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Bezpłatny Informator Samorządowy Miasta i Gminy Lądek-Zdrój

Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę przedszkola i żłobka

Bez mała trzydzieści lat temu samorząd lądecki po raz ostatni
przeprowadził inwestycję w postaci budowy nowego obiektu użyteczności publicznej. To wprost odległe dzieje, tym bardziej nie
dziwi, ale właśnie nade wszystko cieszy rozpoczęcie budowy nowego przedszkola integracyjnego i żłobka, które już powstają przy
ul. Polnej. Oficjalnym tego dowodem stało się wydarzenie z piątku
21 kwietnia 2017. Tego dnia, niejako w ramach obchodów Święta
Patrona Lądka-Zdroju św. Jerzego, burmistrz Roman Kaczmarczyk w asyście innych samorządowców, zaproszonych gości oraz
wychowanków obecnego przedszkola, dokonał wmurowania kamienia węgielnego w postaci „kapsuły czasu” zawierającej „Akt
budowy Przedszkola Integracyjnego i Żłobka w Lądku-Zdroju”.
Mimo panującej w tych dniach iście zimowej aury, piątkowe przedpołudnie okazało się dla uroczystości nader łaskawe. Przy przedzierającym się przez puszyste obłoki słońcu na placu budowy
zgromadzili się m.in. urzędnicy lądeckiego magistratu, przedstawiciele naszych placówek oświatowych, goście z czeskiego miasta
Svitavy i mieszkańcy Lądka-Zdroju. Ceremonię otworzył burmistrz
Kaczmarczyk, który po krótkiej przemowie o zabranie głosu poprosił poprzedniego burmistrza Lądka-Zdroju Kazimierza Szkudlarka,

inicjatora realizowanego projektu. Obok byłego burmistrza głos
zabrali jeszcze były senator RP Kazimierz Drożdż i dyrektor Przedszkola Danuta Robak. Podpisania „Aktu erekcyjnego” dokonali:
burmistrz Roman Kaczmarczyk, przewodniczący Rady Miejskiej w
Lądku-Zdroju Tomasz Nowicki, ksiądz proboszcz Marek Połochajło i dyrektor Przedszkola Samorządowego Danuta Robak. Obok
dokumentu w stalowej tubie „kapsuły czasu” umieszczone zostały:
ostatni nr „Debat Lądeckich”, przedpołudniowe wydanie „Gazety
Wrocławskiej”, rysunek z podpisami naszych przedszkolaków,
kilka pierwszych zdjęć z rozpoczętej budowy, odznaka z herbem
kurortu, pamiątkowa moneta lądecka „3 Lądeny” i korony czeskie. Po zakręceniu kapsuła złożona została w podstawach muru
powstającego obiektu i zamurowana cementem przez większość
zgromadzonych osób. Zgodnie z zapowiedzią Romana Kaczmarczyka nowa siedziba lądeckich maluchów oddana zostanie do
użytku w połowie grudnia tego roku. Co do samej ceremonii, trzeba przyznać, że była uroczystością na swój sposób wzruszającą
i z punktu widzenia historii naszej lokalnej społeczności bardzo
ważną. Obyśmy jak najczęściej celebrowali podobne okazje.
j Red.
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dzynarodowa w tym zakresie. Co ważne, wszelkie koszty związane z wizytą
i późniejszymi pracami tej grupy pokryte zostaną z tzw. funduszy norweskich.
Dodam tylko, że Lądek-Zdrój jest jedynym w Polsce samorządem spośród
czterech instytucji wytypowanych do tego przedsięwzięcia.
12 kwietnia uczestniczyłem w III Dolnośląskim Kongresie Samorządowym,
który odbył się w Centrum Kongresowym przy Hali 100-lecia we Wrocławiu.
Jednym ze szczególnie interesujących mnie tematów była reaktywacja linii
kolejowej Kłodzko – Lądek-Zdrój – Stronie Śląskie. Według otrzymanych
informacji obecnie trwają prace legislacyjne związane z przekształceniami
własnościowymi torowisk.

Z biurka
BURMISTRZA KACZMARCZYKA
31 marca miałem przyjemność wziąć udział w „Nocy z Andersenem” organizowanej corocznie przez Bibliotekę przy Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju. Impreza dedykowana jest najmłodszym mieszkańcom naszej Gminy
jako żywa promocja czytelnictwa. Byłem jednym z lektorów opowieści duńskiego mistrza baśni podczas spotkania z dziećmi. Bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie i ten szczególny, wzruszający przywilej uczestnictwa
w takim wydarzeniu.
1 kwietnia, z delegacją lądeckich samorządów złożyłem kurtuazyjną wizytę w partnerskiej Gminie Rychwał. Odwiedziliśmy Wielkopolskę zaproszeni
na obchody Jubileuszu 90-ciolecia działalności Orkiestry Dętej „Quantum”
Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychwale. Były to wyjątkowe uroczystości rocznicowe znakomitej orkiestry. Rychwalska „Quantum” i funkcjonująca przy niej
grupa mażoretek pojawi się z pewnością w sezonie letnim na scenach lądeckich imprez plenerowych.
3 kwietnia byłem na konferencji „Wyzwania w energetyce i ciepłownictwie dla ochrony środowiska”, zorganizowanej przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W spotkaniu w NFOŚiGW uczestniczyli m.in.: Minister Środowiska – prof. Jan Szyszko, Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej – Paweł Sałek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii – Andrzej
J. Piotrowski, Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie
Energii – Agnieszka Michalska, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych –
dr inż. Konrad Tomaszewski, Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.
– dr Stanisław Kluza, Przewodniczący Konwentu Prezesów WFOŚiGW i Prezes
WFOŚiGW w Olsztynie – Adam Krzyśków, Prezes Zarządu Izby Gospodarczej
„Ciepłownictwo Polskie” – Jacek Szymczak, Prezes Zarządu PEC „Geotermia
Podhalańska” – Wojciech Ignacok.
7 kwietnia podpisałem akt notarialny przejęcia lądeckiego Dworca Kolejowego na majątek Gminy Lądek-Zdrój. Dworzec przejęliśmy wraz z parkingiem
i przyległymi terenami. Wartość majątku to ok. 1,5 mln zł.
Pod koniec czerwca br. na moje zaproszenie przyjadą do Lądka-Zdroju reprezentanci instytucji rządowych, uczelni i firm z Polski oraz z Norwegii i Islandii.
Ich wizyta związana będzie z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii
(OZE), w szczególności geotermii. Z Polski zaproszeni zostali przedstawiciele
Polskiej Akademii Nauk, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Politechniki Wrocławskiej. Podczas wizyty zamierzam zaprezentować Gminę Lądek-Zdrój, ale przede wszystkim nasze możliwości i potrzeby wykorzystania OZE
w zakresie geotermalnym. Przedstawiciele tych instytucji naukowych razem
z organizacjami i firmami z Norwegii i Islandii w lipcu i sierpniu przygotują
plan wykorzystania ciepła ziemi wraz z najnowszymi technologiami i źródłami finansowania inwestycji. Docelowo powstać ma szeroka współpraca mię-

21 kwietnia wziąłem udział w Zebraniu Walnym Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika, które od wielu lat wspiera działalność lokalnych grup inicjatywnych Ziemi Kłodzkiej mikrograntami. Dodam tylko, że Prezes FLMŚ Dorota
Komornicka otrzymała 23 kwietnia, podczas Dnia Patrona naszego miasta,
Medal Świętego Jerzego za zasługi dla wspierania inicjatyw społecznych na
terenie Gminy Lądek-Zdrój.
W dn. 21 kwietnia gościliśmy delegację czeskiego miasta Svitavy (miejscowość położona ok. 30 km na południe od Międzylesia). W grupie svitavskich
samorządowców znaleźli się wszyscy najważniejsi urzędnicy magistratu, od
starosty (odpowiednik polskiego burmistrza) po kierowników wszystkich wydziałów. Nawiązaliśmy współpracę w zakresie realizacji mikroprojektu dotyczącego naszych bibliotek miejskich. Rozmawialiśmy także o sformalizowaniu
współpracy partnerskiej pomiędzy gminami.
Gmina Lądek-Zdrój z innymi gminami uzdrowiskowymi Dolnego Śląska wystosowała apel antysmogowy mający na celu dofinansowanie z kasy budżetu
województwa dolnośląskiego naszych inicjatyw dotyczących ograniczenia
niskiej emisji.
Trwają przygotowania do Sudeckiego Kongresu Samorządowego, który odbędzie się w Lądku-Zdroju z mojej inicjatywy. Celem kongresu jest dyskusja nad
kompleksowymi rozwiązaniami prawnymi dla obszarów górskich. Główne
problemy, o których chcemy rozmawiać i na które zwracać uwagę, to ok. 30%
wyższe koszty inwestycyjne w porównaniu z innymi, nizinnymi terenami,
a także rosnące wyludnianie terenów górskich i starzenie ich mieszkańców.
Uczestniczyłem w uroczystej nominacji na wiceministra Ministerstwa Obrony Narodowej posła Michała Dworczyka, który w parlamencie reprezentuje
nasz region. Gratulowałem nominantowi i rozmawiałem także o współpracy
z naszą Gminą.
24 kwietnia wziąłem udział w spotkaniu komitetu programu „Dolny Śląsk.
Zielona Dolina Żywności i Zdrowia 2017 - 2020”. Program ten w zeszłym miesiącu został uznany za oficjalną strategię rozwoju województwa dolnośląskiego. Jako samorząd uczestniczyliśmy od samego początku jego powstawania
z myślą, że zakłada on m.in. intensyfikację działań zmierzających do wsparcia
przetwórstwa spożywczego na Dolnym Śląsku. Nasze zaangażowanie wynika
z faktu, że Gmina Lądek-Zdrój posiada spore tradycje w tym zakresie, przypomnijmy tylko nieistniejący zakład przetwórstwa w Trzebieszowicach i ubojnię
położoną w pobliżu dawnego dworca PKP. Jeśli tylko pojawi się szansa powrotu do tej tradycji, postaramy się wykorzystać ją na rzecz naszej Gminy.
Bardzo dziękuję przedsiębiorcom i gestorom branży turystycznej za liczny
udział w pierwszym spotkaniu w Ratuszu i serdecznie zapraszam na kolejne, które odbywać się będą w każdy ostatni czwartek miesiąca o godz. 14.00
w Sali Obrad.
j Burmistrz Lądka-Zdroju, Roman Kaczmarczyk
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W

tym roku obchody Dnia Patrona Miasta świętego Jerzego zaplanowane zostały jako duża, trzydniowa impreza,
organizowana głównie z myślą o mieszkańcach oraz o
gościach z gmin partnerskich. Niestety - niepomyślne prognozy
pogody i padający kilka dni przed imprezą śnieg – skorygowały
plany organizatorów.

3
Po tradycyjnym ślubowaniu i przekazaniu kluczy do miasta przez
burmistrza świętemu Jerzemu nastąpiła ceremonia nadania Medali świętego Jerzego. W tym roku kawalerami Medalu Honorowego
świętego Jerzego zostali: Dorota Komornicka – założycielka i prezes Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika, z którego wsparcia
skorzystało przez blisko 20 lat wielu mieszkańców naszej gminy,
Karolina Riemen-Żerebecka polska narciarka specjalizująca się w
zdobywającej coraz większą popularność konkurencji – skicross
(w zastępstwie pani Karoliny, która wraca do zdrowia po groźnym wypadku, medal odebrał jej mąż Tomasz), Andrzej Sikorski
– animator kultury i niezwykła osobowość, znany i lubiany przez
większość mieszkańców naszej gminy, Seweryn Zieliński – przez
ponad 60 lat organista lądeckiej parafii i Marek Kruk - działacz społeczny i aktywny działacz PTTK.
Po ceremonii medalowej burmistrz postanowił nadać certyfikaty
właścicielom hoteli, pensjonatów i agroturystyk, którzy odprowadzają do kasy gminnej opłatę uzdrowiskową. Burmistrz podkreślił, że jest to forma podatku naliczanego w zamian za to, że
odwiedzający nasz kurort nie mają wokół żadnych zakładów przemysłowych. Dodatkowo z kasy państwa gmina dostaje ekwiwalent
w wysokości pobranych opłat miejscowych właśnie za to, że nie
może prowadzić żadnych inwestycji, których celem byłoby rozwijanie przemysłu, co znacznie ogranicza możliwości uzyskiwania
dochodów przez Gminę. Burmistrz podkreślił także, że główna
część tego podatku przeznaczana jest na utrzymanie parków, z
których mogą korzystać zarówno turyści jak i mieszkańcy, a które
są niewątpliwie wielką atrakcją i ozdobą naszego kurortu.

W efekcie mieliśmy – towarzyszący obchodom a organizowany
przez Jerzego Adamczyka - trzydniowy Jarmark Świętego Jerzego
na lądeckim Rynku, który zgromadził wystawców cyklicznie odbywającej się Lądeckiej Giełdy Staroci oraz część główną obchodów
w dniu imienin Jerzego – czyli 23 kwietnia.
Na główną część obchodów złożyła się uroczysta liturgia w kościele parafialnym z udziałem władz miasta i zaproszonych gości,
pocztów sztandarowych i świętego Jerzego (w którego postać
wcielił się Paweł Pawlik – dyrektor lądeckiego centrum kultury).
Drugą częścią obchodów był orszak świętego Jerzego, który przeszedł spod Kościoła Parafialnego na plac Staromłyński, do Centrum Kultury i Rekreacji. Orszak otwierała Górnicza Orkiestra Dęta
ze Złotego Stoku. Dalej szedł święty Jerzy w asyście smoka, który
budził zachwyt dzieci i uśmiech na twarzach dorosłych. Następnie
w orszaku maszerowały pacholęta, władze miasta z Burmistrzem
Romanem Kaczmarczykiem, Przewodniczącym Rady Miasta Tomaszem Nowickim i z zaproszonymi gośćmi a także poczty sztandarowe Ochotniczej Straży Pożarnej i lądeckich placówek oświatowych: SP „Jedynki”, gimnazjum i liceum. Trzecia część odbyła się
w Sali Widowiskowej CKIR.

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, w której zaprezentowali się laureaci konkursu „Lądeckie Talenty” – Aleksandra
Piotrowicz i Wiktoria Krawczyk. Zaprezentowały się też młode wokalistki ze Studia Piosenki World Music prowadzonego przy CKiR
przez Ewę Żurakowską a także młodzi kabareciarze ze Szkoły Podstawowej nr 1 – „Talenciaki z Jedynki” (Dawid Muszyński, Damian
Adamkiewicz i Mateusz Talara) prezentując scenkę inspirowaną
wierszem Wandy Chotomskiej „Kurcze blade”. Następnie Jakub
Kałuża zaprezentował impresje taneczne. Reprezentujące Liceum
Ogólnokształcące siostry Wiktoria i Paulina Mykietyszyn (śpiew)
oraz Zespół Tańca Współczesnego Alicji Kwaśnej zamknęły część
młodzieżową prezentacji. Zespół Pieśni Ludowej „Skrzynczanki”
dopełnił bogatym programem całokształtu artystycznych prezentacji.
Na zakończenie Burmistrz Kaczmarczyk zaprosił wszystkich zebranych w sali na przygotowany uprzednio przez CKR „Złoty Łan”
poczęstunek.
j Red.

nr 5 (203/2017)

4

Siostry Węgrzyn najlepsze w Mistrzostwach Polski Juniorów!
Anna i Katarzyna Węgrzyn, podopieczne trenera Leszka Kawy z
UKS MLKS „Śnieżnik Stronie Śląskie - Lądek-Zdrój”, nie dały żadnych szans swoim rywalkom i zdobyły komplet złotych medali
w rozgrywanych w Wałbrzychu w dniach 27-30 kwietnia, Drużynowych i Indywidualnych Mistrzostwach Polski Juniorów. Jest to
osiągnięcie bez precedensu w historii Mistrzostw Polski. Brawo
dziewczyny! Brawo trener Leszek Kawa!
Po złotym medalu w drużynie bliźniaczki zdobyły także złoto w deblu, Ania wywalczyła, wspólnie z Samuelem Kulczyckim, złoty medal w deblu mieszanym (Kasia nie grała w mikście), a prawdziwym
potwierdzeniem klasy obu zawodniczek był siostrzany bój w finale
singla, w którym Kasia okazała się lepsza od swej siostry.
Bardzo dobra gra w mistrzostwach pozwoliła bliźniaczkom na zajęcie pozycji 1 i 3 w krajowym rankingu, co praktycznie gwarantuje
im udział w reprezentacji Polski na Mistrzostwach Europy.
j Red.

Tenisowy narybek
Z przyjemnością odnotowujemy tegoroczne sukcesy młodych
adeptek tenisa stołowego z Trzebieszowic: Karoliny Podymy
i Pauli Krysińskiej, trenujących pod bacznym okiem trenera
Leszka Kawy w klubie sportowym UKS MLKS „Śnieżnik Stronie
Śląskie- Lądek-Zdrój”. W lutym dziewczyny wygrały turniej tenisa
stołowego szkół podstawowych, odbywający się hali sportowej SP
w Krosnowicach i awansowały do turnieju wojewódzkiego. W marcu (14.03.2017 r.) natomiast odbył się Dolnośląski Turniej Szkół
Podstawowych w Brzegu Dolnym. Również tam Karolina i Paula
triumfowały, zapewniając sobie awans do Mistrzostw Polski, które
odbędą się w Rawie Mazowieckiej w dniach 25 - 27.05.2017r. Do
tego należy dodać tytuł Drużynowych Mistrzyń Dolnego Śląska,
w kat. młodziczki, który dziewczyny zdobyły wygrywając turniej
w Brzegu Dolnym w dniu 9 kwietnia 2017 r., zapewniając sobie
prawo startu w Mistrzostwach Polski w Krośnie w dniach 5-7 maja
2017 r.
j Red.

Worek medali podczas turnieju SariCup
W sobotę 29 kwietnia Klub Sztuk Walki Shogun Żory organizował
trzecią już edycję ogólnopolskiego turnieju SariCup. Wystartowało
w nim aż 320 zawodników z 29 ośrodków z całej Polski. Wśród
nich nie zabrakło zawodników Lądeckiego Klubu Karate. Siedemnastoosobowa reprezentacja przywiozła 10 medali – dwa
złote, pięć srebrnych i trzy brązowe.
W pięknym stylu zaprezentowała się na macie Oliwia Żurak oraz
Szymon Sobolewski wygrywając swoje walki finałowe przed czasem. W debiucie w konkurencji kumite dziewcząt do lat 9 open z
sukcesami wystąpiły Wiktoria Knap, Milenka Jesiołowska oraz
Amelka Bukowska.
Sukcesy zawodników dały trzecie miejsce w klasyfikacji drużynowej dla Lądeckiego Klubu Karate. Lepiej zaprezentował się klub z
Jastrzębia-Zdroju oraz Bielsko-Białej. A na podium stanęli:
I miejsce – Żurak Oliwia kumite młodziczek +45 kg
I miejsce – Sobolewski Szymon kumite młodzików – 50 kg
II miejsce – Knap Wiktoria kumite dziewcząt do lat 9 open
II miejsce – Milke Szymon kata kadetów
II miejsce – Nycek Kinga kumite juniorek mł. – 55 kg i II miejsce
kata juniorek młodszych
II miejsce – Fudro Piotr kumite seniorów + 80 kg
III miejsce – Jesiołowska Milena kumite dziewcząt do lat 9 open
III miejsce – Bukowska Amelia kumite dziewcząt do lat 9 open
III miejsce – Ramza Wojciech kumite juniorów + 75 kg

W konkurencji kata dziewcząt do lat 9 w dobrym stylu zaprezentowała się również Aleksandra Piotrowicz. W finale poprawiła swoją
lokatę o jedno miejsce i ostatecznie otarła się o podium zajmując
czwartą lokatę.
Przedruk z www.lkkk.cba.pl/worek-medali-podczas-saricup/
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NOWINKI Z PRZEDSZKOLA
Powitanie wiosny
21 marca z Przedszkola wyruszył kolorowy szereg par naszych
wychowanków. Dziewczynki w wiosennych wiankach, chłopcy
z kwiatami lub gaikami w rękach. Celem naszej wyprawy było poszukiwanie Wiosny. Podczas wędrówki wołaliśmy „Żegnaj zimo,
witaj wiosno!”, a naszym oczom ukazywały się pierwsze wiosenne
kwiaty: przebiśniegi, śnieżyczki i krokusy wraz z ptakami śpiewaliśmy wesołe piosenki. Wśród gałęzi drzew wypatrywaliśmy ptasich
gniazd, udało się dostrzec także motyla cytrynka i kilka owadów.
Jednym słowem - wiosna zawitała! Uroczyste powitanie kolejnej
pory roku odbyło się w ramach realizacji projektu edukacyjnego
„Kolorowe Dni w Przedszkolu”, a w jego organizację zaangażowali
się rodzice przygotowując dzieciom elementy dekoracyjne. Dziękujemy za pomoc i wsparcie naszych działań.

Konkurs recytatorski
5 kwietnia przedstawiciele najstarszych grup zaprezentowali swoje
umiejętności podczas Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego zorganizowanego przez Liceum Ogólnokształcące. O pięknie
naszego świata i przyrody recytowali: Natalia Głowacka, która
otrzymała I miejsce oraz wyróżnieni: Lena Michalska, Bartosz Żelichowski i Filip Rusin. Dzieci z grupy IV wspierały swoich rówieśników jako widownia. Gdy Jury udało się na naradę, a była ona
trudna, gdyż poziom prezentowanych utworów był wysoki, licealiści zaopiekowali się najmłodszymi oprowadzając ich po swojej
szkole i wyjaśniając tajniki nauki - najbardziej podobał się dzieciom
gabinet biologiczny, gdzie stoi szkielet człowieka.
Dziękujemy za miłą gościnę i cierpliwość.

To już wiem!
W ramach realizacji projektu „Zdrowie” odbywają się zajęcia prowadzone przez p. Gracjanę Tur - przedstawiciela OSP Lądek-Zdrój.
W trakcie zajęć w formie zabawowej dzieci 5 i 6-letnie poznają numery alarmowe oraz uczą się w jakich przypadkach i jak wezwać
pomoc. Dziękujemy za okazaną chęć współpracy i uatrakcyjnianie
naszych zajęć.
j Agnieszka Piaskowska

KARTKI Z KALENDARZA
SP Trzebieszowice

21 marca 2017 r. - XI edycja Międzygminnego Konkursu Wiedzy
z zakresu edukacji leśnej „Runo leśne”. W konkursie wzięli udział
uczniowie klas V i VI. Organizator Bogusława Bogusławska
21 marca 2017 r. - Światowy Dzień Poezji. Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas III-VI Odpowiedzialni M. Krzysztan-Łakucewicz, B. Myrlak.
22 marca 2017 r. - Wszyscy znamy święta takie jak Dzień Kobiet,
Dzień Chłopaka czy Dzień Matki. Ale Dzień Matematyki? O tym
rzadko się słyszy. Dzień matematyki został stworzony po to, aby
dać uczniom trochę odmiany w nauce matematyki. Udział w grach
i zabawach matematycznych ma na celu pokazać inną stronę tej
nauki. Matematyka może być przyjemna i dawać radość.

Święto zostało zapoczątkowane przez organizację „World Education Games” w 2007 roku. Od tego czasu było organizowane, co
roku w każdą pierwszą środę marca. W pierwszych obchodach
tego święta wzięło udział 286 tysięcy uczniów z 98 krajów świata. Światowy Dzień Matematyki z każdym rokiem rozrastał się - w
2012 roku wzięło w nim udział prawie 6 milionów uczniów z całego
świata. W Polsce pierwsze obchody Dnia Matematyki odbyły się
12 marca 2014 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Doskonalenia i
Rozwoju 4improve i wzięło w nich udział ponad 100 szkół z całej
Polski. My zorganizowaliśmy taki dzień 22 marca. Uczniowie mieli
szansę przekonać się, że nauka matematyki może być naprawdę
przyjemna. Dzień Matematyki pozwolił zaciekawić uczniów tym
niełatwym przedmiotem i pomóc im spojrzeć na matematykę z
innej perspektywy. Tego dnia zachęcaliśmy uczniów do gier, zabaw i łamigłówek matematycznych, by pokazać im inną, jaśniejszą
stronę nauki. Kto powiedział, że nauka matematyki nie może być
zabawą, sprawiającą radość? Na matematyce może być też wesoło i zaskakująco. Zadania z Turnieju Matematycznego zaskoczyły
wszystkich. Matematyka jest jednak Królową Nauk.
Organizator Agata Danik dla najlepszych drużyn/klas ufundowała
nagrody - puchary, a Pani B. Myrlak słodki poczęstunek w postaci
lizaków dla wszystkich uczestników turnieju.
Pierwsze miejsce i tytuł „Mistrzowie Matematyki” - otrzymała klasa III pod opieką Pani B. Myrlak, drugie miejsce i tytuł „I Wicemistrzowie Matematyki” uzyskali uczniowie klasy VI pod opieka Pni
M. Krzysztan - Łakucewicz, III miejsce i tytuł „II Wicemistrzowie
Matematyki” uzyskali uczniowie klasy II pod opieką Pani Joanny
Kuźmińskiej.
23 marca 2017 r. - Wycieczka do Nowej Rudy - „Bajkolandia”,
Organizator - Bożena Noworól-Groń, klasa II
24 marca 2017 r. - Powitanie Wiosny ( klasy 0-III), Rada Rodziców klasy II, Wychowawca klasy II – B. Noworól-Groń
27 marca 2017 r. - VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi to podstawa-środki chemiczne to
nie zabawa”. Organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

6
Celem konkursu było promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, popularyzacja wykazu
czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Czynności tych nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Konkurs miał również zwrócić uwagę
uczniów wiejskich szkół podstawowych na zagrożenia związane
z obecnością w gospodarstwie rolnym substancji chemicznych,
w tym przede wszystkim substancji żrących, paliw, chemicznych
środków ochrony roślin, nawozów (szczególnie wapna palonego)
i rozpuszczalników organicznych, a także substancji szkodliwych
powstających w procesie produkcji rolniczej.
30 marca 2017 r. - II edycja Międzyszkolny Turniej Rzucanki Siatkarskiej w Lądku-Zdroju. W turnieju udział wzięli uczniowie klasy
III i IV. Organizatorem turnieju była Szkoła Podstawowa im. J.
Korczaka w Lądku-Zdroju, Szkolnym koordynatorem był Marek
Klimczak.
31marca 2017 r. - Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu
„Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. W tym roku szkolnym za
przygotowanie gminnego etapu odpowiadała Szkoła Podstawowa
w Trzebieszowicach. Tym razem do etapu powiatowego zakwalifikowali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach.
(Szkolny koordynator – Agata Danik, Marek Klimczak)
31 marca 2017 r. - Noc z Andersenem, organizator - Biblioteka Publiczna w Lądku-Zdroju. Koordynator szkolny – B. Myrlak. Uczestnikami byli uczniowie klas 0, II, III, IV (dziesięcioro uczniów).
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III miejsce dla naszej szkoły wywalczył zespół w składzie: Iga Barabas (Vc) i Zuzanna Gałka (Vc).
Zwycięzcą gratulujemy i dziękujemy za duże zaangażowanie.

Mistrzostwa Powiatu minisiatkówce „dwójek” chłopców 2017

Wielki sukces najmłodszych siatkarzy – jesteśmy MISTRZAMI POWIATU KŁODZKIEGO !!! A tytuł ten wywalczyli: Mateusz Urbaniak,
Damian Sokołowski, Miłosz Drewniak, Filip Szulc, Jakub Bryg.
Turniej odbył się 6.04.2017r. w hali sportowej ZSP w Bystrzycy
Kłodzkiej, a wystartowało 8 szkół z: Nowej Rudy, Kudowy Zdr.,
Ołdrzychowic, Jugowa, Jaszkowej Dln., Bystrzycy Kł., Wojborza
i Lądka-Zdroju.Nasza drużyna wygrała wszystkie mecze w swojej
grupie: z Jaszkową 2:1, Jugowem 2:0, Bystrzycą 2:0.
W półfinale zmierzyli się z Wojborzem – wygrywając 2:0, w finale
zagrali z Ołdrzychowicami, pokonując w pięknym stylu rywali 2:0.
Oczywiście mistrzowie powiatu zostali udekorowani złotymi medalami a do szkoły przywieźli puchar i dyplom.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

j Przygotowała Agata Danik

WIEŚCI Z „Lądeckiej jedynki”
www.sp1ladekzdroj.pl
Kiermasz Wielkanocny 2017

8 kwietnia 2017 r. odbył się Szkolny Kiermasz Wielkanocny 2017.
Pyszne domowe wypieki przygotowane przez naszych Rodziców
znikały błyskawicznie. Kawa, herbata, cudowne ozdoby świąteczne, nastrojowa wiosenna atmosfera mówiły, że Święta tuż, tuż ...
Dyrekcja Szkoły szczególnie pragnie podziękować rodzicom: Panie
Adriannie Szymańskiej, Pani Marcie Gil, Pani Katarzynie Kotlarz,
Pani Beacie Szychalskiej, Pani Sylwii Pucztarskiej, Pani Małgorzacie Wołczackiej, Panu Mirkowi Bryg, Panu Piotrowi Adamusowi a
także uczennicom: Ines Hans, Aleksandrze Szychalskiej, Wiktorii
Krawczyk.

Finał Powiatowego Konkursu Wiedzy o Zdrowiu 2017
07.04.2017r. odbył się finał Powiatowego Konkursu Wiedzy o
Zdrowiu. Konkurs składał się z trzech etapów. Do ścisłej czołówki zakwalifikowały się dwuosobowe drużyny z Polanicy-Zdroju,
Kłodzka, Stronia Śląskiego i Lądka-Zdroju. Reprezentanci naszej
szkoły zdobyli I i III miejsce w powiecie kłodzkim.
Zdobywcami I miejsca są Arkadiusz Zając (Vc) i Roksana Szulc
(Va).

II MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ RZUCANKI SIATKARSKIEJ 2017
Miło nam poinformować, że drużyna najmłodszych siatkarzy, która
reprezentowała naszą szkołę w II MIĘDZYSZKOLNYM TURNIEJU
RZUCANKI SIATKARSKIEJ, zdobyła I miejsce.
W zawodach brali udział uczniowie (rocznik 2006 i młodsi) ze szkół
podstawowych z Trzebieszowic, Międzylesia, Stronia Śląskiego.
My byliśmy zarówno uczestnikami jak i organizatorami turnieju.
Naszą szkołę reprezentowali : Natalia Hoszko, Emilia Mozer, Maja
Syżycka, Natasza Tarasińska, Zuzanna Łyszczarz, Zuzanna Szkodzińska, Mateusz Urbaniak, Damian Sokołowski, Kuba Bryg, Miłosz Drewniak, Damian Adamkiewicz, Mateusz Talara.
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce – SP1 Lądek – Zdrój
II miejsce – SP Stronie śląskie
III miejsce – SP Międzylesie
IV miejsce – SP Trzebieszowice
Nasz sukces dedykujemy sponsorowi, któremu bardzo dziękujemy
za ufundowanie nagród i poczęstunku dla dzieci.
Gratulujemy czwartoklasistom i życzymy dalszych sukcesów !!!
Więcej szczegółowych i bieżących informacji oraz zdjęć z życia
społeczności szkolnej znajdziecie Państwo na stronie internetowej
naszej szkoły: www.sp1ladekzdroj.pl. Zachęcamy do ciekawej i
przyjemnej lektury.
j Informacje zebrała: Marta Adamus
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KATEGORIA : SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY I – III
I MIEJSCE – Antoni Szatan
II MIEJSCE – Norbert Krzonkalla
III MIEJSCE- Nicola Sadowska
Wyróżniono pozostałych uczestników

* 22 marca kilkunastoosobowa grupa uczniów lądeckiego LO z
opiekunami (panie M. Suszyńska i M. Rodowicz) wzięła udział w
wycieczce do Kletna. Naszym celem była Jaskinia Niedźwiedzia i
dawna kopalnia uranu. Zwiedzając te interesujące obiekty zetknęliśmy się w praktyce z tym, czego uczyliśmy się na lekcjach geografii i biologii (procesy i formy krasowe, życie w jaskini - mieliśmy
okazję poznać uroczego Zenka, jednego z licznych nietoperzy zimujących w Jaskini Niedźwiedziej). Poszerzyliśmy też wiedzę - w
dawnej kopalni wysłuchaliśmy ciekawego wykładu na temat historii górnictwa w Kletnie i okolicach.

KATEGORIA : SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV - VI
I MIEJSCE – Sabrina Koszalska
II MIEJSCE – Lena Okoro
III MIEJSCE- Wiktoria Kozińska
Wyróżnienia: Natalia Lasota, Dawid Muszyński

* 29 marca LO w Lądku-Zdroju na jeden dzień zamieniło się w
ogromny stadion piłkarski. Drużyny z całego świata, same znane futbolowe nazwiska, mecz za meczem i gol za golem. To właśnie działo się podczas Międzyszkolnego Turnieju FIFA 17 XBOX
ONE. Pomysłodawcą i organizatorem całego przedsięwzięcia był
uczeń klasy II Kacper Jaworski vel Jawor. Uczniowie z naszego
liceum, gimnazjaliści z Lądka i ze Stronia stanęli do ostrego boju.
Był głośny doping kibiców i walka o każdą bramkę. Zwycięzcy: I
miejsce - Sebastian Kowalczyk (LO), II miejsce - M. Ogórek (GM
Lądek-Zdr.), III miejsce - J. Gręda (GM Lądek-Zdr.). Gratulujemy!
Nagrody zacne, impreza udana w 100%. Wielkie podziękowania
dla naszych Gości z gimnazjów, dla głównego sponsora (i też
fana FIFY) p. Tomasza Barańskiego oraz dla Kacpra Jaworskiego i
Sebastiana Traczyka, bo dzięki ich zaangażowaniu i kreatywności
mogliśmy uczestniczyć w emocjonującym piłkarskim wydarzeniu!

* Co roku 7 kwietnia w rocznicę powstania WHO obchodzimy w
Polsce Światowy Dzień Zdrowia. Tegoroczne hasło to „Depresja
- porozmawiajmy o niej”. Temat trudny, delikatny, ale niezwykle
ważny, bo jak pokazują statystyki zapadalność na tę chorobę stale rośnie. Społeczność LO postanowiła przybliżyć temat depresji
właśnie 7.kwietnia. Obchody ŚDZ rozpoczął wykład p. E. Bednarczyk nt. depresji, jej przyczyn i sposobów leczenia. Następnie
wsłuchaliśmy się w relaksujące głosy studentów Instytutu Jazzu
z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, zobaczyliśmy,
jak studenci kierunku trener osobisty rozładowują stres. Wzruszył
nas występ Pensjonariuszy z Dolnośląskiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śl., na wystawie oglądaliśmy ich
prace, powstające na warsztatach terapii zajęciowej. Potem - sylwoterapia, czyli o tym, jak duże znaczenie ma przyroda na nasz
psychosomatyczny stan. Była też terapia śmiechem, czyli taniec
szalonego kowboja - to na rozluźnienie ciała i ducha.
Działo się bardzo dużo!
Dyrektor, nauczyciele i uczniowie Liceum Ogólnokształcącego serdecznie dziękują wszystkim, dzięki którym tak ważną edukacyjnie
imprezę udało się zorganizować. Dziękujemy paniom: Ewie Bednarczyk, Darii Skrobotun Strączyńskiej, Katarzynie Such (DCPD),
Irenie Foremnik (Nadleśnictwo), Gracjanie Tur (CKiR), a także
Pensjonariuszom z DCPD w Stroniu Śl., wykładowcom i studentom z Instytutu Jazzu i Instytutu Nauk o Zdrowiu PWSZ w Nysie.
Dziękujemy, to był bardzo pouczający dzień!

* W dniach 30-31 marca maturzyści z lądeckiego Liceum Ogólnokształcącego wyruszyli na pielgrzymkę na Jasną Górę w intencji
pomyślnych wyników na egzaminach maturalnych. Opiekunami
byli p. Małgorzata Suszyńska, p. Jarosław Rzeźnik i ks. Wojciech
Zmysłowski. Po uroczystej mszy św. z udziałem kilkuset maturzystów z całej Polski, po chwilach skupienia i modlitwy uczestnicy
pojechali
w dalszą drogę… do Krakowa. Pogoda świetna
– tylko zwiedzać. Uczniowie odwiedzili Wawel i Starówkę, były też
wspólne zdjęcia, bo to niestety ostatni wspólny wyjazd. Maturzyści
- trzymamy za Was kciuki!
* W dniach 5-6 kwietnia w naszym LO miała miejsce kolejna IV
już edycja Międzyszkolnego Konkursu Literackiego. Tym razem
w nowej odsłonie - jako Konkurs Recytatorski. Patronat Honorowy objęło Nadleśnictwo Lądek-Zdrój. Motto, które wybraliśmy w
tym roku wszystkim kojarzyło się z przyrodą, wiosną, radością!
( „Wonderful World” Louisa Armstronga). Zainteresowanie było
ogromne. Przedszkolaki i uczniowie lądeckich i strońskich szkół
prezentowali się wspaniale. Wysoki poziom, teksty poetyckie i
prozatorskie doskonale dobrane do wymagań konkursu, naprawdę
solidne i ciekawe przygotowanie do interpretacji (np. były rekwizyty). Organizatorki konkursu: E. Kłodzińska-Majka, B. Piskorska
i M. Suszyńska serdecznie dziękują opiekunom, którzy przygotowali uczniów do konkursu, dziękują Nadleśnictwu Lądek-Zdrój za
ufundowanie pięknych nagród, jednak największe podziękowania
kierują do uczestników - każdy wiersz był cudowną wiosenną perełką! Jury po obradach przyznało nagrody następująco:
KATEGORIA : PRZEDSZKOLE
Przyznano 3 równorzędne miejsca I
I MIEJSCE – Maja Szczeblewska
I MIEJSCE – Natalia Głowacka
I MIEJSCE – Kalina Chabierska
Wyróżniono wszystkich pozostałych przedszkolaków

KATEGORIA : GIMNAZJUM + SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA
I MIEJSCE – Jakub Dumański
II MIEJSCE – Karolina Bieszke
III MIEJSCE - Aleksandra Lempart

* Tuż przed Świętami uczniowie LO zorganizowali „Dzień Na Luzie”, czyli połączenie Drzwi Otwartych z Dniem Talentów. Przybyłych do nas uczniów klas III gimnazjów z Lądka i ze Stronia
czekały niespodzianki. Zaczęliśmy od zwiedzenia budynku szkoły
„od stóp do głów”, opowiedzieliśmy o lekcjach, maturze i ofercie edukacyjnej, jaką przygotowaliśmy na rok szkolny 2017/18.
Były zagadki językowe, które pokazały, że niektórzy uczniowie już
zasługują na oceny celujące. Potem we wspólnym gronie delektowaliśmy się ucztą dla ucha, oka i podniebienia. Nasi uczniowie
mają niezwykłe talenty, którymi pochwalili się tego dnia na potęgę: tańczą, śpiewają, fotografują, rysuja, grają, ćwiczą, słowem, to
ludzie renesansu: M. Słoniewski (fotografia), J. Molęcki (gitara),
W. Grzelka (dziennikarstwo sportowe), P. Mykietyszyn (śpiew,
taniec, poezja, rysunek), W. Halczuk (rysunek), W. Mykietyszyn
(śpiew), A. Burszta (zdobienie paznokci), A. Zdobysz (rysunek),
M. Kuciej (rysunek, gra… na zębach), K. Staroń (rysunek), K. Jaworski (e-sport), S. Traczyk (street workout), K. Łabuda (muzyka)
W. Frodyma, K. Bednarska, W. Laskowski (reklama&english). Byli
też cukiernicy, których ciasta i babeczki rozpływały się w ustach.
Dzięki Wam świat jest lepszy- brawa i gratulacje!
Dziękujemy Gimnazjalistom za miłe odwiedziny, mamy nadzieję,
że jeszcze się z Wami zobaczymy...na dłużej :)
j Informacje zebrała: Marta Adamus
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Oferta edukacyjna LO dla Kandydatów do klasy I na rok szkolny 2017/2018
NAZWA PROFILU

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

sportowo-komputerowy

j. angielski, geografia, informatyka

politechniki, AWF-y, pwsz-y: przykładowe kierunki- wychowanie
fizyczne, geografia, turystyka, informatyka ( specjalności np. gry
komputerowe i multimedia, bezpieczeństwo sieci i systemów
informatycznych, programowanie, grafika komputerowa)...

humanistyczny

j. angielski, j. polski, historia

uniwersytety, uczelnie artystyczne, teologiczne: przykładowe kierunki- filologie, prawo, administracja, psychologia, dziennikarstwo
i komunikacja społeczna, politologia...

przyrodniczy

j. angielski, biologia, chemia

uczelnie rolnicze, medyczne, uniwersytety: przykładowe kierunkimedycyna, pielęgniarstwo, fizjoterapia, biotechnologia, inżynieria
środowiska, kosmetologia, ratownictwo medyczne, dietetyka...

ścisły

j. angielski, matematyka, fizyka

politechniki, uczelnie techniczne, ekonomiczne,wojskowe: przykładowe kierunki- budownictwo, mechanika i budowa maszyn,
architektura, ekonomia, zarządzania, marketing...

społeczny

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

uniwesytety, uczelnie pedagogiczne: przykładowe kierunki- praca
socjalna, pedagogika, polityka społeczna, bezpieczeństwo narodowe, stosunki międzynarodowe...

Pofigluj z nami

maluj z nami scenografię”, podczas których pod okiem magistra
sztuki Joanny Sapkowskiej wykonywali scenerię do przedstawienia przygotowywanego przez biblioteczną grupę teatralną. W ramach projektu odbył się maraton czytania komiksów pt. ,,Połykaj
kadry”, gdzie uczestnicy przekonali się, ile komiksów są w stanie
przeczytać jednego wieczoru. 31 marca br. odbyło się spotkanie
finalne będące zakończeniem działań projektowych. Zostały zaprezentowane: filmik ilustrujący realizację projektu, wystawa prac
konkursowych oraz inscenizacja bajki ,,Jaśminowa księżniczka” z
wykorzystaniem powstałej w ramach projektu scenografii. Oprócz
tego zostały rozdane nagrody dla zwycięzców turnieju gier oraz
laureatów konkursu na najlepszy komiks. Dziękujemy wszystkim
uczestnikom za udział i zaangażowanie w realizację projektu.
j Paulina Bera, Biblioteka CKiR

Biblioteka CKiR w ostatnich tygodniach realizowała projekt ,,Pofigluj z nami – rozbujane
przedwiośnie w bibliotece” dofinansowany
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach programu „Partnerstwo dla książki”. Zorganizowanych zostało
kilka ciekawych działań. Pierwszym z nich
były 3-dniowe warsztaty komiksu, które
poprowadził Szymon Teluk – karykaturzysta i rysownik. Każdego dnia uczestnicy warsztatów poznawali tajniki kreowania bohatera fikcyjnego oraz tworzenia komiksu, po czym sami zostali
jego autorami. Wszystkie wykonane prace zostały wydane w formie pamiątkowych kart pocztowych sfinansowanych ze środków
Gminy Lądek-Zdrój. Dodatkowo zorganizowane zostało spotkanie
z Krzysztofem Oktawcem, miłośnikiem i kolekcjonerem komiksów. W swojej kolekcji ma ich około 3,5 tysiąca, a wiele z nich
to prawdziwe perełki. Dzieci miały możliwość zobaczyć różne wydania historyjek znanych im bohaterów. Kolejnym zrealizowanym
punktem projektu były ,,zGrane ferie”, czyli spotkania dające możliwość dzieciom i młodzieży spędzenia wolnego czasu nie przed
komputerem, a przy rozgrywkach w gry planszowe. Zorganizowany został również turniej gier planszowych. Zajęcia cieszyły się
dużym zainteresowaniem, czego efektem i kontynuacją są ,,zGrane
wtorki” – czyli wtorkowe spotkania rozgrywkowe. Ponadto dzieci
wzięły udział w 2-dniowych warsztatach scenograficznych ,,Wy-
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Powiało orientem, czyli Noc z Andersenem 2017

J

ak co roku wczesną wiosną na pamiątkę urodzin H.Ch.Andersena i Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci Biblioteka
Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju zorganizowała
imprezę czytelniczą „Noc z Andersenem”, której celem jest promowanie czytelnictwa wśród dzieci. Bilet wstępu na tę dziewiątą już
z kolei imprezę otrzymały dzieci wyróżniające się szczególną aktywnością w szkole i w bibliotece, więc udział w spotkaniu był dla
nich nagrodą za ich zaangażowanie i wspaniałą pracę na zajęciach.
Spotkanie było doskonałą okazją do podsumowania bibliotecznego
projektu „Pofigluj z nami – rozbujane przedwiośnie w bibliotece”
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie „Partnerstwo dla książki”. Obejrzeliśmy filmik
ilustrujący realizację projektu, wystawę prac komiksowych dzieci
oraz gorąco gratulowaliśmy zwycięzcom turnieju gier i konkursu
na najlepszy komiks. Tłem do spotkania była wspaniała dekoracja
wykonana na projektowych warsztatach przez Joannę Sapkowską
i nasze dzieci, wprowadzająca nas w orientalny klimat. Tym razem
bowiem podczas „Nocy z Andersenem” zabraliśmy dzieci w daleką
podróż przez kraje arabskie hen aż po egzotyczne Indie. Na początek wszyscy zgromadzeni obejrzeli przedstawienie bibliotecznej
grupy teatralnej „Ale teatr”. Była to niezwykle klimatyczna i piękna
inscenizacja hinduskiej baśni „Jaśminowa księżniczka”. Mali aktorzy nie po raz pierwszy pokazali klasę! Serdecznie im gratulujemy!
Potem przeszliśmy do kolejnej atrakcji, czyli interaktywnego pokazu kuchni hinduskiej. Państwo Anna i Bogusław Tomczyk z Wrocławia przygotowywali przy współudziale dzieci indyjskie przekąski i deser. Były to papadamy, czyli chrupiące podpłomyki, „kulki
mocy”, czyli zdrowe pralinki z daktyli i dodatków oraz aromatyczny pudding. Sala szybko wypełniła się wspaniałymi zapachami,
przyprawiającymi o zawrót głowy. Wszystko było tak smaczne,
pachnące i zdrowe! Zaraz po pokazie rozpoczęliśmy pierwszy etap
integracyjnej gry „Czar Orientu”. Podzielone na grupy dzieci miały
za zadanie przejść kilka etapów gry. Każdy etap to było inne zadanie: nauka tańca brzucha prowadzona przez Alicję Kwaśną, nauka
jogi prowadzona przez doświadczonego instruktora Piotra Bryję,
warsztaty kulinarne z Karoliną Szamborską, dekorowanie wielkich
mandali pod czujnym okiem Doroty Urbańczyk, wykonywanie jak
najdokładniejszej mapy Indii pod kierunkiem Małgorzaty Bednarek
i poznawanie ciekawostek o tym niezwykłym kraju i rozwiązywanie megakrzyżówki, czego pilnowała Ewa Kryskow-Inglot. Gorąco dziękujemy wszystkim prowadzącym punkty zadaniowe! Po
emocjach związanych z grą dzieci zasiadły do obfitej kolacji, by
zaraz potem wysłuchać hinduskiej baśni czytanej na role. W role
bohaterów opowieści „Tygrys, bramin i szakal” wcielili się: Małgorzata Bednarek, Dorota Urbańczyk, Ewa Kryskow-Inglot, Grzegorz
Weber, Tomasz Nowicki, Paweł Pawlik i Burmistrz Lądka-Zdroju
Roman Kaczmarczyk. Kolejnych wielkich emocji dostarczyły nam

pokazy tańca brzucha w wykonaniu Alicji Kwaśnej, a potem dzieci z klasy Małgorzaty Wołczackiej. Było czarująco i fenomenalnie!
Niezmordowane dzieci przystąpiły zaraz do drugiej części gry, a
ostatnie chwile naszej imprezy poświęciliśmy na prezentację efektów prac dzieci i wspólne tańce. Na pamiątkę wspaniałej zabawy
każdy jej uczestnik otrzymał indyjskiego słonika na szczęście. To
była też dobra chwila na rozdanie nagród zwycięzcom konkursów
projektowych. O północy zmęczone, ale bardzo szczęśliwe dzieci
wróciły z rodzicami do domów.
Za pomoc w realizacji „Nocy a Andersenem” dziękujemy współorganizatorkom: Adriannie Szymańskiej, Małgorzacie Wołczackiej,
Beacie Ludwiniak iBogusławie Myrlak . Za obecność i towarzyszenie nam w spotkaniu dziękujemy wymienionym wyżej lektorom,
instruktorom oraz Bogusławie Bogusławskiej, Annie Weber i Beacie Kaczmarczyk. Za wypożyczenie indyjskich strojów dziękujemy Karolinie Szamborskiej i Karolinie Sierakowskiej-Dawidowicz.
W przeprowadzeniu imprezy bibliotece służyli pomocą: Urszula
Waliłko, Małgorzata Stuła, Michał Pietkiewicz, Adam Rodak oraz
wspaniałe wolontariuszki Konstancja Rodak i Karolina Szczerba.
Jeszcze raz gorąco wszystkim dziękujemy i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji na FB!
j Gabriela Naporowska-Rodak, Paulina Bera

Mieszkańcy Stójkowa składają serdeczne podziękowania
Pani Sołtys Katarzynie Pasińskiej za duże zaangażowanie
w życie kulturalne wsi.

DYŻURY APTEK W PORZE NOCNEJ

w Lądku-Zdroju, Stroniu Śląskim, Bystrzycy Kłodzkiej
1.05.2017, 9-13.00, 21.00-7.00, „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kł. ul. A. Mickiewicza 3
2.05.2017, 21.00-7.00, „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
3.05.2017, 9.00-13.00, 21.00-7.00, „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
4.05.2017, 21.00-7.00, „Pod Orłem” Lądek-Zdrój Pl. Mariański 7/8
5.05.2017, 21.00-7.00, „Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
6.05.2017, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
7.05.2017, 9.00-13.00, 21.00-7.00, „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
8.05.2017, 21.00-7.00, „Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
9.05.2017, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
10.05.2017, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1b
11.05.2017, 21.00-7.00, „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
12.05.2017, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
13.05.2017, 21.00-7.00, „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
14.05.2017, 9.00-13.00, 21.00-7.00, „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
15.05.2017, 21.00-7.00, „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
16.05.2017, 21.00-7.00, „Pod Orłem” Lądek-Zdrój Pl. Mariański 7/8
17.05.2017, 21.00-7.00, „Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
18.05.2017, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
19.05.2017, 21.00-7.00, „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
20.05.2017, 21.00-7.00, „Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
21.05.2017, 9.00-13.00, 21.00-7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
22.05.2017, 21.00-7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1b
23.05.2017, 21.00-7.00, „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
24.05.2017, 21.00-7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
25.05.2017, 21.00-7.00, „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
26.05.2017, 21.00-7.00, „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
27.05.2017, 21.00-7.00, „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
28.05.2017, 9.00-13.00, 21.00-7.00, „Pod Orłem” Lądek-Zdrój Pl. Mariański 7/8
29.05.2017, 21.00-7.00, „Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
30.05.2017, 21.00-7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
31.05.2017, 21.00-7.00, „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
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Ludzie, których znamy
Radosław Pietraga
Najbardziej wzięty fotograf
w mieście

Dzisiaj spotykamy się z Radosławem Pietragą
- obok Ludwika Pikuły i Romualdy Krzyścin chyba najbardziej znanym w Lądku-Zdroju fotografem. Na co dzień Radek para się grafiką
komputerową, jego prac w tym zakresie nie
sposób policzyć, podobnie jak firm i instytucji, dla których kreował projekty. Dzisiaj jednak będziemy rozmawiać o innych rzeczach.
Spytam wprost: fotografujesz?
Tak. Bywa. Choć wiem, że między pstrykaniem, fotografiką, fotografią i byciem fotografem są potężne różnice, przestrzenie, subtelne, branżowe. Staram poruszać się po tych
wszystkich przestrzeniach, choć z naprawdę
uczciwej skromności powiem, że po ostatniej
najrzadziej. Fotograf to Henri Bergson czy też
Robert Wolański, że pozwolę sobie przywołać
różne, ale równie cenne wszechświaty.
To teraz coś o twoich artystycznych dokonaniach. Gdzie publikujesz zdjęcia i co z ich
wystawami?
Miałem dwie wystawy, dzięki uprzejmości
Zbyszka Pabiana, w pensjonacie „Kalina”, obie
tematycznie dotyczące tańca, jako preludium
Międzynarodowego Festiwalu Tańca. Co też
świetnie wpisywało się w czas festiwalu i dzięki temu frekwencja dopisała. Na marginesie:
bardzo dziękuję Centrum Kultury za promocję
wydarzenia. Chciałbym jednak zorganizować
trzy autorskie wystawy w nieco innej konwencji. Marzy mi się Lądek w kolorze, Lądek w
czerni i bieli i coś z pogranicza fotografii sytuacyjno-portretowej.
Radku, obok faktu, że jesteś obecnie najbardziej wziętym fotografem w Lądku-Zdroju
– i obok pana Ludwika Pikuły również najbardziej znanym - jesteś także wielkim lokalnym patriotą, jednym ze współzałożycieli
ważnego funpage’a na Facebooku, czyli
Archiwum Lądecko-Strońskiego, na którym
internauci umieszczają przede wszystkim
reprodukcje historycznych zdjęć i pocztówek z Lądku-Zdroju i Stronia Śląskiego. Jak
dzisiaj funkcjonuje ten profil? (chodzi mi o
statystyki :))
Lądecko-Strońskie Archiwum to grupa, nie
fanpage, licząca na chwilę obecną (5 maja
2017) 3149 członków. Absolutnie niezręcznie mi pierwszą część skomentować. Czasem
uważam siebie za takie urządzenie wielofunkcyjne, które jest do wszystkiego i do niczego.
Rzeczywistość zweryfikowała to, że potrafię
zrobić landszafcik, który jest „polubiany” w
mediach społecznościowych i ludzie utożsa-

miają się z tym miastem, udostępniają
i wtedy mam największą satysfakcję jak
się moje klika pikseli rozchodzi jako taki
wirus cukierkowy. Myślę, że nie chciałbym portretować Krakowa – za dużo,
nie chciałbym portretować Polanicy,
z całym szacunkiem dla deptaka - za
mało. Lądek leży mi w sam raz. Kocham
to miasto i tak chyba zostanie. Obecnie
mam chwilę na podsumowanie swoich
dokonań, połowa zdjęć mnie zawstydza.
Dziś bym ich nie opublikował.
Archiwum Lądecko-Strońskie to dla
mnie pewien fenomen, cieszę się, że
żyje swoim życiem. Najbardziej rad jestem jak ktoś publikuje zdjęcia wcześniej schowane w szufladzie, gdzie jest
czyjaś babcia i kogoś dziadek; ale ten
kontekst architektoniczny, krajobrazowy
w tle… wiele się zmieniło. Mój wujek
Marek powiedział mi kiedyś, że spotkał
kumpla, który zapytał: „Co żeście tym
archiwum zrobili mojej matce (seniorka) ona nie chce oglądać TV, chce Facebooka i Lądecko-Strońskie Archiwum
i przeglądając zdjęcia wspomina na głos.
Czy nie masz drobnego skurczu w sercu
jak wiesz, że namówiłeś 80-latkę na Facebooka?
Z wykształcenia jesteś filozofem.
Wiem, że jesteś nieznośnie wręcz zapracowanym facetem, a co czyta filozof?

Staram się czytać niewiele. Po studiach filozoficznych książki, w których są jakieś fabularyzowane przygody pana/lub pani, który poszedł/lub poszła gdzieś i coś zrobiła
uważam za kompletną stratę czasu. Wiesz
doskonale, że jestem rozkochany w lekturze Nietzschego (ale kiedy to było?) Po
Nietzschem, Arystotelesie, Platonie, Wittgensteinie wszystko inne jest nieciekawe.
Absolutnie nie gardzę nikim kto lubi literaturę! Ja jedynie uważam to za stratę czasu – podkreślam – dla mnie, tak jak moja
przyjaciółka sushi party. Wolę słuchać
wykładów na Youtubie. Tomasz Tomaszewski, Marek Kaczmarzyk, Jerzy Vetulani
(głupio zginął przed chwilą na przejściu dla
pieszych - żal), wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Dlaczego miałbym poświęcić kilka
godzin na fabułę? W czym mnie to posunie
na przód, że ktoś pójdzie na lewo albo na
prawo w wymyślonym świecie, albo wypije
herbatę, czy też tego zaniecha? Literatura
to potężne przestrzenie, mnóstwo treści
ale jak mam wybrać między opisem stepów akermańskich, informacją o tym, kto
mógłby być mordercą w historii fabularyzowanej i pewną przestrzenią systemu aksjologicznego, który zwraca się do ciebie?
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Tomasz Pawlęga

Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju
serdecznie zaprasza wszystkie Dzieci na
DZIEŃ DZIECKA
w programie:
Pchli Targ dla Dzieci | Animacje plastyczne | Przedstawienie kukiełkowe
3 czerwca 2017, godz. 12.00, Aleja Modrzewiowa
(w przypadku niepogody - Kinoteatr)
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Koncert Mercury Trio w lądeckim Centrum
Kultury i Rekreacji

W

sobotni wieczór, 22 kwietnia 2017
r., nasze Centrum Kultury i Rekreacji gościło w Sali Widowiskowej
trio „Mercury Trio”. W repertuarze wieczoru znalazły się dwie kompozycje muzyki
klasycznej autorstwa Ludwika van Beethovena i Dymitrija Szostakowicza.
Lądek-Zdrój zapoznany jest z utworami
muzyki poważnej. Mamy swoją Orkiestrę Zdrojową, mamy Festiwal „Muzyka
u Źródeł”, muzyka klasyczna pojawia się
również bardzo często jako tło w spektaklach wystawianych na Międzynarodowym Festiwalu Tańca im. Olgi Sawickiej.
To naprawdę nieźle, biorąc pod uwagę, że
agresywna kultura masowa, w której dzisiaj żyjemy jakoś niechętnie słucha muzyki
poważnej, szczególnie w niewielkich miejscowościach. Wydawało się więc, że nie
będzie w wydarzeniu nic spektakularnego
poza faktem - ważnym, lecz artystycznie
(że wspomnę tylko Dominikę Barabas)
nieodosobnionym - że w „Mercury Trio”
na skrzypcach gra Aleksandra Szlaga, rodowita lądczanka, która swoją muzyczną
„karierę” zaczynała także tutaj – u Celestyny Schabowicz. Jak mylne to były założenia
przekonali się ci, którzy na koncercie mieli
szczęście się zjawić; zaznaczę tylko, że było
to spora grupa słuchaczy.
„Mercury Trio” jako pierwszy wykonało ponad trzydziestominutowy utwór Beethovena „Sonatę Kreutzerowską”. To arcydzieło
genialnego romantyka, skomponowane

na fortepian i skrzypce, należy do kanonu
najtrudniejszych sonat klasycznych. Tytuł
„Sonata Kreutzerowska” jest dość znany,
sam jednak utwór Beethovena zdecydowanie mniej, a bierze się to stąd, że dzieło
to - zapewne nieco zbyt trudne w odbiorze
dla „nieotrzaskanego” słuchacza – stało się
poważną inspiracją dla innych artystów. Do
dziś dnia powstało aż 5 filmów i jeden temat muzyczny o tym samym tytule, zdaje
się jednak, że do rozsławienia go przyczyniła się przede wszystkim wybitna nowela
Lwa Tołstoja „Sonata Kreutzerowska”.
Ola – tak powszechnie nazywa się Aleksandrę Szlagę w Lądku-Zdroju – wraz z
Igorem zagrali Beethovena z dużym pietyzmem, bez wahań i ze swobodą przebrnęli
przez wirtuozerskie meandry niezwykłego
utworu, którego długość nastręcza nie
mniejszych trudności. Muzycy pozwolili
słuchaczom rozkoszować się jego kompozycją, temperamentem i bogactwem
barw. „Sonata Kreutzerowska” zabrzmiała
w murach Sali Widowiskowej wyśmienicie,
uwypuklając kunszt muzycznej epoki wiedeńskiego klasycyzmu.
Koncert „Mercury Trio” można uznać także za swoistą lekcję historii muzyki. O ile
bowiem w przypadku Beethovena mieliśmy
do czynienia z wytworem, który powstał na
pograniczu baroku, klasycyzmu i romantyzmu, o tyle drugi utwór tego wieczoru był
już bez wątpienia kompozycją zdecydowanie współczesną, choć dzisiaj już mało

awangardową.
II Trio fortepianowe e-moll op. 67 Dmitrija
Szostakowicza to utwór fascynujący. Artysta zaczął komponować go w 1943 r. w
oblężonym przez hitlerowców Leningradzie. To opowieść o wojnie, swoisty lament
o jej tragedii, dramatycznym losie ofiar i
chudych promykach nadziei na przetrwanie. Koncert ten to dzieło złożone i niezwykle plastyczne, słuchając go wystarczyło
zamknąć oczy, by pojawiały się przed nimi
kolejne obrazy. Śmiem również twierdzić,
że utwór Szostakowicza jest zdecydowanie
bliższy emocjonalności człowieka XXI w.
niż dzieło Beethovena. A jak zagrali go nasi
młodzi goście?
Wykonanie Szostakowicza w aranżacji
„Mercury Trio” cechowała prawdziwa
brawura i coś, co bez wahania określę
prawdziwym tupetem. Muzycy nie tylko
wiedzieli o czym opowiadają, ale swoją
narrację prowadzili z szaleńczą pasją, z namiętnością cechującą dojrzałych artystów,
którzy nie boją się odciskać na odbiorcach
piętna własnego wyrazu. I dodam tylko, iż
jestem przekonany, że druga część sobotniego koncertu będzie jednym z ważniejszych wydarzeń sezonu muzycznego 2017
w Lądku-Zdroju.
Poniekąd dziwny, ale i wyjątkowy był finał
całego wydarzenia. Najpierw, po gromkich
brawach dla artystów, głos zabrał burmistrz
Kaczmarczyk, a raczej chciał go zabrać. Będąc blisko widziałem jak z pewnym trudem
opanowując wzruszenie potrzebował kilku
chwil, by przemówić. Drugim niezwykłym
momentem tego wieczoru była wspólna
gra Oli i Wojtusia Kani, siostrzeńca artystki
i – a jakże - ucznia Celestyn Schabowicz.
Obok kapitalnej odsłony muzycznej przedsięwzięcia, występ kilkuletniego adepta
skrzypiec ukazał swoiście edukacyjny
charakter sobotniego koncertu: przykład
Aleksandry Szlagi i naszego młodzieńca to
doskonały wzorzec wpływu, jaki wywierać
może na nowe pokolenia osoba, która ciężko pracując nad rozwojem swojego talentu,
osiąga wyżyny artyzmu. I pozostaje tylko
marzyć, by jak najwięcej dzieci zarażało się
bakcylem sztuki i twórczego, kreatywnego
życia.
„Mercury Trio” tworzą: Aleksandra Szlaga
- skrzypce, Malwina Jakubowska - wiolonczela i Igor Kret - fortepian.

j Tomasz Pawlęga
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Od 29.04. (sobota) do 03.05.2017 (środa) w godz. 11.00-17.00 Stacja Narciarska, ul. Kopernika . W ofercie: wjazdy koleją linową, zwiedzanie Mini Zoo, zjazdy na
Monsterrollerach - jedyna taka atrakcja w Kotlinie Kłodzkiej, park linowy - trasa dla
dorosłych i dla dzieci, układanie wieży ze skrzynek, strzelanie z łuku. Szczegółowe
informacje pod numerem telefonu 696 002 604.
1 maja 2017, godz. 11.00, Otwarcie letniego sezonu turystycznego na Górze
Borówkowej. Wyjście z przewodnikiem o godz. 8:15, zbiórka przy Zdroju „Wojciech”,
pl. Mariański 13
2 maja, Dzień Artysty, Rynek - godz. 12.00 - Animacje i zajęcia artystyczne dla dzieci, Koncerty na scenie plenerowej: godz. 15.00 MAGA - rock, godz. 16.00 ZAKAZ - hard
rock, godz. 17.30 BRAND NEW CADILLACS - rock&roll, godz. 19.00 SOLD MY SOUL blues, godz. 20.30 DE FACTO - cover band, godz. 21.30 FIRE SHOW - Teatr, Którego
Być Nie Powinno.
3 maja 2017, godz. 15.00, Uroczysty Koncert zespołu Orkiestry Zdrojowej
z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja - Sala Widowiskowa CKiR, pl. Staromłyński 5
5 maja 2017, godz. 19.15, Koncert zespołu Presto „Czardasza Czar”, Kinoteatr,
ul. Orla 7, wstęp 15 zł
5 maja 2017, godz. 20.00, Koncert duetu Bardziej - gitary i dwa męskie głosy,
Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1, wstęp 15 zł
6 maja 2017, godz. 19.30, Koncert Oliwia Łuszczyńska solo - gitara i śpiew Dom
Klahra Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1 wstęp 10 zł
7 maja 2017, godz. 10.00 - 16.00, Wietrzenie szafy - kiermasz odzieży, Amfiteatr
7 maja 2017, godz. 12.00 - 16.00, Kurs rysunku i malarstwa od podstaw - prowadzenie Artur Goliński, cena: 80 zł za czterogodzinną lekcję plus poczęstunek, kontakt i rezerwacje: 667 952 352, Kawiarnia Dom Klahra, Rynek 1
10 maja 2017, godz. 14.45, Koncert Orkiestry Zdrojowej, Kawiarnia Albrechtshalle, ul. Lipowa, wstęp 5 zł
10 maja 2017, godz. 19.00, Spotkanie z muzyką hiszpańską, Kawiarnia Dom
Klahra , ul. Rynek 1, wstęp 15 zł
14 maja 2017, 12.00-16.00 Kurs rysunku i malarstwa od podstaw-prowadzenie
Artur Goliński, cena: 80 zł za czterogodzinną lekcję plus poczęstunek, kontakt i rezerwacje: 667 952 352, Kawiarnia Dom Klahra, Rynek 1
17 maja 2017, godz. 14.45, Koncert Orkiestry Zdrojowej, Kawiarnia Albrechtshalle, ul. Lipowa wstęp 5 zł
17 maja 2017, godz. 19.00, Spotkanie z muzyką hiszpańską, Kawiarnia Dom
Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 15 zł
19 maja 2017, godz. 19.15, Koncert zespołu Presto „Nie ma jak Lwów”, Kinoteatr, ul. Orla 7, wstęp 15 zł
20 maja 2017, godz. 19.30, Koncert Tomasz Żółtko solo - muzyka autorska, autor przeboju „Kochaj mnie i dotykaj” , Kawiarnia Dom Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 15 zł
21 maja 2017, 12.00 - 16.00 Kurs rysunku i malarstwa od podstaw - prowadzenie Artur Goliński, cena: 80 zł za czterogodzinną lekcję plus poczęstunek, kontakt
i rezerwacje: 667 952 352, Kawiarnia „Dom Klahra”, Rynek 1
21 maja 2017, godz. 19.30, Koncert Trio Ponad Chmurami - poezja śpiewana gitara, skrzypce, śpiew, Kawiarnia Dom Klahra , ul. Rynek 1, wstęp 20 zł
22 maja 2017, godz. 19.15, Koncert zespołu Presto „Czardasza Czar”, Kinoteatr, ul. Orla 7, wstęp 15 zł
24 maja 2017, godz. 14.45, Koncert Orkiestry Zdrojowej, Kawiarnia Albrechtshalle, ul. Lipowa, wstęp 5 zł
24 maja 2017, godz. 19.00, Spotkanie z muzyką hiszpańską, Kawiarnia Dom
Klahra , ul. Rynek 1, wstęp 15 zł
24 maja 2017, godz. 19.15, Koncert zespołu Presto „Zaczarowane Melodie”,
Kinoteatr, ul. Orla 7, wstęp 15 zł
26 maja 2017, godz. 19.30, Koncert duetu bluesowego Manfredi&Jonson, Dom
Klahra Kawiarnia Artystyczna, wstęp 15 zł
28 maja 2017, 12.00-16.00 Kurs rysunku i malarstwa od podstaw-prowadzenie
Artur Goliński, cena: 80 zł za czterogodzinną lekcję plus poczęstunek, kontakt i rezerwacje: 667 952 352, Kawiarnia Dom Klahra, Rynek 1
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