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Z biurka 
Burmistrza

6 grudnia 2022. Miałem przyjem-
ność uczestnictwa w powstaniu 
nowej tradycji bożonarodzenio-
wej Lądka-Zdroju – wspólnym 
„Odpalaniu choinki” i spotkaniu 
ze św. Mikołajem na lądeckim 
Rynku. To było wspaniałe spotka-
nie przy bardzo dużej frekwencji 
mieszkańców naszej gminy.

8 grudnia 2022. Odbyłem rozmo-
wy z marszałkiem oraz Zarządem 
Województwa Dolnośląskiego do-
tyczące zatwierdzonego projektu 
środków Funduszu Sprawiedliwej 
Transformacji i proponowanego 
ich podziału na 2 ZIT-y: wałbrzy-
ski i południowy. Przypomnę, że 
Zintegrowane Inwestycje Teryto-
rialne (ZIT) to nowa forma współ-
pracy samorządów współfinan-
sowana ze środków Funduszy 
Europejskich. Przy pomocy tego 
instrumentu, partnerstwa jedno-
stek samorządu terytorialnego 
miast i obszarów powiązanych 
z nimi funkcjonalnie mogą reali-
zować wspólne cele i wskazują 
przedsięwzięcia, łączące działa-
nia finansowane z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(EFRR) i Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS). Taka formuła 
umożliwia wyjście poza sztywne 
granice administracyjne samo-
rządów, co ma się przełożyć na 
większe oddziaływanie realizo-
wanych wspólnie przedsięwzięć. 

13 grudnia 2022. Odbyło się po-
siedzenie Klastra Energii ARES 
w lądeckim Inkubatorze Przed-
siębiorczości, podczas którego 
zatwierdziliśmy sprawozdanie za 
2022 rok oraz planu na rok 2023.

17 grudnia 2022. Uczestniczyłem 
w Jarmarku Bożonarodzeniowym 
na lądeckim Rynku, a wieczorem 
tego dnia byłem widzem spekta-
klu teatralnego „Zrobimy sobie 
raj?” w wykonaniu Teatru „Stąd”, 
gromadzącego mieszkańców 
Lądka-Zdroju i innych gmin ziemi 
kłodzkiej.

21 grudnia 2022. Miało miejsce 
Walne Zgromadzenie Wspólni-
ków SIM Sudety w Kłodzku – pod-
pisaliśmy akt notarialny wprowa-

Przetarg na budowę i przebu-
dowę dróg gminnych
W dniu 30.12.2022 r. został ogłoszo-
ny przetarg na „Budowę i przebudo-
wę dróg gminnych na terenie miasta 
Lądek-Zdrój wraz z infrastrukturą to-
warzyszącą objętą dofinansowaniem 
z Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych – 
ul. Różana, ul. Kopernika, ul. Storczy-
ków”. 
Postępowanie jest podzielone na  
3 części, zatem Wykonawcy mogą 
składać oferty na remont wybranej 
drogi. Planowany termin otwarcia ofert 
to 16.01.2023 r. Zachęcamy do zapo-
znania się z dokumentacją przetargo-

wą pod adresem Platformy Zakupowej 
Zamawiającego: https://platformaza-
kupowa.pl/transakcja/710881
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dzenia raportu w postaci działki 
budowlanej pod budowę bloku. 
Przypomnijmy, że „SIM Sudety” 
to 17 samorządów z czterech 
powiatów regionu wałbrzyskiego, 
które weszły w spółkę z Krajo-
wym Zasobem Nieruchomości. 
Społeczna Inicjatywa Mieszka-
niowa (SIM) Sudety planuje wy-
budować około 900 tanich miesz-
kań czynszowych, z których 35 
powstanie w Lądku-Zdroju.

22 grudnia 2022. Na zaproszenie 
Komisji Rozwoju Rady Powiatu 
Kłodzkiego przedstawiłem pod-
czas jej spotkania prezentację o 
Lądeckiej Spółdzielni Energetycz-
nej.

Z biurka Burmistrza c.d. Do kogo zgłosić się w sprawie 
odśnieżania drogi
Drogi na terenie Gminy Lądek-Zdrój, 
jeżeli nie znajdują się w obrębie terenu 
prywatnego, są zarządzane przez je-
den z trzech podmiotów. Oto do kogo 
należy zgłosić się w sprawie odśnieża-
nia drogi:
1. Drogi Wojewódzkie:
 ∙ 390 (Złoty Stok – Lądek-Zdrój)
 ∙ 392 (Żelazno – Lądek-Zdrój – Stro-

nie Śląskie)
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we 
Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 
Wrocław, tel. 71 39 17 100, 101, 102
Obwód drogowy Lądek-Zdrój, tel. 74 
8146 597
www.dsdik.wroc.pl
2. Drogi Powiatowe:
 ∙ 3253D Przez wieś Radochów
 ∙ 3251D Przez wsie Wojtówka i Luty-

nia 
 ∙ 3249D Przez wieś Orłowiec
 ∙ 3250D Lądek-Zdrój – granica Pań-

stwa (Travna)
 ∙ 3252D przez wieś Kąty Bystrzyckie
 ∙ 3257D Przez wieś Konradów
 ∙ 3258D Od DW 392 w kierunku wsi 

Skrzynka do Jaszkowej Górnej
 ∙ ul. Kłodzka, ul. Ogrodowa ul. T. Ko-

ściuszki, ul. Graniczna, ul. Zamen-
hofa 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku, 
ul. Objazdowa 20, 57-300 Kłodzko, tel. 
74 868 01 80
Zarząd Dróg Powiatowych Obwód dro-
gowy nr 2 – Bystrzyca Kłodzka, tel. 74 
811 19 23
www.zdp.bip.klodzko.pl
3. Drogi Gminne:
 ∙ Miasto Lądek-Zdrój, Stójków – Lą-

deckie Usługi Komunalne sp. z o.o. 
tel. 74 814 63 58, 74 814 63 45, kom. 
695 582 888

Wsie:
 ∙ Radochów, Kąty Bystrzyckie, Luty-

nia, Wojtówka, Orłowiec – „ROMEX” 
Roman Lemieszek, tel. 602 505 661

 ∙ Konradów, Trzebieszowice oraz 
Skrzynka – FHU „Kuzdraś” Jan 
Kuzdraliński, tel. 697 721 239

W pierwszej kolejności konieczność 
odśnieżania drogi gminnej należy zgło-
sić sołtysom:
1. Trzebieszowice – Magdalena Po-

dyma, tel. 693 408 167
2. Radochów – Helena Gawron,  

tel. 726 186 306
3. Konradów – Wanda Łętkowska,  

tel. 74 814 75 94

4. Stójków – Katarzyna Pasińska,  
tel. 796 117 128

5. Lutynia – Mariusz Gąsiorek,  
tel. 505 110 576

6. Wójtówka – Marzena Szewczuk, 
tel. 533 086 679

7. Orłowiec – Anna Zatoka, tel. 74 
814 69 70

8. Skrzynka – Sabina Kliber, tel. 661 
358 353

9. Kąty Bystrzyckie – Jacek Gąsior, 
tel. 507 162 33

W przypadku braku kontaktu z sołty-
sem prosimy o kontakt z:
Wydziałem Inwestycji i Rozwoju w 
Urzędzie Miasta i Gminy w Lądku-Zdro-
ju, tel. 664 815 228 .

Wyniki 
głosowania 
w Budżecie 
Obywatelskim 
2023
Informujemy, że w ramach Budżetu 
Obywatelskiego 2023 do realizacji 
przechodzą następujące projekty:
Teren „średnie wsie”: 
 ∙ Remont świetlicy wiejskiej w Skrzyn-

ce (20 000,00 zł),
 ∙ Wykonanie drenażu odwadniają-

cego przy świetlicy w Radochowie 
(20 000, 00 zł).

Teren „małe wsie”: 
 ∙ Modernizacja wiaty sołeckiej w Wój-

tówce (10 200,00 zł) 
 ∙ Zagospodarowanie terenu sołec-

kiego w Orłowcu kontynuacja (20 
000,00 zł).

Również realizacji podlegają  projekty 
zlokalizowane na terenie miasta Lą-
dek-Zdrój i wsi Trzebieszowice, które 
nie były poddane głosowaniu z uwa-
gi, iż łączna szacunkowa wartość nie 
przekracza kwoty przeznaczonej na 
projekty.
Są to projekty: 
 ∙ „Zakup elementu wyposażenia pla-

cu zabaw przy świetlicy wiejskiej w 
Trzebieszowicach (40 000,00 zł), 

 ∙ „ZSP TV NEWS SP 1” (40 000,00 zł).

Platforma wido-
kowa na Trojaku 
otwarta
Platforma Widokowa na Trojaku otrzy-
mała oficjalne zezwolenie na użytko-
wanie. Odbiory miały miejsce 16 grud-
nia 2022 r. i tym samym w wymiarze 
budowlanym inwestycja została za-
kończona. Lądek-Zdrój wzbogacił się 
o nową atrakcję – platforma nie tylko 
ułatwia podziwianie z Trojaka naszej 
części Sudetów, ale też czyni je bez-
piecznym. Zapraszamy wszystkich do 
spaceru i podziwiania widoków.



4  |  DEBATY LĄDECKIE 1/2023

Referendum a farma fotowoltaiczna
Minęły prawie dwa miesiące od refe-
rendum, którego celem było odwoła-
nie mojej osoby z urzędu Burmistrza 
Lądka-Zdroju. Emocje opadły, mogę 
więc choć po części odnieść się do 
publikacji rozpowszechnianej przez 
organizatorów referendum.
Podczas kampanii referendalnej obok 
publikacji internetowych grupa inicja-
tywna - w skład, której wchodzili: Se-
bastian Łukasiewicz; Tomasz Maciej 
Mazurek; Krystian Dawid Takuridis; 
Małgorzata Maria Trzcińska; Adam 
Bartłomiej Susło; Krystyna Panuś; 
Grzegorz Ludwik Weber; Daria Anna 
Skrobotun-Strączyńska; Konrad Adam 
Schmidt; Tomasz Janusz Barański - 
m.in. wydrukowała i rozpowszechniła 
tzw. „Biuletyn Referendalny” w nakła-
dzie 3000 sztuk. Wśród opublikowa-
nych treści uwagę moją szczególnie 
przykuł dodatek specjalny - „Tania 
energia?”, dotyczący powstania w 
Lądku-Zdroju farmy fotowoltaicznej. 
Intencje twórców biuletynu były zna-
ne: chodziło o ukazanie mojej osoby  
i pracy w jak najciemniejszym świetle. 
Obok innych tekstów „Tania energia?” 
- nieznanego nam autora - jest szcze-
gólnym przypadkiem tendencyjności, 
ale przede wszystkim zakłamywania 
moich działań oraz publicznych wypo-
wiedzi i faktów.
Nie jest jednak w tej chwili moim celem 
krytyka i wykazanie złych intencji gru-
py inicjatywnej, która bez rzetelnego 
sprawdzenia dopuściła do publikacji 
tego artykułu. Obawiam się natomiast, 
że skoro inicjatorzy referendum nie 
mają pojęcia tak naprawdę o lądeckiej 
farmie fotowoltaicznej, to być może 
pełna i prawdziwa wiedza o niej wciąż 
nie dotarła do wielu mieszkańców na-
szej gminy.

Szanowni Lądczanie,
Powstająca w Lądku-Zdroju farma 
fotowoltaiczna jest ewenementem 
inwestycyjnym na skalę całego kra-
ju i to jest już fakt. Jesteśmy jednym  
z pierwszych polskich samorządów, 
który tak mocno angażuje się w pro-
dukcję czystej energii. Naszym celem 
jest nie tylko dobro ekonomiczne gmi-
ny, ale także ekologia, która dla miej-
scowości uzdrowiskowej jest podsta-
wą funkcjonowania.
Od początku piastowania przeze mnie 
urzędu burmistrza jednym z moich 
priorytetów były inwestycje w czystą 
energię. Pierwszym tego efektem był 

badawczy odwiert 
geotermalny, w 
którego wykorzy-
stanie dla dobra 
gminy wierzę nie-
zmiennie, choć to 
osobny, trudny te-
mat. Drugim dużym 
przedsięwzięciem 
realizowanym przez 
Lądek-Zdrój na dużą 
skalę jest właśnie 
farma fotowolta-
iczna. Spodziewam 
się, że w ciągu naj-
bliższych kilku ty-
godni prąd popłynie 
z pierwszych usta-
wionych na Zatorzu 
paneli, a to dopiero 
pierwszy etap inwe-
stycji o planowanej 
mocy w sumie 10 
MW!.
Jakie będą korzyści 
dla gminy? W tym 
pierwszym etapie 
chodzi o zmniejsze-

nie kosztów utrzymania przez naszą 
gminę obiektów publicznych: ratu-
sza, szkół, przedszkola, domu kultury, 
oczyszczalni ścieków, oświetlenia miej-
skiego itp. W dalszych postępach bę-
dziemy dążyli do wykorzystania energii 
OZE przez lądeckie przedsiębiorstwa  
i mieszkańców. Żeby to jednak w ogó-
le było możliwe musieliśmy wykonać 
obok prac budowlanych olbrzymią 
pracę projektową, administracyjną  
i prawną – przede wszystkim powołać 
do życia „firmę”, która obsługiwać bę-
dzie farmę FP na zasadzie prosumenta 
zbiorowego.
Jako Burmistrz Lądka-Zdroju byłem 
głównym inspiratorem utworzenia w 
naszej gminie pierwszej na taką ska-
lę w Polsce spółdzielni energetycz-
nej, której zadaniem będzie produkcja 
energii elektrycznej z odnawialnych 
źródeł energii na potrzeby gminy i jej 
mieszkańców. Lądecka Spółdzielnia 
Energetyczna (LSE) została założo-
na zgodnie z ustawą przez 3 osoby 
prawne: gminę Lądek-Zdrój, Lądeckie 
Usługi Komunalne sp. z o.o., Centrum 
Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju. 24 
października 2022 r. uzyskała ona wpis 
do KRS: Rejestru Przedsiębiorców. Od 
samego początku zaangażowałem się 
w promowanie celów spółdzielni oraz 
korzyści wynikających z jej działalno-
ści dla instytucji publicznych gminy  
i jej mieszkańców, czego dowodem 
są liczne wywiady i wystąpienia w TV,  
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a także w audycjach radiowych, Inter-
necie oraz na konferencjach.
Statut Lądeckiej Spółdzielni Energe-
tycznej w obecnej formie zakłada przy-
jęcie 999 członków spółdzielni, jest tym 
samym oczywiste, że znajdą się w niej 
nie tylko jednostki samorządowe, ale 
również funkcjonujące w Lądku-Zdro-
ju firmy, jak i gospodarstwa domowe 
– w miarę rozbudowy farmy jej poten-
cjał produkcyjny będzie rosnąć i upo-
wszechniać się będzie dostęp do taniej 
energii.
Realne oszczędności – wyliczone je-
sienią zeszłego roku – w 2023 r. dla 
budżetu gminy mają wynieść ok. 500 
000 zł. Oczywiście w związku z niesta-
bilnością cen na naszym rynku energe-
tycznym kwota ta może ulec zmianie  
i raczej się zwiększy niż zmniejszy.
Lądecka Spółdzielnia Energetyczna 

posiada wpis do KRS, ma REGON, NIP. 
Więcej informacji na temat spółdzielni 
może przekazać Pani Prezes LSE Do-
rota Kuczwalska (lse@ladek.pl) oraz 
koordynator projektu Pan Prezes Irene-
usz Perkowski Eisall sp. z o.o. – www.
eisall.eu, a także opiekun prawny - Kan-
celaria Prawna Polowiec i Wspólnicy 
sp.j. w Krakowie.
Jestem pewien, że już niedługo oka-
że się, że działania Burmistrza to nie 
„bzdury i bełkot”, jak to określili inicja-
torzy referendum w swoim biuletynie, 
ale naprawdę w Lądku-Zdroju zacznie 
działać pierwsza w Polsce samorzą-
dowa spółdzielnia energetyczna, pro-
dukująca prąd wyłącznie na potrzeby 
gminy i jej mieszkańców. 

Roman Kaczmarczyk, 
Burmistrz Lądka-Zdroju

Załatwiaj swoje sprawy przez 
e-Urząd Skarbowy, a wizytę w urzę-
dzie umawiaj na podatki.gov.pl

Szanowny Kliencie

Naczelnik Urzędu Skarbowego w By-
strzycy Kłodzkiej informuje, że nie 
musisz teraz wszystkiego załatwiać 
osobiście w Urzędzie.  Wiele spraw  
z urzędem skarbowym możesz zała-
twić online, m.in. przez serwis e-Urząd 
skarbowy. 

Jeśli musisz przyjść do urzędu skarbo-
wego, umów wcześniej wizytę.
Obie usługi dostępne są na podatki.
gov.pl.
E-Urząd Skarbowy jest dostępny 24 go-
dziny na dobę przez 7 dni w tygodniu 
z dowolnego urządzenia podłączonego 
do internetu.
Za pomocą e-Urzędu Skarbowego 
można m.in.
 ∙ wypełnić wniosek, dzięki któremu 

otrzymasz elektroniczne zaświad-
czenie  o niezaleganiu w podatkach, 
o dochodach,

 ∙ złożyć ZAP-3, który umożliwia zak-
tualizowanie swoich danych – ad-
resu zamieszkania, danych kontak-
towych oraz osobistego rachunku 
bankowego,

 ∙ złożyć pismo ogólne w dowolnej 
sprawie, czynny żal (zawiadomienie 
o popełnieniu czynu zabronionego), 
zawiadomienie ZAW-NR (o zapłacie 
należności na rachunek bankowy 
inny niż widniejący w wykazie podat-
ników VAT), wniosek o stwierdzenie 
nadpłaty,

 ∙ złożyć pełnomocnictwo do podpisy-
wania deklaracji wysyłanych za po-
średnictwem środków komunikacji 
elektronicznej na druku UPL-1 lub 
odwołać pełnomocnictwo na druku 
OPL-1,

 ∙ skorzystać z usługi Twój e-PIT, która 
umożliwia zaakceptowanie wstęp-
nie wypełnionego zeznania podatko-
wego  lub  jej korekty, 

 ∙ skorzystać z aplikacji e-mikrofirma, 
która umożliwia przedsiębiorcom 
prowadzenie ewidencji faktur zaku-
powych i sprzedażowych, a także 
przygotowanie plików JPK_VAT,

 ∙ dokonać płatności na mikrora-
chunek podatnika, podatków ma-
jątkowych i karty podatkowej na 
mikrorachunek urzędu oraz opłaty 
skarbowej na rachunek właściwego 
organu gminy

 ∙ uzyskać informacje o zwrocie z PIT 
i VAT,

 ∙ złożyć pisma i wnioski w imieniu 
swojego mocodawcy, jeśli jest zło-
żone pełnomocnictwo ogólne.

Jak się zalogować na e-Urząd Skar-
bowy
Można się zalogować na 3 sposoby:
1. Login.gov.pl – profil zaufany, e-do-

wód i bankowość elektroniczna,
2. Aplikacja mObywatel – aplikacja 

mobilna do logowania
3. Dane autoryzujące – PESEL lub NIP 

i kwoty przychodu.
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Jedynkowe 
Newsy
Impreza czytelnicza - Międzynarodo-
wy Dzień Pluszowego Misia 
„Światowy Dzień Pluszowego Misia” 
był znakomitą okazją do wesołej za-
bawy najmłodszych uczniów szkoły. 
Wszyscy uczniowie przyszli do szkoły 
w towarzystwie swojego pluszowego 
ulubieńca. W czytelni biblioteki szkolnej 
powstała tematyczna wystawa ksią-
żek i „Galeria misiowych osobistości”. 
Pojawiły się kolorowe portrety misiów, 
wykonane przez uczniów różnymi 
technikami plastycznymi. Dzieci z klas 
pierwszych zapoznały się z historią plu-
szowego misia i wysłuchały opowiada-
nia z książki „Urodziny Pana Brumma”. 
Zajęcia, zorganizowane we współpracy 
z Biblioteką CKiR, sprawiły wszystkim 
uczestnikom wiele radości i dostarczy-
ły miłych wrażeń. Mimo coraz nowo-
cześniejszych i coraz atrakcyjniejszych 
zabawek, moda na misie nie przemija. 
Bo jak można nie kochać misia, który 
daje tyle wspaniałych przytuleń.
Listopad miesiącem konkursów i ry-
walizacji. Chwalimy się!
* Ogólnopolski konkurs biologiczny - 
„Poznajemy parki krajobrazowe Pol-
ski”
Uczniowie klas 6 i 8 Zespołu Szkół Pu-
blicznych w Lądku-Zdroju wzięli udział 
w XXII Edycji Ogólnopolskiego Kon-
kursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe 
Polski” pod hasłem „Ptaki parków kra-
jobrazowych” (łącznie 115 uczniów). 
Uczniowie rozwiązywali test jednokrot-
nego wyboru składający się z 25 pytań, 
z których: 15 to pytania ogólne, doty-
czące wiedzy z zakresu podstawy pro-
gramowej klas 4-8 szkoły podstawowej 
dla przyrody, biologii i geografii, 10 to 
pytania „parkowe” dotyczące parków 
krajobrazowych z danego wojewódz-
twa.
Laureaci to:
1.Borys Marciniak
2.Jakub Pasionek 
3.Krzysztof Andrzejczak
* Sukcesy naszych uczniów w konkur-
sie plastycznym Eko Lądek-Zdrój 
Nasi uczniowie błysnęli formą w pre-
mierowej edycji konkursu plastycznego 
„EKO Lądek-Zdrój”, zorganizowanego 
przez firmę FBSerwis i Urząd Miasta i 
Gminy Lądek-Zdrój. Konkurs był adre-
sowany dla dzieci szkół podstawowych 
i przedszkolaków. Podczas gali wręcze-
nia nagród uhonorowano aż pięcioro 
młodych artystów z naszej szkoły. W 
kategorii klas młodszych 1 miejsce 
zdobył Alan Nowak (III b) z klasy Pani 

Doroty Urbańczyk, a 3 miejsce przypa-
dło Antoninie Grosickiej (II) z klasy Pani 
Doroty Więcławiak. Natomiast wśród 
laureatów klas V-VIII znaleźli się: Emilia 
Marzecka (V b) - I miejsce, Maksymilian 
Pokrzywa (V a) - III miejsce oraz wyróż-
niona Natalia Głowacka (VI).
Konkurs cieszył się dużym zaintere-
sowaniem - zgłoszono ponad 70 prac, 
których tematem przewodnim była se-
gregacja odpadów i ich powtórne wyko-
rzystanie. Nasi uczniowie wykazali się 
zaangażowaniem, kreatywnością i ta-
lentem plastycznym dominując wśród 
nagrodzonych. Trafiły w ich ręce cenne 
nagrody m.in. tablety, słuchawki oraz 
zestawy artystyczne. Brawo – gratulu-
jemy.
* Powiatowy Konkurs Profilaktyczny 
28 listopada 2022 uczennice Maja Mi-
kunda (V a) i Aleksandra Buczek (V b) 
reprezentowały naszą szkołę w finale 
Powiatowego Konkursu Profilaktyczne-
go, organizowanego przez Zespół Szkół 
Samorządowych w Stroniu Śląskim. 
Finaliści korzystając z "koła fortuny" lo-
sowali pytania związane z profilaktyką 
uzależnień. Uczennice dzielnie rywa-
lizowały wykazując się sporą wiedzą 
i zaangażowaniem. W ścisłym finale 
Maja Mikunda wywalczyła 2 miejsce – 
gratulujemy!
* Konkurs Wiedzy o HIV i AIDS 
Podejmując działania na rzecz promo-
cji zdrowia w zakresie profilaktyki HIV/
AIDS, po raz kolejny, po pandemicznej 
przerwie, w naszej szkole zorganizo-
wano Konkurs Wiedzy o HIV i AIDS, 
skierowany do uczniów ósmych klas. 
Jego celem było: poszerzanie wiedzy z 
zakresu problematyki HIV/AIDS, kształ-
towanie właściwych postaw młodych 
ludzi wobec osób zakażonych wirusem 
HIV lub chorych na AIDS, integrowanie 
młodzieży we wspólnych działaniach z 
zakresu profilaktyki zdrowotnej.   W pra-
cach komisji konkursowej wzięła udział 
Pani M. Danielewska z PSSE w Kłodzku 
- Oświata Zdrowotna i Promocja Zdro-
wia. Do konkursu przystąpiło 15 chęt-
nych uczniów. 
I miejsce zajęła Alicja Kopytko (VIII b),
II miejsce – Maja Drewniak (VIII c),
III miejsce – Natalia Kotlarz (VIII c).
*Międzygminny Konkurs Matema-
tyczny - Orły 2022
Dnia 06.12.22 odbył się Międzygmin-
ny Konkurs Matematyczny „Orły 2022” 
zorganizowany przez panią Annę Bo-
lechowską – Tarnowską. O godzinie 
dziewiątej rozpoczęli zmagania ucznio-
wie z terenu powiatu kłodzkiego m.in. 
Szkoła Podstawowa Nr 1 z Bystrzycy 
Kłodzkiej, Lądka-Zdroju, Szkoła Pod-
stawowa z Pławnicy. Po czterdziestu 
pięciu minutach rozwiązywania testu 

uczniowie mieli przerwę, a potem przy-
stąpili do drugiej części konkursu, czy-
li pięciu zadań otwartych. O godzinie 
11.30, po upływie wyznaczonego czasu 
uczniowie mogli odetchnąć spokojnie. 
Zjedli przepyszne rogale i wymieniali 
się wrażeniami. Do pracy przystąpiła 
komisja konkursowa w składzie: Anna 
Bolechowska-Tarnowska, Paulina So-
larz-Śliwowska nauczyciel ze szkoły z 
Pławnicy, Sylwia Pierzchała-Ryznar na-
uczyciel ze szkoły w Bystrzycy Kłodz-
kiej - sprawdzając prace. Po pierwszej 
części były trzy prace z najwyższym 
wynikiem, dopiero wyniki drugiej części 
pozwoliły wyłonić zwycięzców:
I miejsce – Łukasz Stankiewicz z SP Nr 
1 w Bystrzycy Kłodzkiej
II miejsce – Miłosz Koziński z SP w 
Lądku-Zdroju,
III miejsce – Bartosz Żelichowski z SP 
w Lądku-Zdroju,
*Wyniki finału pierwszego szkolnego 
turnieju gier sieciowych ROBLOX w lą-
deckiej Jedynce
W dniu 8 grudnia 2022 r. w lądeckiej Je-
dynce odbył się finał Pierwszego Szkol-
nego Turnieju Gier Sieciowych  ROBLOX
I miejsce zajęła drużyna pod nazwą 
KLUSKI
II miejsce równolegle zajęły dwie druży-
ny ZAJĄCZKI  i KASZTANY 
Serdeczne podziękowania dla Wojtusia 
Sztafińskiego i Maksa Dziubińskiego za 
ogromne zaangażowanie w organiza-
cję i przeprowadzenie konkursu.
* I edycja konkursu fotograficznego 
„Blaski i cienie-kolory jesieni”
I edycja - jesienna - już za nami… Ależ 
piękne fotografie przedstawiliście. 
Zachwycamy się nimi, patrzymy, podzi-
wiamy i codziennie coś niezwykłego w 
nich odkrywamy. Towarzyszą nam na 
pierwszym piętrze w szkole. Galeria 
robi wrażenie. W piątek laureaci oraz 
wyróżnieni uczniowie z klas IV-VI zo-
stali nagrodzeni. Gratulujemy Wam i 
cieszymy się, że tyle licznych i oryginal-
nych zdjęć wykonaliście. A oto mistrzo-
wie oka fotograficznego:
W kategorii ,,młodsi”:
I miejsce - Miłosz Koziński (VI a),
II miejsce - Janina Rodak (VI a),
II miejsce - Zuzanna Szymanowska  
(V a),
wyróżnienie - Emilia Sobera (5 a)
W kategorii ,,starsi”:
I miejsce - Stanisław Mazurek (VIII a),
II miejsce - Helena Bartosińska (VIII b) 
Kryspian Konwiński (VII a), Maja Fil (VIII 
b), Krzysztof Andrzejczak (VIII a),
III miejsce – Jakub Kałuża (VIII b), Maja 
Bednarczyk (VIII b), Maja Sierakowska 
(VIII a),
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1.01.2023 godz. 8.00-8.00 „Rodzinna”, By-
strzyca Kł., ul. Strażacka 11
2.01.2023 godz. 20.00-8.00 „Apteka przy 
Netto”, Bystrzyca Kł., ul. A. Mickiewicza 3
3.01.2023 godz. 20.00-8.00 „Bystrzycka” 
Bystrzyca Kł., ul. St. Okrzei 12/6
4.01.2023 godz.20.00-8.00 „Centralna” By-
strzyca Kł., ul. A. Mickiewicza 15
5.01.2023 godz. 20.00-8.00„Daglezja” Stro-
nie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 22
6.01.2023 godz. 8.00-8.00 „Rumianek” 
Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 14 
7.01.2023 godz. 15.00-8.00„Herbena” By-
strzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
8.01.2023 godz.8.00-8.00 „Pod Opatrzno-
ścią” Lądek-Zdrój, ul. Powst. Wielkop. 4
9.01.2023 godz. 20.00-8.00 „Pod Słowi-
kiem”, Międzylesie, pl. Wolności 34/7 
10.01.2023 godz. 20.00-8.00 „Rodzinna”, 
Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
11.01.2023 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” 
Bystrzyca Kł., Plac Wolności 28-29
12.01.2023 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” 
Stronie Śląskie, ul. Morawka 31/1 
13.01.2023 godz. 20.00-8.00 „Zdrojowa” 
Lądek-Zdrój, ul. T. Kościuszki 15b
14.01.2023 godz. 15.00-8.00 „Apteka przy 
Netto” Bystrzyca Kł., ul. A. Mickiewicza 3
15.01.2023 godz. 8.00-8.00 „Bystrzycka” 
Bystrzyca Kł., ul. St. Okrzei 12/6
16.01.2023 godz. 20.00-8.00 „Centralna” 
Bystrzyca Kł., ul. A. Mickiewicza 15
17.01.2023 godz. 20.00-8.00 „Daglezja” 
Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 22
18.01.2023 godz. 20.00-8.00„Herbena” By-
strzyca Kł., Oś. Szkolne 10A/13
19.01.2023 godz. 20.00-8.00 „Pod Opatrz-
nością”, Lądek-Zdrój, ul. Powst. Wielkop. 4
20.01.2023 godz. 20.00-8.00 „Pod Słowi-
kiem”, Międzylesie, pl. Wolności 34/7 
21.01.2023 godz. 15.00-8.00 „Rodzinna”, 
Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
22.01.2023 godz. 8.00-8.00 „Rumianek” 
Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
23.01.2023 godz.20.00-8.00 „Słoneczna” 
Bystrzyca Kł., Plac Wolności 28-29
24.01.2023 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” 
Stronie Śląskie, ul. Morawka 31/1 
25.01.2023 godz. 20.00-8.00 „Zdrojowa” 
Lądek-Zdrój, ul. T. Kościuszki 15b
26.01.2023 godz. 20.00-8.00 „Apteka przy 
Netto” Bystrzyca Kł., ul. A. Mickiewicza 3
27.01.2023 godz. 20.00-8.00 „Bystrzycka” 
Bystrzyca Kł., ul. St. Okrzei 12/6
28.01.2023 godz. 15.00-8.00 „Centralna” 
Bystrzyca Kł., ul. A. Mickiewicza 15
29.01.2023 godz.8.00-8.00 „Daglezja” Stro-
nie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 22
30.01.2023 godz. 20.00-8.00„Herbena” By-
strzyca Kł., Oś. Szkolne 10A/13
31.01.2023 godz. 20.00-8.00 „Pod Opatrz-
nością” Lądek-Zdrój, ul. Powst. Wielkop. 4 

Dyżury aptek
STYCZEŃ 2023

Pracownik budowlany - tel.669 346 003
Kelnerka (praca wieczorowa)- Kawiarnia „Ka-
prys”, tel. 604 433 771
Sprzedawca - Sklep „Rema”, ul. Ogrodowa
Konserwator Kotłowni Gazowej - Uzdrowisko 
Lądek- Długopole S.A. - tel. 74 8146227 wew. 233
Kierownik działu zamówień publicznych - Uzdro-
wisko Lądek-Długopole S.A. - tel. 74 8146227 
wew. 233
Specjalista w punkcie informacyjnym - Uzdrowi-
sko Lądek-Długopole S.A. - tel. 74 8146227 wew. 
233
Praca w Restauracji „Polska Chata”- ul. Ko-
ściuszki, tel. 664 428 705
Pokojówka - Willa Melania, tel. 74 8146888
Sprzedawca/kasjer - Market „Dino”, ul. Kłodzka
Recepcjonistka - Hotel „Mir Jan”, tel. 505 952 564
Kucharz - Hotel „Mir Jan”, tel. 505 952 564
Pracownik remontowo-budowlany - Hotel „Mir 
Jan”, tel. 505 952 564
Pokojowa - Hotel „Mir Jan”, tel. 505 952 564
Kelner - Hotel „Mir Jan”, tel. 505 952 564
Konserwator - Hotel „Zamek na skale”, Trzebie-
szowice, tel. 74 8652000, dyrektor@zamekna-
skale.com.pl
Kelner - Hotel „Zamek na skale” Trzebieszowice, 
tel. 748652000, dyrektor@zameknaskale.com.pl
Kucharz - Hotel „Zamek na skale” Trzebieszo-
wice, tel. 748652000, dyrektor@zameknaskale.
com.pl
Pokojowa - Hotel „Zamek na skale” Trzebieszo-
wice, tel. 74 8652000, dyrektor@zameknaskale.
com.pl
Recepcjonista - Hotel „Zamek na skale”, Trzebie-
szowice, tel. 74 8652000, dyrektor@zamekna-
skale.com.pl

PRACA 
szuka człowieka 
(stan na 28.12.2022)

Wyróżnienie - Dmytro Mykal (VIII a).
Gratulujemy! Mamy pomysł na II edy-
cję – już niedługo ZIMA – szykujcie 
aparaty.
*Konkurs czytelniczy dla najmłod-
szych czytelników „Wyścig na czyta-
nie” – bajkowy dzienniczek rozstrzy-
gnięty w dniu 12.12.2022 roku.
Do konkursu zgłoszono 11 prac „Bajko-
wych dzienniczków”.
Komisja w składzie : Grażyna Błaże-
wicz, Wioletta Bullanda, Małgorzata 
Stuła zdecydowała o przyznaniu nastę-
pujących nagród :
I miejsce – Maja Dzięcioł (I a)
II miejsce – Matylda Denkiewicz (I a)
III miejsce – Antek Brudnik (I b)
Wyróżnienia :
Wiktoria Romańczukiewicz (I b), Ga-
briela Rożankowska (I a), Henryk Gro-
ger (I a), Aleksandra Korobij (I b).
Jury przyznało nagrodę poza konkur-
sem dla Franka Kuczwalskiego.

Zespół ds. promocji szkoły.

Wsparcie 
dla osób spra-
wujących opiekę 
nieformalną nad 
osobami niesa-
modzielnymi

Centrum Psychiatrii Długoterminowej 
w Stroniu Śląskim świadczy bezpłatne  
usługi wsparcia dla osób sprawują-
cych opiekę nieformalną nad osobami 
niesamodzielnymi. Oferujemy interdy-
scyplinarne wsparcie opiekunów nie-
formalnych mające na celu ułatwienie 
opieki i poprawę kompetencji opiekuń-
czych. 

Opiekunowie nieformalni mogą uzy-
skać informację/poradę z zakresu:

 ∙ pielęgnacji osoby niesamodzielnej w 
warunkach domowych

 ∙ poradnictwa terapeutycznego
 ∙ poradnictwa fizjoterapeutycznego
 ∙ poradnictwa dietetycznego
 ∙ poradnictwa socjalnego
 ∙ poradnictwa prawnego
 ∙ poradnictwa psychologicznego. 

Celem zwiększenia dostępu do infor-
macji z zakresu wiedzy opiekuńczej 
powstała strona internetowa www.
wsparcieopiekunow.wcpd.pl, która bę-
dzie stopniowo powiększać się o nowe 
publikacje. 

Został uruchomiony numer telefonu   
693 137 215 dedykowany dla opieku-
nów nieformalnych, pod który można 
dzwonić od poniedziałku do piątku w 
godzinach 7.00 - 14.00, gdzie można 
uzyskać informacje o różnych syste-
mach wsparcia dla osób niesamodziel-
nych.

Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Dłu-
goterminowej jest otwarte na dalsze 
poszerzanie zakresu usług wsparcia 
dla opiekunów nieformalnych zgod-
nych z ich oczekiwaniem (np. dedyko-
wane szkolenia ).

Agnieszka Pałka, pracownik socjalny 
WCPD w Stroniu Śląskim
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Liceanarium
Konkurs Literacki
25 listopada w CKiR w Lądku-Zdroju 
miała miejsce IX edycja Konkursu Li-
terackiego organizowanego corocznie 
przez nasze liceum, od kilku lat - w for-
mie konkursu recytatorskiego. Temat 
tegorocznej edycji to: „Las słowem 
malowany...”. Patronem honorowym 
konkursu są Lasy Państwowe, których 
przedstawicieli - panią Marię Pokorę 
oraz pana Piotra Sinicę - gościliśmy, i 
którzy zasiadali w jury. Otrzymaliśmy 
blisko 40 zgłoszeń, prawie wszyscy 
dotarli na konkurs. Przez niespełna 
trzy godziny podziwialiśmy prezenta-
cje utworów przygotowanych przez 
uczestników i ich opiekunów, dzieci i 
młodzież pięknie „malowały las słowa-
mi”. Uczniowie i przedszkolaki, którzy 
wzięli udział w zmaganiach konkurso-
wych reprezentowali następujące pla-
cówki oświatowe: Niepubliczne Przed-
szkole „Bajlandia” w Bolesławowie, 
Przedszkole z Oddziałami Integra-
cyjnymi w Lądku-Zdroju, Szkołę Pod-
stawową im. W. Witosa z oddziałami 
przedszkolnymi w Trzebieszowicach, 
Szkołę Podstawową im. T. Kościuszki 
w Złotym Stoku, Zespół Szkół Samo-
rządowych w Stroniu Śląskim (Szkoła 
Podstawowa) oraz Zespół Szkół Pu-
blicznych w Lądku-Zdroju (Szkoła Pod-
stawowa i Liceum Ogólnokształcące). 
Wszyscy uczestnicy konkursu zostali 
nagrodzeni - nie tylko zwycięzcy i wy-
różnieni, ale także uczniowie, którzy 
otrzymali dyplomy uczestnictwa.
Składamy serdeczne podziękowania 
Lasom Państwowym za zaangażowa-
nie w konkurs i ufundowanie nagród i 
Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-
-Zdroju za udostępnienie sali widowi-
skowej wraz z nagłośnieniem. 
Zapraszamy na przyszłoroczną - X już - 
edycję Konkursu Literackiego.
Małgorzata Suszyńska
Wycieczka do Krakowa i Państwowe-
go Muzeum Auschwitz-Birkenau w 
Oświęcimiu
W dniach 24-25 listopada uczniowie 
liceum uczestniczyli w wycieczce do 
Krakowa i Muzeum Auschwitz-Birke-
nau w Oświęcimiu. Celem wyjazdu 
było poznanie zjawiska Holocaustu na 
tle wydarzeń II wojny światowej i oku-
pacji w Polsce, budzenie szacunku i to-
lerancji wobec drugiego człowieka oraz 
pogłębienie wiedzy na temat naszego 
narodowego dziedzictwa. Wspólny 
pobyt miał również na celu integrację 
uczniów. W dniu 24 listopada liceali-
ści zwiedzili wystawę stałą i obiekty 
położone na terenie obozu zagłady w 

Oświęcimiu oraz złożyli hołd pomor-
dowanym. Kolejnego dnia uczniowie 
zwiedzili Kraków i poznali historię, kul-
turę i zabytki miasta. Wyjazd dostar-
czył młodzieży wielu niezapomnianych 
wrażeń. 
Wycieczka do stolicy Dolnego Śląska
Dnia 7 grudnia uczniowie liceum 
uczestniczyli w wycieczce do Wrocła-
wia. Mimo grudniowej aury młodzież 
zwiedziła  rynek i podziwiała piękne 
zabytki miasta. Atrakcją wyjazdu był 
świąteczny jarmark i warsztaty w Mu-
zeum Etnograficznym: „Mity i stereo-
typy o obcym. Jak zapobiegać dys-
kryminacji i budować społeczeństwo 
otwarte.”
Spotkanie z przedstawicielem PANS 
w Nysie
Dnia 7 grudnia gościliśmy w naszej 
szkole pana Dariusza Bednarza, wykła-
dowcę w Państwowej Akademii Nauk 
Stosowanych w Nysie. W spotkaniu 
wzięli udział uczniowie klas I-III oraz 
ósmoklasiści ze szkoły podstawowej. 
Prowadzący przybliżył zebranym spe-
cyfikę nauki, jaką jest kryminologia. 
Wyjaśnił też różnice pomiędzy krymi-
nalistyką a kryminologią, opowiedział 
czym jest ślad kryminalistyczny oraz 
na czym polega ustalenie scenariusza 
zbrodni. Uczniowie mogli także przyj-
rzeć się z bliska teczce kryminalistycz-
nej oraz skorzystać z niektórych znaj-
dujących się w niej przyrządów.
Konkurs o Bezpieczeństwie
W dniu 9 grudnia odbyła się w ZSS w 
Stroniu Śląskim VIII edycja Powiato-
wego Konkursu o Bezpieczeństwie 
„Unikaj! Przewiduj! Reaguj!”  Konkurs 
składał się z 3 etapów. Oceniana była 
ulotka profilaktyczna namalowana 
wcześniej przez uczestników, test pi-
semny z wiedzy o bezpieczeństwie i 
scenka praktyczna wymagająca wy-

konania czynności ratujących życie i 
zdrowie poszkodowanych w wypadku 
drogowym. W konkursie brały udział 
drużyny trzyosobowe z 5 szkół: Stronia 
Śląskiego, Bystrzycy Kłodzkiej, Nowej 
Rudy, Bożkowa i z naszej szkoły. Maja 
Kucharska, Oskar Królikowski i Fabian 
Müller z klasy pierwszej najlepiej napi-
sali test pisemny, a w ogólnej klasyfi-
kacji zajęli II miejsce. Każdy uczestnik 
otrzymał nagrody rzeczowe i pamiąt-
kowy dyplom. Naszym pierwszoklasi-
stom serdecznie gratulujemy świetne-
go wyniku.
Warsztaty o zdrowym odżywianiu
13 grudnia odbyło się w naszej szkole 
spotkanie z przedstawicielami Uniwer-
sytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 
Celem zajęć było m.in. przedstawienie 
oferty edukacyjnej uczelni, w szczegól-
ności zasad rekrutacji, a także zagad-
nień dotyczących międzynarodowej 
wymiany studenckiej w ramach reali-
zowanych projektów. W drugiej czę-
ści spotkania odbyły się warsztaty nt. 
zdrowego odżywiania się: - „Zdrowie na 
talerzu - proste w teorii, trudne w prak-
tyce”.
Szlachetna Paczka
W tym roku, po raz kolejny nasza szkoła 
przystąpiła do akcji Szlachetna Paczka. 
To ogólnopolski projekt społeczny, któ-
rego głównym celem jest materialna i 
mentalna pomoc rodzinom i osobom 
znajdującym się w trudnej sytuacji ży-
ciowej. Wsparciem objęliśmy jedną z 
rodzin, stając się tym samym darczyń-
cą w tej akcji charytatywnej. Zaanga-
żowanie uczniów liceum i ich rodziców, 
nauczycieli oraz pracowników szkoły 
przyniosło efekty. Przygotowaliśmy 
paczkę zawierającą m.in. żywność, 
środki czystości, kosmetyki i pościel.
     

Redakcja LO
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„Odpalamy choinkę” – 
nowa lądecka tradycja

Zwyczaj wspólnego zapalania świa-
tełek na świątecznej choince rozpo-
wszechniony jest najbardziej w USA. 
Jednak „christmas tree lighting cere-
mony” nie trafiła do nas bezpośrednio 
zza oceanu, rzecz zaczęła się równie 
prosto, ale o wiele sympatyczniej. 
Otóż pewnego listopadowego dnia w 
Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-
-Zdroju zjawiła się jedna z mieszkanek 
Lądka-Zdroju pani Monika Szymańska 
i zasugerowała dyrektor Karolinie Sie-
rakowskiej organizację „odpalenia cho-
inki”. CKIR nastawiony jest do inicjatyw 
lądczan bardzo pozytywnie, kiedy nato-
miast okazało się, że do tego pomysłu 
równie dobrze nastawieni byli: Hotel 
„Alhambra”, który ufundował wspaniały 
poczęstunek słodyczami dla wszyst-
kich przybyłych na uroczystość oraz 
Alicja Piwowar, czyli przewodnicząca 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych, która sfinanso-
wała spektakl lalkowy.
A jaki to był start – ufamy – nowej lą-
deckiej tradycji rozpoczętej 6 grudnia 
2022 r.? Całość rozpoczęliśmy spek-

taklem „Wilczy prezent” Teatru „Akade-
mia Wyobraźni”, którym Paweł Pawlik 
i Bartek Hudziec zaprezentowali pod 
filarami lądeckiego Rynku. Później 
przenieśliśmy się w pobliże schodów 
prowadzących do ratusza, gdzie pra-
cownicy naszego magistratu rozdali 
uczestnikom spotkania zimne ognie. 
Chwilę po tym, jak rozbłysły ich ogniki, 
lądecką choinkę odpalili dziewczynka 
Sasza i burmistrz Lądka-Zdroju Roman 
Kaczmarczyk. Gdy choinka zajaśniała 
na Rynku zjawił się św. Mikołaj, który 
złożył dzieciom życzenia świąteczne i 
długo pozował z nimi do zdjęć. W finale 
nastąpił słodki poczęstunek.
Pierwsze „odpalenie choinki” w Lądku-
-Zdroju zaskoczyło mile organizatorów 
– mimo „ryzykownej” pogody na Rynku 
zjawiło się kilkaset osób, które znako-
micie wspólnie się bawiły. Jest zatem 
więcej niż prawdopodobne, że grudnio-
we, mikołajkowe spotkanie na lądeckiej 
Starówce będzie kontynuowane i będą 
się na nim pojawiać coraz nowsze po-
mysły.

Red., Foto: TVSudecka.pl

Kolędowe 
Pejzaże 
Współpraca między Zespołem Pie-
śni Ludowej „Skrzynczankami” ze 
Skrzynki i Zespołem Wokalnym Hej-
szovina” z Kudowy-Zdroju trwa już 
ponad rok. Jej inicjatorami byli dy-
rektor lądeckiego Centrum Kultury 
i Rekreacji, Karolina Sierakowska i 
kierownik „Hejszoviny” Maciej Kieres 
z Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocła-
wiu. Po raz drugi w ramach tej współ-
pracy oba zespoły wystąpiły w Gminie 
Lądek-Zdrój z dwoma koncertami 
bożonarodzeniowymi – w trzebieszo-
wickim Zamku „Na Skale” (27.12.22)  
i lądeckim CKIR.
„Hejszovina” to obecnie najważniejszy 
w swoim gatunku zespół wokalny na 
ziemi kłodzkiej, który aspiruje do chó-
ralistyki wysokiej próby. „Skrzynczanki”, 
które w tym roku obchodzą jubileusz 
45-lecia, od chwili przyjęcia kierownic-
twa nad nimi przez Dominikę Radwan, 
to jeden z najciekawszych zespołów 
ludowych naszego regionu.
Koncert lądecki „Kolędowe Pejzaże” 
obu zespołów odbył się w środę 28 
grudnia w Sali Widowiskowej lądeckie-
go CKIR. Na scenie, obok „Hejszoviny” 
i „Skrzynczanek”, pojawili się młodzi 
artyści z Pracowni Wokalnej CKIR, 
prowadzonej przez Dominikę Radwan 
oraz z minirecitalami soliści: znana 
u nas piosenkarka Anna Żebrowska i 
saksofonista Adam Walus. Śpiewakom 
akompaniował Maciej Kieres. 
Sala wypełniona była po brzegi pu-
blicznością, która niezwykle żywo re-
agowała na występy. Dystynktywność 
zespołu z Kudowy świetnie współ-
gra z ludową żywiołowością naszych 
„Skrzynczanek”, co skądinąd docenili 
słuchacze. Pozostali artyści rozsze-
rzyli wspaniale wachlarz gatunkowy 
występu. Całość odbyła się nie tylko w 
radosnej świątecznej atmosferze, ale 
była też pełna wyjątkowej, pozytywnej 
energii.
Pozostaje mieć nadzieję, że „Kolę-
dowe Pejzaże” już na stale wejdą do 
kalendarza wydarzeń świątecznych 
organizowanych w Lądku-Zdroju. Tym-
czasem czekamy na wydarzenia arty-
styczne związane z jubileuszem 45-le-
cia „Skrzynczanek” i już na początku  
2023 r. życzymy im wszelkiej pomyśl-
ności.

Tomasz Pawlęga
Foto: M. Stuła
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Teatr „Stąd” tworzą mieszkańcy Ląd-
ka-Zdroju i Stronia Śląskiego, choć 
gościnnie występują w nim również 
osoby spoza tych gmin. Od 2012 r. wy-
stawia każdego roku przedstawienia 
bożonarodzeniowe, które od początku 
cieszą się olbrzymią popularnością.
W sobotę 17 grudnia 2022 r. w Świetli-
cy Wiejskiej w Trzebieszowicach Teatr 
„Stąd” wystawił sztukę „Zrobimy sobie 
raj?”. O czym opowiada? Oto pewien 
Józio, wózkowy na Azotach „Puławy”, 
tuż przed świętami jedzie do sanato-
rium w Kudowie-Zdroju, zamiast tego 
trafia do mitycznego niczym Atlantyda 
Lądka-Zdroju, w którym przeżywa przy-
gody rodem z „Alicji w Krainie Czarów”. 
Realizm miesza się tutaj z absurdem, 
dramat z farsą, kontestacja z uniesie-
niem – sztuka do śmiechu i głębszej 
refleksji nad kondycją naszego społe-
czeństwa. Od strony fabularnej nie do 
końca prosta, a jednak przez publicz-
ność została przyjęta niezwykle cie-
pło, a w przypadku niektórych widzów 
wręcz entuzjastycznie.
„Zrobimy sobie raj?” było pierwszą sztu-
ką, jaką z Teatrem „Stąd” wyreżysero-
wała Paulina Bagińska i był ten swoisty 
jej debiut sukcesem i zapowiedzią na 
dalszą współpracę reżyserki z zespo-
łem. Aktorzy zagrali swe role dosko-
nale, a uzupełniający ich muzycy za-
chwycili publiczność. Świetlica Wiejska 
w Trzebieszowicach pomieściła 250 
miejsc, na które wejściówki rozeszły 
się w ciągu niespełna 4 godzin. Swoją 
drogą trzebieszowicka sala okazała się 
pod względem teatralnym miejscem 
udanym i zarazem bardzo gościnnym, 
za co organizatorzy bardzo dziękują 
tamtejszej Radzie Sołeckiej. 

„Zrobimy sobie raj?” Produkcja: Karoli-
na Sierakowska, scenariusz: Tomasz 
Pawlęga, reżyseria: Paulina Bagińska.
Justyna Alinkiewicz (Handlarka/Aktor-
ka), Anastasiia Balatsii (Handlarka), Ka-

„Zrobimy sobie raj?” biaczka), Jolanta Kaszubska (Hrabina), 
Katarzyna Lipińska (Kura 2), Dorota Ła-
kucewicz (Lucyna), Marta Madejczyk 
(Aktorka), Oliwia Pietruch (Handlarka/
Aktorka), Dominika Radwan (Łkająca 
Wdowa), Karolina Sierakowska (Lilia-
na), Beata Szostek (Kura 1), Joanna 
Szostek (Handlarka), Genowefa Wło-
darczyk (Matka), Marzena Zawal (Fra-
nia/Aktorka), Jacek Adamczyk (Valen-
tino), Tomasz Bera (Władzio Paluch), 
Waldemar Buczkowski (Waldek), Ro-
man Kaczmarczyk (Konduktor – głos), 
Zbigniew Pabian (Edek), Tomasz Paw-
lęga (Leopold), Paweł Pawlik (Narciarz), 
Zbigniew Piotrowicz (Józio/Lucjan), 
Bartłomiej Hudziec (Lucjan/Józio), To-
masz Szosek (Filipiak), Grzegorz Szczy-
gieł (Rysio).
Muzycy: Julia Mikołajczak, Julia Pala-
sik, Anastazja Sosnowska, Piotr Szcze-
panek oraz Zespół Pieśni Ludowej 
„Skrzynczanki”. 
Obsługa i personel techniczny: Gracja-
na Pazdyk-Poświstajło, Monika Słonec-
ka, Małgorzata Stuła, Michał Pietkie-
wicz (dźwięk), Artur Popowicz (światło).
Sztukę wyprodukowało: Stowarzysze-

nie „Kultura u Źródeł”, Centrum Kultury 
i Rekreacji w Lądku-Zdroju. Wsparcie: 
Gminna Komisja Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych, Gmina Lądek-

-Zdrój, Powiat Kłodzki, 
Rada Sołecka wsi Trze-
bieszowice.

Red., 
Foto: Radosław Pietraga

teryna Balatsii (Handlarka), Mirosława 
Boduch (Mojra), Dominik Brodzińska 
(Głowa/Aktorka), Kalina Chabierska 
(Handlarka), Beata Kaczmarczyk (Ku-
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Centrum Kultury i Rekreacji w Ląd-
ku-Zdroju po raz kolejny podjęło się 
organizacji  Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy na terenie Gmi-
ny Lądek-Zdrój. 31 Finał WOŚP odbę-
dzie się 29 stycznia 2023 r. Zostało 
zarejestrowanych 30 wolontariuszy, 
którzy będą kwestować na terenie 
gminy Lądek-Zdrój. 

W Lądku-Zdroju pojawiły się już 
puszki sztabowe, do ktorych można 
wrzucać datki na WOŚP:

 ∙ Informacja Turystyczna, pl. Sta-
romłyński 5 

 ∙ Salon „Zepter,” ul. Kościuszki 15
 ∙ Butik „Lądyn”, ul. Zdrojowa 7a 
 ∙ Sklep „Plast Dom”, ul. Ogrodowa 

12

 ∙ Kawiarnia Artystyczna „Dom Klah-
ra”, Rynek 1

 ∙ Kawiarnia Twórczości „Piwnica 
pod Adamem", ul. Wolności 2

Obecnie zbieramy fanty, bony, vo-
uchery na licytacje. Jeśli chcesz 
przekazać coś na licytację WOŚP w 
Lądku-Zdroju skontaktuj się z nami: 

Monika Słonecka (Szef Sztabu) – 
tel. 607189089, Gracjana Pazdyk-
-Poświstajło – tel. 667937646.

Informacje o licytacjach i szczegó-
ły lądeckiego Finału WOŚP w Ląd-
ku-Zdroju już wkrótce na stronie  
ckirladek.pl i na FB.

Urząd Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju 
uzyskał dostęp do przygotowanej w ra-
mach realizacji projektu „Wspieraj lokal-
nie” aplikacji do rozliczeń PIT i wspiera-
nia lokalnych OPP przy wykorzystaniu 
1,5% podatku za rok 2022.

Strona startowa aplikacji znajduje się 
na stronie:
https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-mia-
sta-i-gminy-w-ladku-zdroju/

Odnośnik znajdziecie Państwo również 
na stronie ladek.pl

Kwestionariusz 
Identyfikacyjny 
Organizacji 
Pozarządowej
Gmina Lądek-Zdrój przeprowa-
dza aktualizację bazy danych o 
organizacjach pozarządowych 
działających na terenie Gminy Lą-
dek-Zdrój. Organizacje, które chcą 
zostać umieszczone w wykazie 
Gminy proszone są o wypełnienie 
kwestionariusza i przesłanie:

 ∙ pocztą elektroniczną na adres 
organizacje@ladek.pl lub

 ∙ osobiście (Biuro Obsługi Klien-
ta, pl. Staromłyński 5, 57-540 
Lądek-Zdrój), od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 7.30 
do 15.30 lub

 ∙ pocztą tradycyjną na adres – 
Urząd Miasta i Gminy w Lądku-
-Zdroju, pl. Staromłyński 5, 57-
540 Lądek-Zdrój,  z dopiskiem: 
Organizacja pozarządowa – 
kwestionariusz. 

W miarę możliwości prosimy o 
odsyłanie formularzy w wersji edy-
cyjnej.

Kwestionariusz dostępny jest w 
BOK (pl. Staromłyński 5) albo na 
stronie w zakładce URZĄD >> OR-
GANIZACJE.

Nadesłane informacje posłużą do 
zaktualizowania Wykazu organi-
zacji pozarządowych. Wykaz bę-
dzie promocją i bazą informacji o 
działających na terenie Gminy or-
ganizacjach. 

Przekazane  przez Państwa dane 
(organizacji pozarządowych dzia-
łających na terenie Gminy) będą 
prowadzone w formie elektronicz-
nej, pojawią się na stronie interne-
towej Gminy Lądek-Zdrój  www.
ladek.pl, w zakładce URZĄD >> 
ORGANIZACJE >> LISTA ORGANI-
ZACJI POZARZĄDOWYCH

* Gmina Lądek-Zdrój nie ponosi od-
powiedzialności za aktualność infor-
macji zawartych w Wykazie organi-
zacji pozarządowych.

Rozlicz PIT i przekaż 1,5% podatku na 
organizacje z Gminy Lądek-Zdrój

ngo
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Lądecki Informator 
Kulturalny 
STYCZEŃ 2023

4 stycznia godz. 19.00, Koncert muzy-
ki latino, Moises Bethencourt (gitara i 
śpiew) i Bartłomiej Hudziec (perkusjo-
nalia i śpiew) Kawiarnia Artystyczna 
„Dom Klahra”, Rynek 1, wstęp 30 zł
5 stycznia godz. 20.00, Koncert Mu-
zyki francuskiej w wykonaniu Trio Bi-
sou Bisou (Julia Mikołajczak – śpiew, 
Malwina Kołt – skrzypce, Daniel Ko-
peć akordeon), Kawiarnia Twórczości 
„Piwnica Pod Adamem”, ul. Wolności 2, 
wstęp 35 zł
6 stycznia, godz. 11.30, Orszak Trzech 
Króli oraz uroczysta Msza Święta, 
oprawa muzyczna: Łukasz Przepióra/
organy, śpiew oraz Orest Vasiouta/
skrzypce. Rozpoczęcie orszaku: Cen-
trum Kultury i Rekreacji, pl. Staromłyń-
ski 5
6 stycznia godz. 19.30, Old Blues 
Time – recital Arka Korolika, Kawiar-
nia Artystyczna „Dom Klahra”, Rynek 1, 
wstęp 30 zł
7 stycznia, godz.15.30, Koncert „Kolę-
dy i pastorałki” w wykonaniu Miejskie-
go Chóru Mieszanego Lutnia z Kłodzka, 
Sala Widowiskowa CKiR, wstęp wolny
11 stycznia godz. 19.00, Koncert mu-
zyki latino, Moises Bethencourt (gita-
ra i śpiew) i Bartłomiej Hudziec (perku-
sjonalia i śpiew) Kawiarnia Artystyczna 
„Dom Klahra”, Rynek 1, wstęp 30 zł
12 stycznia godz. 15.00, Koncert 
„Zdrojowe Melodie” Oresta Vasiouty, 
Kawiarnia „Kaprys”, ul. Ostrowicza 2, 
wstęp wolny
12 stycznia godz. 20.00, Koncert Mu-
zyki francuskiej w wykonaniu Trio Bi-
sou Bisou (Julia Mikołajczak – śpiew, 
Malwina Kołt – skrzypce, Daniel Ko-
peć akordeon), Kawiarnia Twórczości 
„Piwnica Pod Adamem”, ul. Wolności 2, 
wstęp 35 zł
13 stycznia godz. 19.00, Koncert Sur-
tarang „Yatra tour 2”, Kawiarnia „Cof-
fee Ride”, ul. Kolejowa, wstęp 30 zł
13 stycznia godz. 19.30, Koncert du-
etu Ponad Chmurami – poezja śpie-
wana, Kawiarnia Artystyczna „Dom 
Klahra”, Rynek 1, wstęp 40 zł
14 stycznia godz. 19.30, Koncert Piotr 
Kanarek solo – rock/blues, Kawiarnia 
Artystyczna „Dom Klahra”, Rynek 1, 
wstęp 30 zł
18 stycznia godz. 19.00, Koncert mu-
zyki latino, Moises Bethencourt (gita-
ra i śpiew) i Bartłomiej Hudziec (perku-
sjonalia i śpiew) Kawiarnia Artystyczna 

„Dom Klahra”, Rynek 1, wstęp 30 zł
19 stycznia godz. 15.00, Koncert 
„Zdrojowe Melodie” Oresta Vasiouty, 
Kawiarnia „Kaprys”, ul. Ostrowicza 2, 
wstęp wolny
19 stycznia godz. 20.00, Koncert Mu-
zyki francuskiej w wykonaniu Trio Bi-
sou Bisou (Julia Mikołajczak – śpiew, 
Malwina Kołt – skrzypce, Daniel Ko-
peć akordeon), Kawiarnia Twórczości 
„Piwnica Pod Adamem”, ul. Wolności 2, 
wstęp 35 zł
20-22 stycznia, Lądecka Giełda Staro-
ci, Rynek
21 stycznia godz. 19.30, Koncert KSW 
4 Blues – blues akustyczny, Kawiarnia 
Artystyczna „Dom Klahra”, Rynek 1, 
wstęp 30 zł
25 stycznia godz. 19.00, Koncert mu-
zyki latino, Moises Bethencourt (gita-
ra i śpiew) i Bartłomiej Hudziec (perku-
sjonalia i śpiew) Kawiarnia Artystyczna 
„Dom Klahra”, Rynek 1, wstęp 30 zł
26 stycznia godz. 15.00, Koncert 
„Zdrojowe Melodie” Oresta Vasiouty, 
Kawiarnia „Kaprys”, ul. Ostrowicza 2, 
wstęp wolny

26 stycznia godz. 19.00, Stand Up 
Bartosz Zalewski, Kawiarnia „Coffee 
Ride”, ul. Kolejowa 6, wstęp płatny
26 stycznia godz. 20.00, Koncert Mu-
zyki francuskiej w wykonaniu Trio Bi-
sou Bisou (Julia Mikołajczak – śpiew, 
Malwina Kołt – skrzypce, Daniel Ko-
peć akordeon), Kawiarnia Twórczości 
„Piwnica Pod Adamem”, ul. Wolności 2, 
wstęp 35 zł
28 stycznia godz.19.30, Koncert gru-
py Maryleen – muzyka autorska, po-
ezja śpiewana, Kawiarnia Artystyczna 
„Dom Klahra”, Rynek 1, wstęp 40 zł
29 stycznia, 31. Finał Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy w Lądku-
-Zdroju pod hasłem „Chcemy wygrać 
z sepsą!”


