroju

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.
Już od marca 2017 r. w każdy wtorek w godz. 10.00-16.00 na parterze
CKiR, zapraszamy do biura informacji turystycznej.
Telefon do kontaktu: 74 81 46 245, mail: seniorzy@ladek.pl

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu
ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych
Obsługa podatników w zakresie akcyzy, w tym przyjmowanie deklaracji z
tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych,
będzie odbywała się w dotychczasowych lokalizacjach tj:
1. ul. Ogrodowa 15, 58-306 Wałbrzych,
2. ul. Okopowa 6, 58-500 Jelenia Góra,
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legnicy
ul. Wrocławska 37, 59-220 Legnica
Obsługa podatników w zakresie akcyzy, w tym - deklaracji nabycia
wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych - będzie odbywała
się w dotychczasowych lokalizacjach tj:
1. ul. Pątnowska 50, 59-220 Legnica
2. ul. Krzywa 3, 59-101 Polkowice
3. Żarska Wieś, 59-900 Żarska Wieś
Przypominamy, że deklaracje podatkowe można, jak do tej pory,
składać także w centrach obsługi podatnika, działających w:
Urzędzie Skarbowym Wrocław - Krzyki, ul. Sztabowa 100, 53-310
Wrocław,
ź Urzędzie Skarbowym w Oławie, ul. Lwowska 1, 55-200 Oława,
ź Urzędzie Skarbowym w Środzie Śląskiej, ul. Oławska 5 A, 55-300
Środa Śląska
ź Urzędzie Skarbowym w Wołowie, ul. Kościuszki 17, 56-100 Wołów
ź

POLICJA OSTRZEGA
NIE DAJ SIĘ
OKRAŚĆ!!!
ZŁODZIEJ WYKORZYSTA KAŻDĄ OKAZJĘ.
NIE ZAPOMINAJ O SWOIM MIENIU. W TRAKCIE PRAC NA
CMENTARZACH, W OGRÓDKU DZIAŁKOWYM, W CZASIE
ROBIENIA ZAKUPÓW I WYCIECZEK. POZOSTAWIONA BEZ
OPIEKI TOREBKA, TELEFON KOMÓRKOWY, ROWER (NP. NA
KLATCE SCHODOWEJ) I INNE CENNE RZECZY, TO
DOSKONAŁY ŁUP DLA ZŁODZIEJA.
PAMIĘTAJ!!!
ZAMYKAJ DRZWI W ALTANIE NAWET WTEDY, GDY
PORZĄDKUJESZ DZIAŁKĘ - ZŁODZIEJ WYKORZYSTA
TWOJĄ NIEUWAGĘ I SKRADNIE POZOSTAWIONE W NIEJ
RZECZY.
ź NIE ZOSTAWIAJ CENNYCH RZECZY W SAMOCHODZIE WYSTARCZY WYBIĆ SZYBĘ, BY PO NIE SIĘGNĄĆ.
ź PORZĄDKUJĄC GROBY NA CMENTARZACH LUB
PRACUJĄC NA DZIAŁCE NIE ZOSTAWIAJ BEZ NADZORU
TOREBEK, DOKUMENTÓW, TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH I INNYCH CENNYCH RZECZY.
ź ZABEZPIECZ DOBRZE PIENIĄDZE I DOKUMENTY - NIE
WKŁADAJ ICH DO TYLNEJ KIESZENI SPODNI.
ź NOŚ PRZY SOBIE TYLKO NIEZBĘDNĄ GOTÓWKĘ.
ź

Komisariat Policji w Lądku-Zdroju
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NOWINKI Z PRZEDSZKOLA
lNowy

Rok i zima to dla przedszkolaków wiele atrakcji, które
rozpoczęły się 5 stycznia przedstawieniem jasełkowym przygotowanym
dla rodziców i seniorów naszego miasta. Jasełka prezentowane były
w Sali Widowiskowiej CKiR.

l Pomagamy naszym ulubieńcom
Po raz kolejny przystąpiliśmy do Akcji Pełna Miska dla Głodnego Pieska.
Zbieraliśmy karmę i potrzebne artykuły do Schroniska Pod Psią Gwiazdą
w Polanicy-Zdrój, a także częściowo dla zwierzaków z naszego
lądeckiego schroniska. Dziękujemy wszystkim, którzy mają wielkie serce
i dbają o słabszych. Dzięki takim akcjom uczymy dzieci opiekuńczości,
serdeczności, umiejętności dzielenia się i nie pozostawania obojętnym
na krzywdę innych. Dziękujemy Rodzicom za pomoc i zaangażowanie
w nasze działania.

l Dzień Babci i Dziadka
„Kocham mocno Babcię, Dziadka - to nie żarty moi mili...” - przedszkolaki
z radością powitały swoich gości, aby wspólnie się bawić i miło spędzić
czas. Babcia i Dziadek to bardzo ważne osoby w życiu dziecka, to oni
mają czas i cierpliwość dla naszych milusińskich. W dniu ich święta wnuki
zaprezentowały programy artystyczne przygotowane z nauczycielkami,
wręczyły własnoręcznie wykonane prezenty i zaprosiły do zabawy.
Dziękujemy gościom za przybycie oraz rodzicom za pomoc w
przygotowaniach.

l I Przegląd Kolęd i Pastorałek
Przedstawiciele grup III, IV i V reprezentowali nasze Przedszkole
podczas I Przeglądu Kolęd i Pastorałek. Mimo tremy, bo dla niektórych to
pierwszy wokalny występ publiczny, przedszkolaki zdobyły nagrody i
gromkie brawa. Gratulujemy!

l Dzień Biały
Zgodnie z założeniami projektu edukacyjnego Kolorowe Dni w
Przedszkolu, dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym - biały
puch, lekki mróz i słoneczko - odbył się II Kolorowy Dzień - Dzień Biały,
czyli zabawy na śniegu - rzuty kulkami, lepienie bałwana, chodzenie po
śladach i śnieżne aniołki. Radosne i rumiane od mrozu dzieci z żalem
opuszczały ogród przedszkolny, który w zimie jest otwierany tylko raz.

l Bezpieczny Przedszkolak
Dzięki nawiązaniu współpracy naszej gminy z gminą Wicko dzieci
przedszkolne otrzymały kamizelki odblaskowe, które są wykorzystywane
podczas spacerów. „Jestem bezpieczny na drodze” - prelekcję
edukacyjną poprowadziła p. Beata Kaczmarczyk, w spotkaniu
uczestniczyły dzieci 4,5 i 6 letnie. Przeprowadzony quiz potwierdził, że
dzieci posiadają dużą wiedzę na temat bezpieczeństwa, znają
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podstawowe zasady i stosują je w praktyce. W grupach odbyły się
dodatkowo warsztaty tematyczne „Bezpieczne zabawy zimą”.

l Konkurs plastyczny„Zimowe Krajobrazy”
Do zabawy zaprosiliśmy starszaków z zerówek ze szkół podstawowych
w Lądka-Zdroju i Trzebieszowicach. Dnia 02.02.2017 r. rozstrzygnięto
konkurs plastyczny dla 5 i 6 latków pt. „Zimowe Krajobrazy”. Na
konkurs wpłynęło 15 prac z trzech placówek:
ź Gminne Przedszkole Publiczne w Lądku-Zdroju,
ź Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Lądku-Zdroju,
ź Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Trzebieszowicach.
Jury konkursu uwzględniając samodzielność i oryginalność pracy,
postanowiła przyznać 4 wyróżnienia:
ź M. Mikunda lat 5 - Gminne Przedszkole Publiczne w Lądku-Zdroju,
ź M. Pachla lat 6 - Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w
Lądku-Zdroju,
ź Sz. Bernecki lat 6 - Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej
w Trzebieszowicach,
ź Z. Kellar lat 6 - Gminne Przedszkole Publiczne w Lądku-Zdroju.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody.
Prace plastyczne eksponowane są w holu naszego przedszkola.

l Bal Karnawałowy
Co to był za bal! Wspaniałe stroje, muzyka i radość w oczach dzieci.
Długo wyczekiwany dzień, 3 lutego 2017 r., w końcu nadszedł.
Prezentacja strojów, przedstawianie swoich bohaterów, wspólne pląsy i
szaleństwo! Barwny wąż krążył po sali, kolorowy pociąg wciąż jechał,
kręgi grupowe i taniec w parach - jednym słowem dla każdego coś
miłego. Bal Karnawałowy w przedszkolu zorganizowano przy współpracy
z firmą fotograficzną oraz rodzicami.

l Dzień Pizzy
9 lutego obchodzimy Światowy Dzień Pizzy, z tej okazji porzuciliśmy
zdrowe nawyki i przedszkolaki zajadały wspaniałą i świeżą pizzę!
Niektóre z nich z żalem stwierdziły, że szkoda, iż takie święto jest tylko raz
do roku...
j Agnieszka Piaskowska, Iwona Rakoczy

Zapisy dzieci do przedszkola
na rok szkolny 2017/2018
Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego
w Lądku-Zdroju, ul. Paderewskiego 2 informuje, że

od 01 marca 2017 r.
do 31 marca 2017 r.
TRWA POSTĘPOWANIE
REKRUTACYJNE
NA ROK SZKOLNY 2017/2018
Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek
kandydata, złożony do dyrektora Gminnego
Przedszkola Publicznego w Lądku-Zdroju w/w terminie.

Fot. Rafał Papuga
rodzica

Wnioski do pobrania w sekretariacie Przedszkola

od 01 marca 2017 r.
w godzinach 7.00 - 15.00
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KARTKI Z KALENDARZA
SP Trzebieszowice

l 16 stycznia 2017 - Zajęcia przyrodnicze
Bożena Noworól-Groń. Prowadzenie - Irena Foremnik, DZPK. Od kilku
lat szkoła współpracuje z pracownikami Dolnośląskiego Zespółu Parków
Krajobrazowych Oddział Wałbrzych-Strachocin. Celem zajęć jest
upowszechnienie wiedzy o otaczającym środowisku, propagowanie
postaw aktywnego uczestnictwa w ochronie przyrody oraz podnoszenie
świadomości ekologicznej. Uczniowie zdobywają wiedzę przy
stosowaniu metod twórczych, problemowych i praktycznych. Tematyka
przeprowadzonych zajęć: „Formy ochrony przyrody”, „Przygotowanie
przyrody do zimy”, „Dokarmianie ptaków”, „Rzeźbiarze krajobrazu”,
„Krajobraz pojezierzy”.

l 18 stycznia 2017 -„Dzień Kubusia Puchatka”
„Dzień Kubusia Puchatka” - Bożena Noworól-Groń. Dzień Kubusia
Puchatka obchodzony jest w rocznice urodzin A. A. Milne'a. Z tej okazji w
SP w Trzebieszowicach odbyło się spotkanie klas 0-III, poświęcone
postaciom z książek o Kubusiu Puchatku. Spotkania prowadzone były
przez wychowawcę klasy II oraz panie Gabrielę Naporowską-Rodak
i Paulinę Bera z Biblioteką CKiR. Uczniowie wysłuchali fragmentu
opowiadania, nauczyli się Mruczanki Misia, odgadywali zagadki,
uczestniczyli w rywalizacjach sportowych i słodkim konkursie
polegającym na jak najszybszym zlizaniu miodu z talerzyka,
rozwiązywali krzyżówkę.

l 20 stycznia 2017 - Dzień Babci i Dziadka
Był to dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości. Zaproszone
Babcie i Dziadkowie przybyli, by podziwiać występy swoich wnucząt,
które zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie i wokalne
wyrażające wdzięczność, miłość, szacunek i przywiązanie. Niewątpliwą
atrakcją był występ młodziutkiej skrzypaczki - uczennicy kl. II Laury W.
Dla kochanych gości przygotowano poczęstunek oraz drobne upominki.
Czas na uroczystości umilił pan Piotr Szczepanek przygrywając ludowe
melodie. Dziękujemy zaproszonym gościom, wśród nich naszym
radnym, paniom Magdalenie Podymie i Ewelinie Rycaj za obecność.

l 23 stycznia 2017
Wycieczka do Nowej Rudy - Bajkolandia - sala zabaw. Wychowawca
oddziału przedszkolnego Małgorzata Michorczyk oraz klasy I Maria
Bartkiewicz.

l 24 stycznia 2017
Spektakle profilaktyczne: klasy 0-III - „Prawdziwy skarb” oraz klasy IV-VI
„Pętla zdarzeń”. Pedagog szkolny. Prowadzenie - Impresariat
artystyczny „Inspiracje” w Krakowie.

nr 3 (201/2017)
Chociaż koniec roku szkolnego wydaje się być jeszcze bardzo odległy, są
uczniowie, którzy już teraz pracują na swój czerwcowy sukces. Podczas
apelu Samorządu Uczniowskiego podsumowaliśmy osiągnięcia klas IVVI w I semestrze. Dyrektor Bogusława Bogusławska pogratulowała tym,
którzy mogą pochwalić się zarówno bardzo wysokimi średnimi ocen, jak i
wzorowymi lub bardzo dobrymi ocenami z zachowania. Są to:
ź klasa VI: Nicoll Smolicz, Emilia Szymańska, Martyna Jaworska.
ź klasa V: Julia Buła, Karolina Podyma, Emilia Wróbel.
ź klasa IV: Julia Domańska, Michał Gąsiorek, Aleksander
Matkowski, Antoni Kret, Kacper Rodak.
ź Najwyższą średnią w szkole uzyskała Julia Buła - 5,2.

l 10 lutego 2017 - Zabawa karnawałowa klasy IV –VI
W piątek 10 lutego w naszej szkole odbył się bal karnawałowy. Był to
dzień niecierpliwie oczekiwany przez uczniów klas IV-VI. Tego dnia sala
lekcyjna zamieniła się w salę balową. Wcześniej uczniowie przygotowali
wszelkie elementy, które posłużyły do dekoracji sali. Dzięki pomocy
nauczycieli salę przyozdobiły serpentyny, balony oraz nastrojowe
dyskotekowe światło. Zjawiskowy wygląd wprowadził dzieci w wesoły
nastrój i zachęcił do wspólnej zabawy. Wszyscy przy dźwiękach muzyki
bawili się wyśmienicie! Animatorzy urozmaicali zabawę ciekawymi
konkursami, a zwycięzcy byli nagradzani cukierkami. W czasie przerwy
dzieci miały czas na słodki poczęstunek. Była to również okazja do
wykonania sobie pamiątkowych zdjęć w karnawałowych przebraniach.
Niestety radosna zabawa musiała się w końcu skończyć. Po godzinie
18.30 zadowoleni i pełni wrażeń uczniowie wrócili do swoich domów.

l 10 lutego 2017 - Ogólnopolski Dzień Pisania Piórem
Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Trzebieszowicach
włączyła się w obchody Ogólnopolskiego Dnia Pisania Piórem.
Organizacją zajęła się nauczycielka języka polskiego Małgorzata
Krzysztan-Łakucewicz. Aby przypomnieć tradycję ręcznego pisania w
klasach III-VI przeprowadzono warsztaty, na których dzieci poznały
zasady kaligrafii i różne typy pisma. Samodzielnie wykonywały próbki
według wybranych typów czcionek. Uczniowie przypomnieli sobie także
kilka zasad ładnego pisania, odbył się także Szkolny Konkurs
Kaligraficzny „Mistrz Kaligrafii”. Konkurs stał się dla uczestników nie tylko
niezwykłą przygodą z kaligrafią, chłopcy, jak i dziewczynki bardzo
poważnie podeszli do zadania. Poziom prac był wysoki. Jury miało
twardy orzech do zgryzienia. Mistrzami Kaligrafii zostali: Martyna
Dumitrache - w klasie III, Michał Gąsiorek - w klasie IV, Karolina Podyma w klasie V, Martyna Jaworska ex aequo z Aleksandrą Suder - w klasie VI.
Prace nagrodzonych i wyróżnionych uczniów znalazły się na szkolnej
wystawie prac konkursowych.
j Informacje zebrała Agata Danik

l 08 lutego 2017
Apel - zakończenie I semestru roku szkolnego 2016/2017 oraz
podsumowanie konkursu literackiego „Ta książka naprawdę mi się
podobała”, organizowanego przez LO w Lądku-Zdroju oraz konkursu
wiedzy Moja Ojczyzna.

PODZIĘKOWANIA
Serdecznie dziękujemy paniom Bożenie Noworól-Groń i Małgorzacie
Michorczyk za przepiękne przedstawienie wystawione w Szkole
Podstawowej w Trzebieszowicach z okazji Dnia Babci i Dziadka,
Wdzięczne Babcie i Dziadkowie
Bardzo dziękujemy paniom Gabrieli Naporowskiej-Rodak, Paulinie Bera
i Bożenie Noworól-Groń za wspaniałe „Urodziny Kubusia Puchatka”,
Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach

Debaty Lądeckie
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WIEŚCI Z „Lądeckiej jedynki”

www.sp1ladekzdroj.pl
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l Walentynki, Walentynki dla chłopaka i dziewczynki …
Walentynki są obchodzone w Europie od średniowiecza. Ich patron, św.
Walenty był biskupem rzymskim, który miał moc uzdrawiania i potrafił
pocieszyć nieszczęśliwych. Z tej okazji uczniowie klasy Va zorganizowali
kiermasz i pocztę walentynkową. Przez trzy dni (8 - 10.02.2017 r.) mali
przedsiębiorcy sprzedawali samodzielnie wykonane kartki
walentynkowe, wypieki mam, słodycze, baloniki w kształcie serc.
Kiermasz cieszył się dużą popularnością wśród uczniów naszej szkoły. W
tych dniach działała także poczta walentynkowa. Wszyscy chętni mogli
za jej pośrednictwem przekazać wyrazy sympatii swoim kolegom,
koleżankom, pracownikom szkoły.
Piątoklasiści nie zapomnieli o plebiscycie na najsympatyczniejszą
dziewczynę i najsympatyczniejszego chłopaka w naszej szkole, który
odbywa się co roku w ramach Walentynek. W tym roku
najsympatyczniejszą dziewczynką została uczennica klasy VIa – Ines
Hans a najsympatyczniejszym chłopakiem - Kamil Mazur, uczeń tej
samej klasy.

l Matematyka Plus
l I Przegląd Kolęd i Pastorałek 2017
21 stycznia 2017 r. w CKiR w Lądku-Zdroju odbył się I Przegląd Kolęd i
Pastorałek „Lądeckie Kolędowanie”, zorganizowany przez Szkołę
Podstawową Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju oraz Parafię
p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Lądku-Zdroju. W festiwalu
wzięły udział dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i
szkół średnich Powiatu Kłodzkiego - w sumie 41 wykonawców (solistów i
zespołów), które swoim czujnym uchem i okiem oceniało jury w osobach
Mateusza Bandury, ks. Roberta Krupy i Radosława Stępińskiego.
Artystów prezentował Lesław Błażej, który umiejętnie uzupełniał występy
ciekawymi informacjami.
Rywalizacja odbyła się w różnych grupach wiekowych, w których
przyznano wyróżnienia i miejsca od I do III.
W kategorii przedszkola triumfowali:
ź I miejsce - Laura Wojtysiak z Międzylesia,
ź II miejsce - Łukasz Rzeszutek z Międzylesia,
ź III miejsce - Zespół „Dwa + Dwa” z Lądka-Zdroju,
oraz wyróżnienia: Zuzanna Ponulak z Domaszkowa i „Złodzieje
oklasków” z Lądka-Zdroju.
W kategorii szkoły podstawowe - klasy I - III wygrali:
ź I miejsce - Zespół Pieśni i Tańca „Urwisy” z Międzylesia,
ź II miejsce - Maja Drewniak z Lądka-Zdroju,
ź III miejsce - Dominika Makarska i Vanessa Zin z Międzylesia.
Wyróżnienie otrzymali: „Dwa + Dwa” z Międzylesia.
W kategorii szkoły podstawowe - klasy IV - VI:
ź I miejsce - Przemysław Kulbaka z Międzylesia,
ź II miejsce - Ines Hans z Lądka-Zdroju,
ź III miejsce - Karolina Kuciej z Lądka-Zdroju.
W kategorii gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne:
ź I miejsce - Paulina i Wiktoria Mykietyszyn z Lądka-Zdroju,
ź II miejsce - Wiktoria Piórkowska z Kłodzka,
ź III miejsce - Zespół „Licealne Aniołki” z Lądka-Zdroju.
Jury przyznała również nagrodę Grand Prix - Wiktorii Piórkowskiej z
Kłodzka.
Za przygotowania oraz zaangażowanie i pracę na rzecz organizacji
I Przeglądu Kolęd Pastorałek serdecznie dziękujemy nauczycielom
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lądku-Zdroju, a w szczególności wielkie
podziękowania kieruję do pani wicedyrektor Anny Stępińskiej i księdza
Roberta Krupy. Pierwszego Przeglądu Kolęd i Pastorałek nie udałoby się
zrealizować gdyby nie wsparcie finansowe i duchowe Dziekana
dekanatu Lądek-Zdrój - księdza proboszcza Marka Połochajło, Rady
Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lądku-Zdroju, księdza
proboszcza Parafii świętego Mikołaja w Radochowie - Wojciecha
Zmysłowskiego, Pana Henryka Sobolewskiego.
j Organizatorzy

W naszej szkole odbyła się 26 Edycja Olimpiady Wiedzy Archimedes.
W olimpiadzie wzięło udział 51 uczniów, z tego 20 uczniów zostało
laureatami.
Laureaci I stopnia z wyróżnieniem:
ź Klasy trzecie: Martyna Popowicz, Dawid Kempiński
Laureaci I stopnia:
ź Klasy trzecie: Norbert Krzonkalla, Adrian Głowacki, Natalia
Franasowicz
Laureaci II stopnia:
ź Klasy trzecie: Kamila Galas, Marlena Stuła
Laureaci III stopnia:
ź Klasy trzecie: Ola Golianek
Laureaci IV stopnia:
ź Klasy trzecie: Krzysztan Wołoszyn, Karolina Lechwar, Piotr
Zalewski, Jan Stuła, Jakub Bukowski
ź Klasy czwarte: Miłosz Drewniak
ź Klasy szóste: Sabrina Koszalska
Laureaci V stopnia:
ź Klasy trzecie: Styk Maksymilian, Kucharska Maja, Swobodniak
Olimpia
ź Klasy czwarte: Zuzanna Łyszczarz
ź Klasy piąte: Paweł Szuber
Gratulujemy!

1% PODATKU DLA NASZEJ SZKOŁY
Nr ID Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w LądkuZdroju to: (106140). Wypełnij formularz PIT według następującego
wzoru:

1% podatku mogą przekazać nam również osoby prowadzące
działalność gospodarczą, bez względu na to, czy płacą podatek
liniowy czy progresywny.
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WIEŚCI Z GIMNAZJUM

www.gpladek.pl

l W mroźne przedpołudnie, ostatniego dnia przed feriami, zjawiliśmy
się w Trzebieszowicach, na terenie dawnych „Groszków”, aby nagrać
scenki do naszego filmu. „Pierwsza pomoc przedmedyczna ofiarom
wypadków komunikacyjnych” - to temat przewodni naszych
wcześniejszych szkoleń i warsztatów. Mieliśmy okazję sprawdzić nasze
wiadomości i umiejętności w działaniach praktycznych. Przez kilka
godzin nakręcaliśmy scenki do naszego filmu - premiera wkrótce
(oczywiście w Sali kinowej lądeckiego Gimnazjum).
Serdeczne podziękowania za szkolenia, warsztaty, poświęcony
czas, pomoc i organizację na „planie filmowym” składamy druhom z
OSP Trzebieszowice: Łukaszowi Wronie, Andrzejowi Marciniakowi,
Piotrowi Reszce, Piotrowi Gruszkiewiczowi, Przemysławowi
Szychalskiemu oraz ratownikom medycznym z Ząbkowic Śląskich:
Piotrowi Płanecie, Łukaszowi Chudzikowskiemu i Łukaszowi
Moskalowi.
Dziękujemy także paniom radnym; Ewelinie Rycaj i Magdalenie Podymie
za ciepły i pyszny posiłek. Atmosferę „planu filmowego” doskonale
oddają zdjęcia zamieszczone na www.gpladek.pl
j Beata Kaczmarczyk

LICEANARIUM

św. Stanisława i Wacława z najwyższą na Dolnym Śląsku wieżą.
Nadrobimy to następnym razem, bo wyjazd do Świdnicy to już nasza
licealna tradycja.

l 30 stycznia uczniowie LO pojechali na spektakl teatralny do Kłodzka.
Sztuka „Tango” Sławomira Mrożka przedstawiona przez Teatr Ludowy z
Krakowa bardzo podobała się młodzieży. Znakomita gra aktorska i
oprawa muzyczna sprawiły, że uczniowie na długo zapamiętają treść i
przesłanie sztuki. O czym zaświadczają piszące te słowa, maturzystki
Agata i Joanna.

l26 i 27 stycznia w Stacji Narciarskiej Lądek-Zdrój odbyły się
Mistrzostwa Powiatu Kłodzkiego w narciarstwie alpejskim szkół. Stu
zawodników, a wśród nich uczniowie LO w Lądku-Zdroju. Po rywalizacji
NASI wrócili do szkoły z tarczą! Team: M. Słoniewski, K. Łabuda i K.
Hoszko, pod okiem p. J. Rzeźnika, zajął I miejsce drużynowo (chłopcy), a
w zawodach indywidualnych Kacper Łabuda zajął II miejsce.
Na początku lutego dotarła do liceum kolejna wspaniała wiadomość (z
załącznikiem w postaci dyplomu i pucharu). Narciarze z LO w finale
Dolnośląskim Licealiady Młodzieży w Zieleńcu zajęli II miejsce. Przed
nimi tylko Jelenia Góra, za nimi cała reszta Dolnego Śląska. Brawo!
Gratulacje :)

l W styczniu odbył się szkolny etap Powiatowego Konkursu Języka
Angielskiego, w którym udział wzięło 15 uczniów z klas II i III. Troje
uczniów - J. Maczkowska, K. Łabuda i K. Staroń zakwalifikowało się do
etapu finałowego, który odbędzie się w marcu. Trzymamy kciuki.
lUczniowie LO wzięli udział w I Przeglądzie Kolęd i Pastorałek, który
zorganizowała SP Nr 1 w Lądku-Zdroju. Serce publiczności podbił męski
zespół z kl. I śpiewający a cappella - M. Kuciej (grał na drumli!), J.
Łakucewicz, G. Maślaków, J. Laudacki. Dziewczęta z kl. I J. Rogalska, S.
Horejda, M. Wojtas, czyli „Licealne Aniołki” wyśpiewały 3. miejsce, a
zwyciężczyniami zostały siostry Mykietyszyn: Paulina i Wiktoria. Pięknie!
Gratulujemy organizatorom ciekawej imprezy.
l25 stycznia na sali gimnastycznej lądeckiego LO młodzież liceum i
gimnazjum obejrzała spektakl profilaktyczny pt. „Blogerka”. Aktorki z
krakowskiej „Inspiracji” przedstawiły problem przemocy rówieśniczej
wśród uczennic jednej ze szkół. Przedstawienie miało tzw. „zakończenie
otwarte” - uczniowie mogli swobodnie podyskutować na temat tego, jak
potoczyłyby się losy bohaterek w wariancie pozytywnym i negatywnym.
l Po grypowym opóźnieniu, 31 stycznia, młodzież z klas I i II wyruszyła
do Świdnicy poślizgać się na łyżwach. Prawie pusta tafla lodowiska aż
prosiła, by założyć łyżwy i przynajmniej spróbować złapać wiatr we włosy
;) Najpierw powoli, z asekuracją, a po chwili już w pełnym pędzie i
zabawie. Ruch i endorfiny królowały na lodzie przez dwie godziny,
wspaniale nas zrelaksowały i zahartowały. Ze względu na fatalne warunki
pogodowe z przykrością musieliśmy odwołać zwiedzanie Kościoła pw.

l ... wkrótce startujemy z REKRUTACJĄ do naszej szkoły. Szczegóły w
następnych DL :)
j Adrianna Szymańska
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Mistrzowie Street Workout Gmina Lądek-Zdrój po raz

kolejny na targach turystycznych

G

mina Lądek-Zdrój, dzięki uprzejmości Dolnośląskiej Organizacji
Turystycznej, prezentowała swoje walory na stoiskach DOT podczas
Międzynarodowych Targów Poznańskich „Tour Salon 2017 oraz podczas IX
Międzynarodowych Targów Turystycznych we Wrocławiu. Prezentacje
wystawców trwały od piątku do niedzieli, tj. od 17-19 lutego br. Tegoroczna 28. edycja Targów Regionów i Produktów Turystycznych - liczyła sobie
blisko 300 wystawców z 22 krajów, którzy prezentowały w halach
Międzynarodowych Targów Poznańskich oferty i produkty turystyczne.
Kurort Lądek-Zdrój, reprezentowany przez Grzegorza Szczygła,
Wiceburmistrza, występując wraz ze Stowarzyszeniem Gmin Ziemi
Kłodzkiej, Uzdrowiskiem Lądek-Długopole S.A. oraz Gminą Stronie Śląskie,
zaprezentował spójną ofertę regionu.
IX Międzynarodowe Targi Turystyczne we Wrocławiu odbywały się w dniach
24-26 lutego 2017 r., tradycyjnie w Hali Stulecia. Co roku impreza ma ok. 10
tysięcy odwiedzających. Targi są doskonałą okazją do spotkań branżowych
z wystawcami z różnych regionów Polski i świata. Wystawców podczas tej
edycji było prawie 200. Lądek-Zdrój przedstawiał swoją ofertę wspólnie z
DOT, które prezentowało się na największym targowym stoisku
Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego. I tutaj też można było otrzymać
materiały Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. Naszą gminę reprezentowała
na targach Małgorzata Bednarek, jako pracownik Informacji Turystycznej
Centrum Kultury i Rekreacji. W planach kolejne prezentacje na najbliższych
targach turystycznych w Katowicach i Łodzi. Liczymy, że ta aktywność
„zapracuje” na siebie i przełoży się na zwiększony ruch turystyczny w
25 lutego br. w Nysie odbyły sie zawody Street Workout. Udział w nich naszym regionie.
j Małgorzata Bednarek, Grzegorz Szczygieł.
brało 2 zawodników z Lądka-Zdroju: Sebastian Traczyk i Cezary
Krzak. Po 3,5 g.rywalizacji w ćwiczeniach siłowych nasi chłopcy
zdobyli II i III miejsce. Wielkie brawa dla nich!! Wyjazd sponsorowany
był przez firmę zielonemiasto24 Piotr Rzepka.
j Piotr Rzepka

DYŻURY APTEK W PORZE NOCNEJ
w Lądku-Zdroju, Stroniu Śląskim, Bystrzycy Kłodzkiej

Uwaga!!!

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci do udziału w
kontynuacji projektu Biblioteki CKiR
„Pofigluj z nami! - rozbujane przedwiośnie w bibliotece.”

6 - 8 marca

W dniach
zapraszamy na warsztaty teatralnoscenograficzne, prowadzone przez magistra sztuki Joannę
Sapkowską. Od 28 lutego natomiast zapraszamy na „zGrane wtorki”
czyli spotkania miłośników gier planszowych. Szczegóły w bibliotece i
na plakatach. Projekt dofinansowany z Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Partnerstwo dla
książki”.

1.03.2017, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój, ul. Powst. Wielkop. 4
2.03.2017, 21.00-7.00, „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka, ul. A. Mickiewicza 3
3.03.2017, 21.00-7.00, „Rumianek” Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 14
4.03.2017, 21.00-7.00, „Centralna” Bystrzyca Kłodzka, ul. A. Mickiewicza 15
5.03.2017, 9.00-13.00, 21.00-7.00, „Pod Orłem” Lądek-Zdrój, Pl. Mariański 7/8
6.03.2017, 21.00-7.00, „Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności 28-29
7.03.2017, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 22
8.03.2017, 21.00-7.00, „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
9.03.2017, 21.00-7.00, „Herbena” Bystrzyca Kłodzka, Oś. Szkolne 10A/13
10.03.2017, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój, ul. T. Kościuszki 15b
11.03.2017, , 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie, ul. Morawka 31/1b
12.03.2017, 9.00-13.00 , 21.00-7.00, „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka, ul. St. Okrzei 12/6
13.03.2017, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój, ul. Powst. Wielkop. 4
14.03.2017, 21.00-7.00, „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka, ul. A. Mickiewicza 3
15.03.2017, 21.00-7.00, „Rumianek” Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 14
16.03.2017, 21.00-7.00, „Centralna” Bystrzyca Kłodzka, ul. A. Mickiewicza 15
17.03.2017, 21.00-7.00, „Pod Orłem” Lądek-Zdrój, Pl. Mariański 7/8
18.03.2017, 21.00-7.00, „Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności 28-29
19.03.2017, 9.00-13.00, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 22
20.03.2017, 21.00-7.00, „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
21.03.2017, 21.00-7.00, „Herbena” Bystrzyca Kłodzka, Oś. Szkolne 10A/13
22.03.2017, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój, ul. T. Kościuszki 15b
23.03.2017, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie, ul. Morawka 31/1b
24.03.2017, 21.00-7.00, „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka, ul. St. Okrzei 12/6
25.03.2017, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój, ul. Powst. Wielkop. 4
26.03.2017, 9.00-13.00, 21.00-7.00, „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kł., ul. A. Mickiewicza 3
27.03.2017, 21.00-7.00, „Rumianek” Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 14
28.03.2017, 21.00-7.00, „Centralna” Bystrzyca Kłodzka, ul. A. Mickiewicza 15
29.03.2017, 21.00-7.00, „Pod Orłem” Lądek-Zdrój, Pl. Mariański 7/8
30.03.2017, 21.00-7.00, „Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności 28-29
31.03.2017, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 22
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Ludzie, których znamy
Krystyna Leśniewska-Pasionek

Najspokojniejsza
artystka gminy

W tym miesiącu wybrałem się do lądeckiej
Galerii Artystycznej na Rynku, gdzie
umówiłem się z panią Krystyną Leśniewską Pasionek, naszą malarką i poetką. Artyści to
z natury niespokojne duchy, a nawet nie lada
postrzeleńcy. Trudno dociec skąd w nich w
to nieustanne poruszenie, ale bez wątpienia
ono to właśnie gna ich do twórczości,
zmusza do działania. Krystyna Leśniewska –
Pasionek jest odstępstwem od tej reguły,
oczywiście nie mogę być tego pewny, ale
wydaje mi się, że twórcza motywacja
pani Krysi leży w czymś fermentowi
przeciwstawnym: w spokoju otaczającej nas
przyrody.
Obok faktu, że pani Krysia jest w naszej
gminie osobą znaną i lubianą, jednym z
głównych powodów, dla których do
spotkania doszło jest wydanie tomiku poezji
jej autorstwa, zaopatrzonego reprodukcjami
jej prac malarskich.
Pani Krysiu, jak wygląda pani zwyczajny
dzień, jego rytm?
Moje zwyczajne dni nigdy nie są takie same. W
ciągu roku biorę udział w kilku plenerach
malarskich i spotkaniach poetyckich w Polsce i
w Czechach. Uczestniczę w wystawach
zbiorowych i indywidualnych. Pełnię dyżury w
galerii Art. Lądek Zdrój. Mam dużą rodzinę,
znajomych i przyjaciół i to z nimi spędzam miło
czas. Poza tym moją ogromną pasją jest
czytanie książek.
Których książek?
Lubię zwyczajną beletrystykę, dla przykładu
uwielbiam Kraszewskiego, lubię Danielle Steel,
ale w ostatnim okresie najbardziej interesują
mnie pozycje dotyczące dawnych polskich
Kresów Wschodnich, ponieważ odnosi się to do
terenów, z których pochodzą moi przodkowie.
Jakkolwiek np. moja mama całą okupację
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spędziła w Warszawie. Tak na marginesie
miałam tam niedawno wystawę i mogłam
podczas pobytu związanego z jej otwarciem
odwiedzić kilka ulic, o których mama mi
wspominała. Dla odmiany w zeszłym roku
byłam na plenerach w rodzinnych stronach
mojego taty, mam tutaj na myśli okolice
Sandomierza. Kontakt z rodzinnymi stronami
moich rodziców i przodków jest dla mnie bardzo
ważny, ponieważ jest tożsamy i spójny ze mną i
ma ogromny wpływ na to w jaki sposób
postrzegam historię i współczesność. Jest to
strumień, z którego czerpię i chcę przekazać jak
najwięcej moim dzieciom i wnukom. Stąd
zresztą pochodzi tytuł mojego drugiego tomiku
poezji - „W strumieniu dróg”. Poza tym, aby
uwiecznić ważne wspomnienia piszę kronikę
rodzinną.
To rzeczywiście ciekawe, bo w różnych
wywiadach stale pani podkreśla, że kocha
pani Lądek i okolicę.
Tak, bo to moje miejsce na ziemi. Moi rodzice
poznali się na wschodzie Polski i przeprowadzili
tutaj. Dzieciństwo i młodość spędziłam w
Radochowie. Tu uczęszczałam do szkoły
podstawowej. Należałam do chóru i zespołu
grałam na mandolinie, brałam udział w
konkursach recytatorskich. Dzięki niezwykłym
nauczycielom już wtedy odkryłam w sobie zapał
twórczy i wrażliwość estetyczną, którą ciągle
realizuję. Jakiś czas później po ukończeniu
lądeckiego Liceum Ogólnokształcącego,
poznałam męża i po krótkim czasie
wyjechaliśmy do Jastrzębia-Zdroju, gdzie mąż
otrzymał dobrą ofertę pracy. To ciekawe miasto,
do dzisiaj pozostało w nim sporo naszych
przyjaciół, bo żyją tam wspaniali ludzie. Tam
zresztą przyszło na świat nasze troje dzieci. Ale
jednak Lądek, a w zasadzie Radochów stale był
obecny w moim sercu, dlatego po 11 latach
wróciliśmy w rodzinne strony, najpierw do Lądka
właśnie, a potem, gdy wybudowaliśmy dom, z
powrotem do Radochowa.
Jest pani osobą rozpoznawalną ze względu
na swoje ciepłe, szalenie sympatyczne
usposobienie, ale też coraz bardziej
postrzegana jest pani jako artystka, jako
malarka i poetka. Proszę nam skreślić
taki szybki szkic swego autoportretu
artystycznego.
Od 1993 roku należę do Polsko-Czeskiego
Klubu Art. z siedzibą w Mieroszowie. Już na
pierwszym plenerze malarskim poznałam
kierownika artystycznego klubu Henryka
Hnatiuka oraz artystę plastyka Stanisława
Olszamowskiego i Hannę Orską, krytyk sztuki.
To właśnie te osoby ugruntowały mnie w radości
tworzenia, ponieważ ich krytyka okazała się dla
mnie bardzo przychylna. Biorę udział, o czym
już wspominałam na początku w plenerach
malarskich w kraju i za granicą(ok. 60 plenerów)
i spotkaniach poetyckich. Uczestniczę w
licznych wystawach zbiorowych (ok.200
wystaw), mam też na swoim koncie wystawy
indywidualne (ok 17 wystaw), m.in. w Lądku
Zdroju, w Warszawie, w Jastrzębiu Zdroju, w
Białej Prudnickiej, w Broumovie (w Czechach).

Biorę udział także w konkursach plastycznych,
m.in. na Wojewódzkim Przeglądzie Plastyki
Nieprofesjonalnej WALOR pięciokrotnie
zostałam wyróżniona, a to jeszcze bardziej
zachęciło mnie do tworzenia. Od 2016 roku
jestem członkiem Związku Artystów Plastyków.
Których poetów pani lubi?
Moja przygoda z czytaniem poezji zaczęła się
bardzo dawno temu, wówczas przemawiał do
mnie głównie Grochowiak. Dzisiaj to z
pewnością Szymborska i Różewicz, ale równie
mocno wpływa na mnie twórczość poetów,
których znam osobiście, m.in. Antoniego
Matuszkiewicza czy Danuty Góralskiej-Nowak.
Miesiąc temu pojawił się tomik pani poezji.
Tak, nosi tytuł „W strumieniu dróg” i wydany
został dzięki życzliwości lądeckiego samorządu
i centrum kultury. To nie wielkie wydawnictwo
pokazuje taki mini przekrój mojej twórczości
pisarskiej i malarskiej. Bardzo się cieszę z tej
pozycji.
Pozostaje tylko podziękować pani za
rozmowę, a Czytelników namówić na lekturę
książeczki „W strumieniu dróg”.
Ja także bardzo dziękuję.
j Z Krystyną Lęśniewską-Pasionek
rozmawiał Tomasz Pawlęga

OGŁOSZENIE!
Wszystkich Członków Oddziału
Bialskiego PTTK w Lądku-Zdroju
zapraszamy na zebranie walne
w dniu 8 kwietnia 2017 r.
Podczas zebrania zostanie wybrany
Zarząd na kolejne 4 lata. Szczegóły w
powiadomieniach lub w biurze PTTK.
Zapraszamy do udziału!
Zarząd Oddział Bialskiego PTTK
w Lądku-Zdroju.
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Z BIBLIOTEKĄ NIE MA NUDY

w nim udział i bogaty poczęstunek dla dzieci, którego zapas wystarczy na
zajęcia do wakacji :)!

Wyobraźnia w kadrze
Przygody wojowniczej marchewki, o słoniu, który wyleciał z hukiem z
cyrku czy historyjka o Kotokaczkopiotrku. Te i różne inne opowieści
powstały podczas ferii, na 3-dniowych warsztatach tworzenia komiksu i
kreacji bohaterów fikcyjnych, poprowadzonych przez rysownika i
karykaturzystę Szymona Teluka. Każdego dnia uczestnicy warsztatów
poznawali tajniki tworzenia komiksu, po czym sami zostali jego autorami.
Wszystkie powstałe prace zostaną wydane w formie kart pocztowych.
Zapraszamy do biblioteki po wiele komiksowych nowości!

W WIELKIM Baśnioborze …
… czyli o plastyce słów kilka. Baśniobór, bo tak nazywa się biblioteczne
koło plastyczne, nie bez powodu został nazwany wielkim. Ku naszej
radości liczba chętnych dzieci do działań plastycznych nam się podwoiła i
mamy już dwie pełne drużyny. Spotkania rozpoczynamy od przeczytania
krótkiej opowieści, a potem zabieramy się do pracy. Pomysłów nie
brakuje, a pracować z taką gromadą to sama przyjemność

Zgrajmy się
Bal na niemal 100 par!!!
Jak to bywa w karnawale, wszyscy urządzają bale. Tak było i u nas! W
ramach bibliotecznego Klubu Malucha miał miejsce fantastyczny i
niepowtarzalny bal karnawałowy. Do zabawy zaprosiliśmy dzieci w wieku
2-5 lat, ich rodziców oraz ,,starszaki”, które biorą udział w różnorodnych
zajęciach organizowanych przez bibliotekę. Rozpoczynając, każdy
zaprezentował swój strój po czym nastąpiło istne szaleństwo. Było
gwarno, wesoło i radośnie! Tańczyła każda para, a tańców było co
niemiara! Tego popołudnia, wszyscy byli mistrzami parkietu. Gorąco
dziękujemy rodzicom za zaangażowanie w przygotowania balu, aktywny

Podczas tegorocznych ferii zimowych postanowiłyśmy odciągnąć dzieci
od komputerów, tabletów czy smartfonów, organizując ,,zGrane ferie”.
Były to wielkie rozgrywki w nowoczesne gry planszowe. Każdy mógł
znaleźć coś dla siebie. Na młodszych czekały m.in. takie gry jak:
Sportostworki, Duuuszki, 5 Sekund czy Baobab, natomiast starsi mogli
zagrać w Kocham Cię Polsko, Ojca Mateusza, Capital – czyli odbudowę
Warszawy przez epoki oraz w wiele innych gier. Spotkania cieszyły się
dużym zainteresowaniem, co dało możliwość obserwowania naprawdę
zaciętych rozgrywek.
j Paulina Bera, Gabriela Naporowska-Rodak
Biblioteka CKiR

II Zimowy Rajd Zdrojowy

W dniach 25-26 lutego odbył się II Zimowy Rajd Zdrojowy, którego trasy
przebiegały przez naszą gminę oraz Gminę Wiejską Kłodzko, bazą rajdu był
oczywiście Lądek-Zdrój. Jako współorganizatorzy mieliśmy szansę oglądać to
wydarzenie z bliska, nic nie dorówna jednak oku pomysłodawcy i głównemu
organizatorowi rajdów zdrojowych, Ireneuszowi Pieczarce, który na naszą
prośbę skomentował imprezę.
- Był to jeden z najtrudniejszych rajdów jaki kiedykolwiek zorganizowałem - mówi Irek.
- Pogoda bardzo utrudniała pracę, szczególnie w piątek, gdy od godziny 17.00 zaczął
wiać wiatr i rozpadał się śnieg. W sobotę zawodnicy robili zapoznanie z trasą, jadąc
po lodzie. Dopiero ok 11.00 udało się zorganizować pług i posypaliśmy solą
nawierzchnię. Na godzinę przed startem droga była już zupełnie sucha i wtedy
mogłem odetchnąć.
Odcinki były naprawdę trudne, techniczne, ale były też partie bardzo szybkie a
zarazem szerokie i bezpieczne. Chciałem dać zawodnikom możliwość sprawdzenia
się na krętych a także na szybkich partiach. Dla mnie najciekawszy odcinek to

Jaszkowa Górna - Ołdrzychowice Kłodzkie o długości 6,0
km: najpierw partia kręta, w malowniczych widokach,
później część w miejscowości Rogówek, gdzie trasa była
pokryta błotem wyciągniętym z poboczy (w słownictwie
rajdowym - „syfem”). Trzeba było naprawdę
nad
fot. panować
Ludwik Pikuła
nerwami i nad autem. Końcówka odcinka dała możliwość
szybkiej, naprawdę szybkiej jazdy szeroką i w miarę prostą
drogą. Odcinek zapierał dech w piersiach i na mecie kolana i
dłonie drżały :)
Przy okazji pragnę złożyć wielkie podziękowania wszystkim,
dzięki którym II Rajd Zimowy mógł się odbyć, dziękuję: CKiR,
UMiG Lądek-Zdrój z Burmistrzem na czele, naszej Straży
Miejskiej, Policji Lądek oraz KPP Kłodzko, OSP
Trzebieszowice, OSP Skrzynka, OSP Lądek-Zdrój, OSP
Żelazno. Za ogromną pracę i trud w przygotowaniu odcinków
i ich zabezpieczeniu dziękuję: Marek Majewski, Piotr
Kruszyński, Adam Płoskonka, Jakub Bednarz, Wojciech
Łapaczyński, Marcin Łapaczyński, Grzegorz Imiński, Michał
Majewski, Piotr Wołek, Tomasz Wołek oraz Krzysztof
Wilczek. Dziekuje całej grupie Rajdowa Kotlina na czele z
Joanna Pieczarka i Katarzyna Kukuła, a także Bielawskiej
Grupie Motosport i grupie Rally Jedlina.
Serdeczne podziękowania dla sponsorów za wspieranie
naszych imprez rajdowych: Evolution - Opieka – Niemcy,
Centrum TMT, Skodziarz, Prowork, Check24h.Pl,
Manufaktura Czystości, Agencja Informacji Gospodarczej,
Synergy Oil, Havoline, Texaco, Rema, Ares. A także dla
Zalewski XXL za udostępnienie lawety.
W II Zimowym Rajdzie Zdrojowym wzięło udział ponad 60
załóg z czego 52 osiągnęły metę. Nie obyło się bez
mniejszych lub większych wpadek zawodników, ale to
naprawdę pokazuje, że był to rajd przez duże i tłuste R!
Informacje o wynikach rajdu znajdziecie na rajdowakotlina.pl
j Red.
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Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju
oraz Willa „Bursztynowe Buki”
zapraszają na koncert

z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet

MARZEC 2017
ź 1 marca, godz.19.00, Koncert muzyki hiszpańskiej, Kawiarnia

Z ORIENTALNĄ NUTĄ

piątek

10 marca 2017
godz. 16.00.
Sala widowiskowa CKiR,
plac Staromłyński 5

wystąpią:
Man Lee Szczepańska - fortepian
Melody Awaz Lili Szczepańska - wiolonczela, śpiew
Miranda Konstancja Szczepańska - altówka, śpiew

Odjazd ognistego rydwanu św. Eliasza, rys. Zbigniew Krezbi Kresowaty

Z teki Zbyszka Kresowatego

Artystyczna Dom Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 10 zł
ź 3 marca, godz. 19.00, Lądeckie Kino bez biletu, pl. Staromłyński 5,
Repertuar w CKiR, wstęp wolny
ź 4 marca, godz. 11.00, Poranek z Bajką-Lądeckie Kino bez biletu,
pl. Staromłyński 5, Repertuar w CKiR, wstęp wolny
ź 5 marca godz. 19.00, Koncert trio Ponad chmurami - rosyjska i polska
poezja śpiewana, Kawiarnia Artystyczna Dom Klahra, Rynek 1, wstęp 15 zł
ź 8 marca, godz. 14.45, Koncert Orkiestry Zdrojowej, Kawiarnia
Albrechtshalle, ul. Lipowa, wstęp 5 zł
ź 8 marca, godz.19.00, Koncert muzyki hiszpańskiej, Kawiarnia
Artystyczna Dom Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 10 zł
ź 10 marca, godz. 16.00, Koncert z okazji Dnia Kobiet, pl. Staromłyński
5, wstęp wolny
ź 10 marca, godz. 19.00, Lądeckie Kino bez biletu, pl. Staromłyński 5,
Repertuar w CKiR, wstęp wolny
ź 11 marca, godz. 11.00, Poranek z Bajką-Lądeckie Kino bez biletu,
pl. Staromłyński 5, Repertuar w CKiR, wstęp wolny
ź 11 marca godz. 19.30, Koncert Anny Dziedzic - piosenka autorska
bossa nova, Kawiarnia Dom Klahra, Rynek 1, wstęp 20 zł
ź 15 marca, godz. 14.45, Koncert Orkiestry Zdrojowej, Kawiarnia
Albrechtshalle, ul. Lipowa, wstęp 5 zł
ź 15 marca, godz.19.00, Koncert muzyki hiszpańskiej, Kawiarnia Dom
Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 10 zł
ź 16 marca, godz. 16.00, „Na miłość nigdy nie jest za późno”- występ
dziecięcej grupy teatralnej działającej przy Bibliotece CKiR, Sala
Widowiskowa
ź 17 marca, godz. 19.00, Lądeckie Kino bez biletu, pl. Staromłyński 5,
Repertuar w CKiR, wstęp wolny
ź 17 marca godz. 20.00, Koncert grupy Blues Juncers - blues soul,
rock’n’roll, Kawiarnia Dom Klahra, Rynek 1, wstęp 20 zł
ź 18 marca, godz. 11.00, Poranek z Bajką - Lądeckie Kino bez biletu,
pl. Staromłyński 5, Repertuar w CKiR, wstęp wolny
ź 18 marca, godz.19.00, Koncert Julii Vikman, Pensjonat CK Kalina****,
ul. Świerczewskiego, wstęp 25 zł.
ź 17-19 marca, od godzin porannych Giełda Staroci na lądeckim Rynku
ź 22 marca, godz. 14.45, Koncert Orkiestry Zdrojowej, Kawiarnia
Albrechtshalle, ul. Lipowa, wstęp 5 zł
ź 22 marca, godz.19.00, Koncert muzyki hiszpańskiej, Kawiarnia
Artystyczna Dom Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 10 zł
ź 23 marca, godz. 16.00 , Spotkanie z Maciejem Hawrylakiem
podróżnikiem, sportowcem i pisarzem, Biblioteka Centrum Kultury
i Rekreacji, pl. Staromłyński 5, wstęp wolny
ź 24 marca, godz. 19.00, Lądeckie Kino bez biletu, pl. Staromłyński 5,
Repertuar w CKiR, wstęp wolny
ź 24 marca, godz. 20.00, Koncert grupy Children of the corn - rock,
Kawiarnia Dom Klahra, Rynek 1, wstęp 20 zł
ź 25 marca, od godz. 9.15, Spotkanie promocyjne dla przewodników
turystycznych, Sala Widowiskowa CKiR
ź 25 marca, godz. 12.00, Poranek z Bajką - Lądeckie Kino bez biletu,
pl. Staromłyński 5, Repertuar w CKiR, wstęp wolny
ź 29 marca, godz. 14.45, Koncert Orkiestry Zdrojowej, Kawiarnia
Albrechtshalle, ul. Lipowa, wstęp 5 zł
ź 31 marca, Noc z Andersenem, Biblioteka CKiR
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