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Ferie 
zimowe 
na stoku
13.02 - 17.02 
20.02 - 24.02
Burmistrz Lądka-Zdroju zaprasza dzieci  
i młodzież na zimowe ferie narciarskie.

Bezpłatne, 3-godzinne karnety na wyciąg narciarski 
w Lądku-Zdroju obowiązują w dniach 13-17 i 20-24 
lutego 2023 r.  (bez weekendów).

Oferta dotyczy dzieci i młodzieży w wieku 
7-18 lat z Gminy Lądek-Zdrój (dzieci i młodzież 
wchodzą na podstawie ważnej legitymacji szkolnej)

Karnety dofinansowano ze środków Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lądku-Zdroju
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Z biurka 
Burmistrza

6 stycznia. Tradycyjnie już wy-
stąpiłem w Orszaku Trzech Króli 
w roli jednego z nich. Bardzo się 
cieszę, że po okresie pandemii 
rośnie liczba uczestników tego 
wspaniałego pochodu.
6 stycznia. Wziąłem udział w 
świątecznych Jasełkach. Piękne 
przedstawienie dzieci i świet-
ny, wymagający pracy spek-
takl uczniów klasy 8. Gratuluję 
wszystkim występującym, opie-
kunom, rodzicom i nauczycielom.
10 stycznia. Uczestniczyłem 
w konferencji i podpisałem list 
otwarty do prezydenta Andrzeja 
Dudy, który ma „zachęcać go do 
aktywnego udziału w negocja-
cjach” dotyczących pozyskania 
pieniędzy z Krajowego Planu 

Dofinansowanie do wymiany 
kotłów c.o.

Burmistrz Lądka-Zdroju ogłasza 
nabór wniosków o udzielenie dotacji 

celowej z budżetu Gminy Lądek-
-Zdrój na wymianę źródeł ciepła w 

budynkach i lokalach mieszkalnych 
na korzystniejsze z punktu widzenia 
sprawności energetycznej  i kryte-

rium ekologicznego.

1. Beneficjentami mogą być osoby 
fizyczne, zamieszkałe na terenie Gmi-
ny Lądek-Zdrój oraz posiadające tytuł 
prawny do nieruchomości, na której 
będzie realizowana inwestycja, w tym 
wspólnoty mieszkaniowe, których 
członkowie korzystają z ciepła wytwo-
rzonego we wspólnej kotłowni.

2. Dotacja udzielana jest na wymia-
nę dotychczasowego źródła ciepła 
na następujące nowe źródła ciepła, tj. 
wymianę niskosprawnych i nieekolo-
gicznych kotłów i pieców węglowych 
zlokalizowanych na terenie Gminy Lą-
dek- Zdrój na:

1) pompy ciepła - gruntowe i powietrz-
ne;

2) kotły gazowe kondensacyjne;

3) kotły na lekki olej opałowy; 

4) ogrzewanie elektryczne (kotły, maty 
grzejne, piece akumulacyjne, itp.);

5) kotły na biomasę spełniające mi-
nimalne poziomy sezonowej efek-
tywności energetycznej i normy emi-
sji zanieczyszczeń dla sezonowego 
ogrzewania pomieszczeń określonych 
w pkt 1 załącznika II do rozporządze-
nia Komisji (UE) 2015/1189 z dn. 28 
kwietnia 2015 r. w sprawie wydania 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/125/WE w odniesieniu do 
wymogów dotyczących ekoprojektu 
dla kotłów na paliwa stałe. Kotły spa-
lające biomasę mogą być instalowane 
wyłącznie na terenie nie należącym do 
strefy A i B ochrony uzdrowiskowej, je-
dynie w przypadku, gdy występuje brak 
możliwości technicznych przyłączenia 
do sieci gazowej lub ciepłowniczej po-
twierdzony przez operatora sieci.

3. Inwestycje powinny być przygotowa-
ne do realizacji pod względem formal-
nym, tj. posiadać wszystkie wymagane 
prawem pozwolenia i zgłoszenia m. in.: 
zgodnie z wymogami prawa budowla-
nego, geologicznego, energetycznego, 
lokalnego itp.

4. Warunkiem niezbędnym do objęcia 
zadania dofinansowaniem jest likwi-
dacja wszystkich dotychczasowych 

źródeł ciepła w nieruchomości obję-
tej zgłoszeniem, zasilanych  paliwami 
stałymi, za wyjątkiem: 

1) pieców przedstawiających wysokie 
walory estetyczne, pieców objętych 
ochroną konserwatorską.

 W powyższych przypadkach koniecz-
ne jest odłączenie pieca od przewodu 
kominowego.

2) występowania kominka bez płasz-
cza wodnego, stanowiącego wyłącznie 
element dekoracyjny pomieszczenia 
mieszkalnego (kominek nie służy do  
ogrzewania  lokalu/budynku  mieszkal-
nego). 

5. Beneficjent dokonuje we własnym 
zakresie i na własną odpowiedzialność 
doboru nowego źródła ogrzewania 
oraz wyboru dostawcy i instalatora, jak 
również zapewnia realizację zadania 
zgodnie niniejszymi zasadami, prze-
pisami prawa, w tym ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

6. Wnioskodawca  może  uzyskać  
dotację  w  formie  refundacji  ponie-
sionych  kosztów  po zrealizowaniu 
inwestycji w wysokości do 50% ponie-
sionych wydatków całego przedsię-
wzięcia, jednak nie więcej niż 3.000,00 
zł brutto.

7. Złożenie wniosku nie jest równo-
znaczne z przyznaniem dotacji.

8. Umowy dotacyjne podpisywane 
będą po rozpatrzeniu wniosków, nie 
wcześniej niż od dnia 14.04.2023 r. 

9. Dotacją nie będą objęte przed-
sięwzięcia, które zostały wykonane 
przed dniem 01.01.2023 r. (liczy się 
data wystawienia faktury przez Wyko-
nawcę)

10. Dotacja na przedsięwzięcie reali-
zowane na danej nieruchomości może 
być udzielona tylko jeden raz.

11. Wszystkie urządzenia montowane 
w ramach dotacji muszą być fabrycz-
nie nowe oraz spełniające wszystkie 
wymagane normy i dopuszczone do 
użytkowania w Polsce.

Miejsce i termin składania wniosku:

1. Wniosek o dofinansowanie należy 
złożyć w Biurze Obsługi Klienta (par-
ter) w siedzibie tymczasowej UMiG 
-  Pl. Staromłyński 5 (budynek Centrum 
Kultury i Rekreacji) w terminie od dnia 
06.03.2023 r. do dnia 31.03.2023 r.

2. Do wniosku należy dołączyć:

 ∙ oświadczenie potwierdzające prawo 
do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane

 ∙ pełnomocnictwo do działania w 
imieniu Wnioskodawcy (wg wzoru, 
jeżeli dotyczy)

 ∙ zgoda współwłaścicieli nieruchomo-
ści na realizację inwestycji (wg wzo-
ru, jeżeli dotyczy) 

3. Wnioski, które wpłyną do siedziby 
urzędu przed lub po wyznaczonym 
terminie składania wniosków nie będą 
rozpatrywane. Nie dopuszcza się skła-
dania wniosków w formie faksu lub 
maili.

4. Wniosek  o  dofinansowanie  wraz  
z  załącznikami powinien być podpisa-
ny przez osobę posiadającą prawo do 
dysponowania nieruchomością.

5. W pierwszej kolejności rozpatrywane 
będą wnioski dotyczące przedsięwzię-
cia instalacji ogrzewania elektrycznego 
do centralnego ogrzewania i ciepłej 
wody użytkowej. W pozostałych przy-
padkach wnioski rozpatrywane będą 
według kolejności wpływu, pod warun-
kiem ich kompletności.

Wniosek o udzielenie dotacji oraz wzo-
ry załączników można pobrać ze stro-
ny internetowej www.ladek.pl, w za-
kładce URZĄD/PROGRAM WYMIANY 
PIECÓW oraz w Biurze Obsługi Klien-
ta (parter) w siedzibie tymczasowej 
UMiG -  Pl. Staromłyński 5 (budynek 
Centrum Kultury i Rekreacji).
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Odbudowy. List napisali samo-
rządowcy uczestniczący w inicja-
tywie Ruch Samorządowy „TAK! 
Dla Polski”.
12 stycznia. Odbyła się wide-
okonferencja z przedstawicie-
lami Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego w 
sprawie tańszego węgla, który na 
terenie swoich gmin rozprowa-
dzają urzędy. O sytuacji szerzej w 
niniejszym nr „Debat”.
13 stycznia. W Urzędzie Woje-
wódzkim we Wrocławiu obyła 
się konferencja przedstawicieli 
samorządów Dolnego Śląska z 
wojewódzkim konserwatorem 
zabytków i przedstawicielami 
Banku Gospodarki Krajowej. Spo-
tkanie dotyczyło renowacji dol-
nośląskich zabytków z funduszy 
programu „Polski Ład”. Na dniach 
będziemy zabiegać o środki z 
tych funduszy na remont na-
szych obiektów.
13 stycznia. Spotkałem się z sa-
morządowcami zaprzyjaźnionej 
z Lądkiem-Zdrojem pomorskiej 
Gminy Wicko, wójtem Dariuszem 
Waleśkiewiczem oraz zastępcą 
wójta gminy, Agnieszką Wolaską.
14 stycznia. W Centrum Aktyw-
ności Lokalnej w Kłodzku odbyła 
się konferencja pt. „Kłodzko. Sa-
morząd, biznes i bezpieczeństwo. 
Lokalnie, regionalnie i globalnie”. 
Zorganizowana została przez 
Śnieżnicki Klub Biznesu z burmi-
strzem Kłodzka i Instytutem Bez-
pieczeństwa i Rozwoju Między-
narodowego. Podczas spotkania 
mówiłem o bezpieczeństwie 
energetycznym i naszych dzia-
łaniach dotyczących farmy foto-
woltaicznej i LSE.
19 stycznia. Odbyły się konsul-
tacje dotyczące płatnych stref 
parkowania w Lądku-Zdroju, ich 
miejsc i sposobu organizacji.
25 stycznia. Wziąłem udział w 
spotkaniu z przedstawicielami 
RZGW Wrocław - Wody Polskie. 
Uzyskaliśmy informacje o koń-
czących się procedurach prze-
targowych, dotyczących prac na 
Białej Lądeckiej na terenie naszej 
gminy. Wstępnie możemy się 
spodziewać rozpoczęcia prac w 
Lądku-Zdroju na odcinku od pl. 
Curie-Skłodowskiej aż do oczysz-
czalni ścieków - już latem tego 
roku.

Z biurka Burmistrza c.d. Informacje dotyczące akcji 
preferencyjnego zakupu węgla
Aktualne informacje dotyczące akcji 
preferencyjnego zakupu węgla, która 
organizowana jest przez Urząd Miasta 
i Gminy w Lądku-Zdroju:
Gmina Lądek-Zdrój podpisała umowę 
na dostawę węgla kamiennego z firmą 
Polska Grupa Górnicza S.A. z siedzibą 
w Katowicach. Węgiel kamienny do-
stępny jest w następującym sortymen-
cie:
 ∙ Ekogroszek – pochodzący z Kopal-

ni Węgla Kamiennego „Piast – Zie-
mowit”,

 ∙ Orzech – pochodzący z Kopalni 
Węgla Kamiennego „Piast – Zie-
mowit”.

Do Urzędu wpłynęło 280 wniosków o 
zakup preferencyjny paliwa stałego na 
łączną ilość 364,5 tony węgla (jest to 
wartość 3-krotnie wyższa niż wcze-
śniejsza, wynikająca ze składanych 
deklaracji - formularz wstępnego zapo-
trzebowania na węgiel).
Na chwilę obecną otrzymaliśmy  
6 transportów o łącznej wartości 162 
tony, które zostały rozdystrybuowane 
wśród mieszkańców wg kolejno skła-
danych wniosków. Do tej pory obsłużo-
no ok. 120 wniosków. 

Gmina jest nadal w trakcie zakupu 
węgla i rozprowadzania wśród miesz-
kańców, którzy złożyli wnioski w 2022 
r. Oczekujemy na kolejne dostawy wę-
gla, dzięki którym będziemy mogli ob-
służyć wszystkie wnioski złożone w 
pierwszym terminie.
Wnioski dotyczące zakupu węgla 
na rok 2023 (tzw. druga tura) moż-
na obecnie składać w Biurze Obsługi 
Klienta (CKiR, Pl. Staromłyński 5, pok. 
nr. 1). Będą one realizowane dopiero po 
zrealizowaniu wszystkich wniosków z 
pierwszego terminu. 
Otrzymaliśmy ofertę na kolejne 270 ton 
(Gmina składała zapotrzebowanie na 
ok. 300 ton), po wyliczeniu powinno to 
zabezpieczyć pozostałe nieobsłużone 
wnioski. Po akceptacji oferty możemy 
złożyć zamówienia do Polskiej Grupy 
Górniczej i odbierać kolejne transporty.
W terminie 31.01 - 07.02 spodziewamy 
się kolejnych 4 transportów na ok. 110 
ton.
Wszelkich informacji dotyczących 
preferencyjnego zakupu węgla można 
uzyskać pod nr telefonu: 534 668 857.
(Informacje aktualne na dzień 
25.01.2023 r.)

Orszak Trzech Króli
tekst na str. 4
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31 Finał WOŚP w Lądku-Zdroju

W październiku 2022 jak co roku Cen-
trum Kultury i Rekreacji utworzyło 
sztab WOŚP aby wziąć udział w 31 
Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, który został zaplanowany 
na 29 stycznia 2023. W listopadzie 
zarejestrowanych zostało 30 wolon-
tariuszy, a od grudnia dostępne były 
stacjonarne puszki na terenie miasta 
(PlastDom, Butik Lądyn, Salon Zep-
ter, Kawiarnia Dom Klahra, Kawiarnia 
Piwnica pod Adamem oraz CKiR). 
W tym roku pieniądze zbierane pod-
czas finału WOŚP będą przeznaczone 
na walkę z sepsą. Dwa tygodnie przed 
„wielkim odliczaniem” ruszyły licytacje 
w internecie. 29 stycznia 2023 od go-
dzin porannych wolontariusze kwesto-
wali na terenie całej gminy. O godz. 18 
w Kawiarni „Dom Klahra” rozpoczął się 
koncert duetu „Castle Dremas” prze-
rywany licytacjami. O godz. 20.00 na 
lądeckim rynku „Teatr którego być nie 
powinno” zaprezentował pokaz ognio-
wy – nasze lądeckie światełko do nie-
ba. W międzyczasie w CKiR komisja 
w składzie Urszula Blicharska, Paulina 
Bera oraz Gabriela Naporowska-Rodak 
dzielnie walczyły z liczeniem uzbiera-
nych pieniędzy. Łącznie Gmina Lądek-
-Zdrój zebrała 30.140, 57 zł. 
Podziękowania należą się naszym wo-

lontariuszom za poświę-
cony czas, niezawodnej 
Paulinie Bagińskiej i Ro-
bertowi Królowi za pomoc 
w organizacji koncertu 
i udostępnieniu kawiar-
ni, „Teatrowi którego być 
nie powinno” za corocz-
ne pokazy podczas fina-
łów WOŚP oraz naszym 
sponsorom: Paulinie Kliś, 
Ewie Hućko, Lucynie Ma-
cutkiewicz, Annie Dudek, 
Agnieszce Mozer, Annie 
Witos, Danielowi Chy-
bowskiemu, Wydziało-
wi Inwestycji i  Rozwoju 
UMiG, Karolinie Siera-
kowskiej, Butikowi Lądyn, 
Stacji Narciarskiej Lądek-
-Zdrój, Katarzynie Miro-
niak, Adamowi Gackiemu, 
Pawłowi Pachli, Annie 
Królikowskiej, Magdale-
nie Gołgowskiej, Jackowi 
Spasowi, Zbigniewowi 
Piotrowiczowi, Aleksan-
drze Królikowskiej, Ewe-
linie Kozioł-Stępniewicz, 
Hotelowi „Mir-Jan”,  

Jak co roku 6 stycznia mieszkańcy 
Lądka-Zdroju i goście kurortu spotka-
li się pod Centrum Kultury i Rekreacji 
i wraz z Trzema Królami wyruszyli 
orszakiem na lądecki Rynek i do Ko-
ścioła Parafialnego pw. Narodzenia 
NMP. Orszakowi towarzyszyli mali do-
bosze z grupy bębniarskiej  CKIR pod 
przywództwem Bartłomieja Hudźca. 
W królewskie role w tym roku wcieli-
li się burmistrz Lądka-Zdroju Roman 
Kaczmarczyk, radny Leszek Pazdyk  
i Tomasz Pawlęga z CKIR.
Orszak po dotarciu na Rynek przysta-
nął pod szopką bożonarodzeniową, 
przed którą królowie złożyli pokłon 
Świętej Rodzinie, po nim nastąpiła se-
sja zdjęciowa dla wszystkich chętnych. 
Z Rynku uczestnicy pochodu udali się 
na mszę św. do kościoła, gdzie Trzej 
Królowie zajęli miejsca w prezbiterium.
Lądecki orszak Trzech Króli organizo-
wany jest przez Parafię Lądecką oraz 
CKIR od kilku lat i wpisał się już na sta-
le w kalendarz miejscowych wydarzeń.  
W ostatnich latach, z powodu pande-
mii, orszak był skromniejszy, jednak 
wierzymy, że wkrótce wróci do swoich 
wcześniejszych wymiarów.

Red.

Orszak Trzech Króli

ciąg dalszy na str. 7

Mateuszowi Gą-
siorkowi, Martynie 
Brzezińskiej, Firmie 
Alpaka Konradów, 
Marii i Jerzemu Kry-
sa, Paulinie Kopeć-
-Ziembowicz, Ali-
nie Kuczwalskiej z 
Agroturystyki Cztery 
Kąty, Annie Niewia-
domskiej, Adamowi 
Rodakowi, Annie 
Duch, Beacie Dań-
kowskiej-Szczygieł, 
Grzegorzowi Szczy-
głowi, Aleksandrze 
Halewicz, Patry-
cji Panuś,  Barowi 
„Mączka”, Adamowi 
Bełcząckiemu, Mag-
dzie Ziobro, Galerii 
„Luty Potok”, Winiar-
ni Radochowskiej, 
Hotelowi „Zamek na 
Skale”, Pensjonato-
wi CK „Kalina”, Jac-
kowi Adamczykowi, 
Ninie Doroszenko, 
Magdzie i Zbignie-
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Zasady  rekrutacji do przed-
szkola z oddziałami integra-
cyjnymi w Lądku-Zdroju
Zasady przyjmowania dzieci do przed-
szkola z oddziałami integracyjnymi w 
Lądku-Zdroju
Wszystkie dzieci w wieku od 3 do 5 lat 
mają prawo do korzystania z wycho-
wania przedszkolnego w przedszko-
lach i innych formach wychowania 
przedszkolnego. 
Rekrutacja do Przedszkola z Oddzia-
łami Integracyjnymi ul. Powstańców 
Wielkopolskich 26A w Lądku-Zdroju 
odbywa się w oparciu o harmonogram 
i kryteria ustawowe oraz podane przez 
gminę, wynikające z:
 ∙ Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo Oświatowe, art. 131 ust 1-6;
 ∙ Uchwały Nr V/26/15 Rady Miejskiej 

Lądka-Zdroju z dnia 26 stycznia 
2015r. 

1. Przedszkole prowadzi rekrutację w 
oparciu o zasadę powszechnej dostęp-
ności.
2. Postępowanie rekrutacyjne, doty-
czy dzieci w wieku od 3 do 6 lat, za-
mieszkałych na obszarze Gminy Lą-
dek-Zdrój. Dzieci 6-letnie przyjmowane 
są w pierwszej kolejności.
3. Postępowanie rekrutacyjne prowa-
dzone jest na pisemny wniosek rodzi-
ców kandydata i dotyczy wyłącznie 
wolnych miejsc. Wypełniony wniosek 
rodzice składają w sekretariacie przed-
szkola. Wniosek winien być kompletny 
i złożony w terminie. Kolejność skła-
dania wniosków nie ma wpływu na 
wyniki rekrutacji.
4. W przypadku większej liczby kandy-
datów z obszaru Gminy Lądek - Zdrój, 
niż liczba wolnych miejsc w przedszko-

lu, na pierwszym etapie przeprowadzo-
ne zostanie postępowanie rekrutacyjne 
według następujących kryteriów, okre-
ślonych w ustawie z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo Oświatowe – art. 131 
ust. 1 – 6.
Kryteria ustawowe są brane pod uwa-
gę łącznie i mają jednakową wartość: 
20 punktów
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodzi-
ców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodzi-
ców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa 
kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata 
w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
5. Na potwierdzenie spełniania kry-
teriów 1-7, o których mowa w pkt 5, 
do wniosku dołącza się dokumenty 
poświadczające (w postaci kopii po-
świadczonej za zgodność z oryginałem 
przez rodzica/prawnego opiekuna):
6. W przypadku równorzędnych wyni-
ków uzyskanych na pierwszym etapie 
postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli 
po zakończeniu tego etapu przedszko-
le dysponuje nadal wolnymi miejsca-
mi, przeprowadza się drugi etap postę-
powania.
7. W drugim etapie postępowania re-
krutacyjnego, o którym mowa w pkt 7, 
brane są pod uwagę kryteria ustalone 
przez organ prowadzący: Uchwała Nr 
V/26/15 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z 
dnia 26 stycznia 2015 r. 

Kucharz – Uzdrowisko Lądek-Długo-
pole S.A.– tel. 74 814 62 27 wew. 233
Specjalista w punkcie informacyjnym 
– Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.- 
tel. 74 814 62 27 wew. 233
Spawacz elektryczny – tel. 725 917 
214
Mechanik samochodowy – tel. 790 
681 111
Dostawca Pizzy – Willa Marianna, tel. 
501 144 704
Pracownik budowlany – tel. 669 346 
003
Kelnerka (praca wieczorowa) – Ka-
wiarnia „Kaprys”, tel. 604 433 771
Sprzedawca – Sklep „Rema”, ul. Ogro-
dowa
Praca w Restauracji „Polska Chata” – 
ul. Kościuszki, tel. 664 428 705
Pokojówka – Willa Melania, tel. 74 814 
68 88
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”, 
Trzebieszowice, tel. 74 86 520 00, dy-
rektor@zameknaskale.com.pl
Kelner - Hotel „Zamek na skale” Trze-
bieszowice, tel. 74 86 520 00, dyrek-
tor@zameknaskale.com.pl
Kucharz - Hotel „Zamek na skale” Trze-
bieszowice, tel. 74 86 520 00, dyrek-
tor@zameknaskale.com.pl
Pokojowa - Hotel „Zamek na skale” 
Trzebieszowice, tel. 74 86 520 00, dy-
rektor@zameknaskale.com.pl
Recepcjonista - Hotel „Zamek na ska-
le”, Trzebieszowice, tel. 74 86 520 00, 
dyrektor@zameknaskale.com.pl

Spółka Jawa Properties zatrudni elek-
tryka lub zleci do wykonania instalacji 
elektrycznej w budynku wielorodzin-
nym w Lądku-Zdroju. Mogą być emery-
ci lub renciści w oparciu o umowę zle-
cenie. Kontakt pod nr telefonu 516 006 
656 lub 733 667 919.
Firmy proszę o przysłanie pełnych na-
miarów z referencjami na adres e-mail: 
mirjan.marketing@wp.pl

PRACA 
szuka człowieka 
(stan na 20.01.2022)
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Jedynkowe 
Newsy
Klasowy teatr
Listopad i grudzień były miesiącami 
wytężonej pracy klasy 4a. Uczniowie 
wzięli na warsztat bajkę „O kocie w 
butach”. Scenarzystką , reżyserką  i 
dobrym duchem spektaklu była pani 
Danuta Martyniszyn-Gołojuch. Dzieci 
poznały nowe słowa, specyfikę pracy 
osób, bez których żadne przedstawie-
nie na pewno by nie powstało, a także 
zasady zachowania się podczas spek-
taklu.  Po teorii przyszedł czas na prak-
tykę i zaczęło się… Próba za próbą, wy-
siłek pamięciowy, ruch sceniczny, aż w 
końcu doszło do wyczekiwanej premie-
ry. W klasie, która zamieniła się w teatr 
ze sceną, scenografią, kostiumami i 
rekwizytami przywitaliśmy najmłodszą 
widownię - uczniów z klasy I-III. Począt-
kowa trema opadła i rozpoczęło się 
czarowanie niesamowitą opowieścią. 
Widownia była zachwycona, a okrzyki 
"bis!" dają nadzieję, że to nie koniec wy-
stępów utalentowanej aktorsko klasy. I 
ja tam byłam, brawo im biłam, a to, co 
widziałam Wam opisałam. 
Adrianna Szymańska
Program Laboratoria Przyszłości        
Program „Laboratoria Przyszłości” to 
realizowana w naszej szkole inicjaty-
wa edukacyjna. Jej celem jest unowo-
cześnienie szkoły. W ramach realiza-
cji projektu zakupiliśmy nowoczesny 
sprzęt audio, który uatrakcyjnia zajęcia 
szkolne i pozwala uczniom rozwijać 
swoje zainteresowania nie tylko w ra-
mach obowiązkowych zajęć edukacyj-
nych, lecz także w trakcie zajęć poza-
lekcyjnych. Uczniowie projektują: gry 
planszowe oraz komputerowe, budują, 
kodują i programują przy użyciu ozo-
botów oraz klocków Lego. Swoje kon-
strukcje wprawiają w ruch przy użyciu 
kodów. Fotografują efekty swojej pracy, 
nagrywają filmiki edukacyjne z prze-
prowadzanych doświadczeń, a także 
wywiady i występy. Sprzęt wykorzysty-
wany jest również przy organizacji im-
prez kulturalnych, apeli szkolnych oraz 
konkursów.
Nasze działania w zakresie realizacji 
zadań projektowych udoskonali nowo-
czesne studio szkolnej telewizji, które 
powstanie w ramach Budżetu Obywa-
telskiego 2023 „ZSP TV NEWS SP1”. 
Zgodnie z wynikami badań przeprowa-
dzonych wśród uczniów, telewizja we-
wnątrzszkolna to najbardziej pożądane 
źródło komunikacji. Szkolne studio po-
zwoli na integrację uczniów, zdobycie 
przez nich umiejętności dziennikar-
skich oraz efektywne i atrakcyjne spę-

dzanie czasu wolnego wśród rówieśni-
ków. Dodatkowo wpłynie na rozwijanie 
pasji. Program będzie zawierał audycje 
o tematyce rozrywkowej i naukowej 
związanej z programem nauczania. 
Nauczyciele będą wspierać uczniów w 
wyborze i doborze materiałów publiko-
wanych. Będą również korzystać z TV 
podczas prowadzenia zajęć lekcyjnych. 
Uatrakcyjni to naszą placówkę na tle 
innych szkół. Zaangażowanie uczniów 
w możliwość prezentowania się przed 
kamerą to dodatkowe źródło pozytyw-
nych przeżyć emocjonalnych oraz wra-
żeń estetycznych. 
Liczymy, że dzięki szkolnej tv zwiększy 
się zaangażowanie uczniów w projekty 
realizowane przez szkołę, akcje chary-
tatywne i wolontariat.
Wnioskodawcami  do Budżetu Obywa-
telskiego są Marta Adamus i Radosław 
Pasionek. 

Dokarmianie Ptaków 
Na terenach zielonych szkoły z począt-
kiem zimy pojawiły się piękne, nowe 
drewniane karmniki dla ptaków, wy-
konane przez uczniów klasy 2b. Dzię-
ki nim ptakom łatwiej będzie przeżyć 
zimę. 
Uczniowie klas 1-3 zapoznali się z te-
matyką dokarmiania ptaków podczas 
zajęć przyrodniczych prowadzonych 
przez Łukasza Głowackiego, pracow-
nika Śnieżnickiego Parku Krajobrazo-
wego. Serdecznie dziękujemy Panu 
Łukaszowi za bardzo ciekawe zajęcia 
przyrodnicze oraz kule dla ptaków. 
Klub Młodego Ekologa 
Uczniowie Klubu wzięli udział w kon-
kursie zorganizowanym przez Dolno-
śląski Zespół Parków Krajobrazowych 
„Kalendarz - Przygoda z Wiewiórem Gu-
stawem”. Konkurs trwał 10 miesięcy. 
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1.02.2023 godz. 20.00-8.00 „Pod Słowi-
kiem” Międzylesie, pl. Wolności 34/7 
2.02.2023 godz. 20.00-8.00 „Rodzinna” 
Bystrzyca Kł., ul. Strażacka 11
3.02.2023 godz. 20.00-8.00 „Rumianek” 
Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 14
4.02.2023 godz. 15.00-8.00 „Słoneczna” 
Bystrzyca Kł., Plac Wolności 28-29
5.02.2023 godz. 8.00-8.00 „Słoneczna” 
Stronie Śląskie, ul. Morawka 31/1 
6.02.2023 godz. 20.00-8.00 „Zdrojowa” 
Lądek-Zdrój, ul. T. Kościuszki 15b
7.02.2023 godz. 20.00-8.00 „Apteka przy 
Netto” Bystrzyca Kł., ul. A. Mickiewicza 3
8.02.2023 godz. 20.00-8.00 „Bystrzycka” 
Bystrzyca Kł., ul. St. Okrzei 12/6
9.02.2023 godz. 20.00-8.00 „Herbena” By-
strzyca Kł., Oś. Szkolne 10A/13
10.02.2023 godz. 20.00-8.00 „Daglezja” 
Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
11.02.2023 godz.15.00-8.00 „Centralna” 
Bystrzyca Kł., ul. A. Mickiewicza 15
12.02.2023 godz. 8.00-8.00 „Pod Opatrz-
nością” Lądek-Zdrój, ul. Powst. Wielkop. 4 
13.02.2023 godz. 20.00-8.00 „Pod Słowi-
kiem” Międzylesie, pl. Wolności 34/7 
14.02.2023 godz. 20.00-8.00 „Rodzinna” 
Bystrzyca Kł., ul. Strażacka 11
15.02.2023 godz. 20.00-8.00 „Rumianek” 
Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 14
16.02.2023 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” 
Bystrzyca Kł., Plac Wolności 28-29
17.02.2023 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” 
Stronie Śląskie, ul. Morawka 31/1 
18.02.2023 godz.15.00-8.00 „Zdrojowa” 
Lądek-Zdrój, ul. T. Kościuszki 15b
19.02.2023 godz. 8.00-8.00 „Apteka przy 
Netto” Bystrzyca Kł., ul. A. Mickiewicza 3
20.02.2023 godz.20.00-8.00 „Bystrzycka” 
Bystrzyca Kł., ul. St. Okrzei 12/6
21.02.2023 godz. 20.00-8.00 „Centralna” 
Bystrzyca Kł., ul. A. Mickiewicza 15
22.02.2023 godz. 20.00-8.00„Daglezja” 
Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 22
23.02.2023 godz. 20.00-8.00„Herbena” 
Bystrzyca Kł., Oś. Szkolne 10A/13
24.02.2023 godz.20.00-8.00 „Pod Opatrz-
nością” Lądek-Zdrój, ul. Powst. Wielkop. 4
25.02.2023 godz.15.00-8.00 „Pod Słowi-
kiem” Międzylesie, pl. Wolności 34/7 
26.02.2023 godz. 8.00-8.00 „Rodzinna” 
Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
27.02.2023 godz. 20.00-8.00 „Rumianek” 
Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 14
28.02.2023 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” 
Bystrzyca Kł., Plac Wolności 28-29

Dyżury aptek
STYCZEŃ 2023

Polegał na realizowaniu miesięcznych 
praktycznych zadań z kalendarza. Za-
dania były związane z przyrodą, eko-
logią i miesiącem roku. Tworzyliśmy 
plakaty i makiety np. rzek, mokradeł. 
Robiliśmy palmy, powstały zielniki. 
Opracowaliśmy Kodeks Ekologa. Efek-
ty naszych działań zostały nagrodzo-
ne! Otrzymana informacja bardzo nas 
ucieszyła:
„Uprzejmie informuję, iż uczniowie z 
kl. I Klub Młodego Ekologa z Państwa 
szkoły pod opieką Pani Marty Adamus 
zostali nagrodzeni za udział w Konkur-
sie „Kalendarz - Przygoda z Wiewiórem 
Gustawem”. Nagrodą jest wyjazd na 
jednodniowe warsztaty edukacyjne do 
Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajo-
znawstwa „Salamandra” w Myśliborzu 
w miesiącu marcu 2023 r.” Nagrodę 
zrealizujemy jako drugoklasiści.  
Na zajęciach pracujemy projektowo, 
aktywnie angażując uczniów. Ostat-
nim bohaterem naszych zajęć był lis. 
Chcieliśmy dowiedzieć się o nim jak 
najwięcej. Lisią ekspertką, prowadzą-

cą zajęcia została Jadzia Pogońska, 
uczennica kl. 2a. Byliśmy pod wraże-
niem wiedzy prowadzącej. Opracowała  
dla nas karty pracy, krzyżówkę, film, na 
którym mogliśmy obejrzeć polowanie 
lisa w zimie i usłyszeć jego szczekanie. 
Praktykowaliśmy jego chód, potrafimy 
już rozpoznać jego trop. Każdy wyko-
nał swojego lisa z rolki papierowej. Do-
datkowo zajęcia uatrakcyjniła wizyta 
gości-ekspertów Nadleśniczego Nad-
leśnictwa Lądek-Zdrój, Łukasza Po-
gońskiego i Łukasza Głowackiego ze 
Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego. 
Po takich zajęciach śmiało możemy 
powiedzieć, że o lisach wiemy wszyst-
ko! 
Dziękuję Panom Łukaszowi Pogoń-
skiemu i Łukaszowi Głowackiemu za 
przygotowanie zajęć, zaangażowa-
nie w działalność naszego koła oraz  
za wspaniałe pomysły i ciekawe mate-
riały. 

Marta Adamus, 
opiekun Klubu Młodego Ekologa

wowi Pabianowi, Tomaszowi Pawlę-
dze, Izie Piątek oraz Dorocie Krysa i  
Urszuli Blicharskiej, Paulinie Bera i Ga-

brieli Naporowskiej-Rodak. Wielkie po-
dziękowania również  dla wszystkich 
licytujących oraz tych, którzy dołożyli 

swoją cegieł-
kę do zebra-
nej przez nas 
kwoty. 
S e r d e c z n e 
dzięki!

Gracjana 
Pazdyk- 

Poświstajło
Monika  

Słonecka

ciąg dalszy ze str. 4
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Liceanarium

Szkolny konkurs literacki „Polecam Ci 
tę książkę..."
Już po raz trzeci uczniowie lądeckiego 
liceum mogli podzielić się z nami swo-
imi czytelniczymi pasjami biorąc udział 
w Szkolnym Konkursie Literackim „Po-
lecam Ci tę książkę...". Rozstrzygnięcie 
konkursu nastąpiło w styczniu, rezultat 
jest następujący: I miejsce ex aequo - 
Arkadiusz Pająk i Bartosz Wędziński (kl. 
IV „B”), III miejsce - Maja Kucharska (kl. 
I „A”), wyróżnienie -  Aleksandra Bednar-
ska (kl. IV „B”). Gratulujemy laureatom!

Olimpiada przedmiotowa z matema-
tyki
Do LO w Lądku-Zdroju zostały prze-
słane wyniki ogólnopolskiej olimpiady 
przedmiotowej z matematyki ,,Olim-
pus”. Sesja jesienna tej olimpiady była 
zorganizowana w listopadzie 2022 r. W 
konkursie brało udział 11 uczniów na-
szej szkoły. Oskar Królikowski z klasy I 
„A” oraz Bartosz Wędziński z kl. IV „B” 
uzyskali dyplom laureata. Serdecznie 
gratulujemy!

Wykład naukowy o „cząstkach spląta-
nych” 
20 stycznia nasza szkoła miała przy-
jemność gościć dr hab. Jana Kelnera, 
dyrektora Instytutu Telekomunikacji 
Wojskowej Akademii Technicznej w 
Warszawie, absolwenta lądeckiego 
liceum z wykładem z dziedziny fizyki 
kwantowej pt. „Cząstki splątane”. Spo-
tkanie odbyło się w ramach obchodów 

75-lecia Liceum Ogólnokształcącego 
w Lądku-Zdroju oraz cyklu Wykładów 
Naukowych realizowanych w naszej 
placówce. Wystąpienia z zaintereso-
waniem wysłuchali uczniowie Liceum 
i Szkoły Podstawowej w Lądku–Zdro-
ju, Szkoły Podstawowej w Trzebieszo-
wicach, nauczyciele oraz mieszkańcy 
miasta.

Zawalił się dach 
kamienicy na 
Rynku
W niedzielę 22 stycznia 2023 r. lądecka 
jednostka Ochotniczej Straży Pożar-
nej otrzymała zawiadomienie o zawa-
lonym dachu w jednej z kamienic na 
Rynku.
Do katastrofy budowlanej doszło w wy-
niku dużych opadów śniegu – zawalił 
się częściowo dach nieużytkowanej 
kamienicy. OSP zabezpieczyła teren 
przed obiektem, w związku z czym 
ruch na terenie Rynku jest utrudniony.

Red.
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Rozmowy o „Skrzynczankach” 

„Uwielbiam je” 
Rozmowa z Karoliną Sierakowską

W 2023 r. przypada jubileusz 45 lat 
istnienia Zespołu Pieśni Ludowej 
„Skrzynczanki”. Tak długie istnienie 
zespołu ludowego w naszych czasach 
należy do fenomenów, jest bowiem 
tych zespołów w powiecie kłodzkim  
i na Dolnym Śląsku coraz mniej, sama 
zaś kultura ludowa nie jest już pie-
lęgnowana tak, jak w czasach, gdy 
„Skrzynczanki” powstały. Dlatego też 
pragniemy we wszystkich tegorocz-
nych numerach „Debat Lądeckich” 
przypominać o zespole, o jego histo-
rii, teraźniejszości i planach na przy-
szłość. Przeprowadzimy wywiady z 
osobami związanymi ze „Skrzynczan-
kami” i ich członkiniami. 
Nasze spotkania z zespołem ze Skrzyn-
ki rozpoczynamy rozmową z Karoliną 
Sierakowską, dyrektorką Centrum Kul-
tury i Rekreacji w Lądku-Zdroju, pod egi-
dą którego „Skrzynczanki” działają. Wy-
wiad przeprowadził Tomasz Pawlęga. 
Tomasz Pawlęga: – W tym roku 
„Skrzynczanki” obchodzą jubileusz 
45-lecia. To wspaniała okazja do re-
fleksji nad historią zespołu, ale będę 
przewrotny i zamierzam pytać raczej 
o teraźniejszość i przyszłość zespołu. 
Zespół w ostatnim okresie przechodzi 
swoistą metamorfozę. Zmienił się re-
pertuar i dynamika występów. Ludzie 
zaczynają przychodzić na imprezy, na 
których występują „Skrzynczanki” tylko 
dla „Skrzynczanek”. Ich występy spoty-
kają się z prawdziwym aplauzem. Co 
się stało? 
Karolina Sierakowska: – Zespół 

Cykl wywiadów z okazji 45 lecia Zespołu Pieśni Ludowej ze wsi Skrzynka 

„Skrzynczanki” od kiedy 
pracuję w CKiR był zawsze 
ważny dla mnie, ale też 
miałam świadomość tego, 
że zespół miał w pewnym 
momencie nieco słabszy 
czas. Myślę, że jest nie-
możliwe, żeby zawsze 
utrzymywać wysoką for-
mę i taki trudniejszy okres 
miały też „Skrzynczanki”. 
Kiedy zostałam dyrektor-
ką centrum kultury po-
stanowiłam, że zespół ze 
Skrzynki będzie jednym z 
takich głównych punktów 
tego co chciałabym zmie-
nić i zaproponować lądec-
kiej kulturze. Postawiłam 
sobie zatem za cel zrobie-

nie ze „Skrzynczanek” najlepszego ze-
społu ludowego przynajmniej na ziemi 
kłodzkiej. Mam wyjątkowe szczęście, 
bo kiedy stawiam sobie cele, to pomy-
sły na ich realizację i ludzie zaczynają 
mi "spadać z nieba". I tak też było ze 
„Skrzynczankami” - z nieba spadła nam 
Dominika Radwan, która miała naj-
pierw poprowadzić naszą Pracownię 
Wokalną CKIR, a później zająć się ze-
społem ze Skrzynki. Tak też się stało. 
Oczywiście nie wiedziałam w jakim kie-
runku ten rozwój pójdzie, wierzę jednak, 
że ludzie, których zatrudniamy w cen-
trum kultury są najlepsi i mają dosko-
nałą intuicję. Sądzę, że Dominika też na 
początku nie wiedziała jak to będzie, bo 
nigdy nie prowadziła zespołu ludowego 
i dla niej to też było wyzwanie. Szybko 
się okazało, że „Skrzynczanki” są po 
prostu niesamowite. W mojej ocenie 
są już nie tylko zespołem ludowym, ale 
najlepszą reklamą Lądka-Zdroju jeśli 
chodzi o kulturę i tradycję, której tak 
wiele, jako społeczność napływowa, nie 
mamy. Uwielbiam je. 
TP: – Jakie są najbliższe plany zwią-
zane z działalnością zespołu? Mam na 
myśli perspektywę dwóch, może trzech 
lat. 
KS: – W tym roku ważne jest budowa-
nie stałego repertuaru, który pozwolił-
by na sprzedaż koncertów, ale bardzo 
tematycznych i na wysokim poziomie. 
Na przykład tradycyjnego weselnego 
programu oczepinowego. Zapotrzebo-
wanie na takie działanie jest ogromne. 
Po drugie zarejestrowanie materiału 
płytowego, ale nie chodzi o samo tło-
czenie płyt, tylko o to, żeby zespół po-
jawił się na powszechnie używanych 
platformach streamingowych, jak cho-
ciażby Spotify. Jest jeszcze kwestia na-

boru do zespołu, bo pojawiają się osoby 
chętne. Tutaj przytoczę niedawną roz-
mowę, którą odbyłam podczas próby 
„Skrzynczanek” z osobą, która zobaczy-
ła je i usłyszała pierwszy raz. Ta osoba 
powiedziała zachwycona: – To może 
ja się do was zapiszę. Na co jedna ze 
„Skrzynczanek” odpowiedziała: – Za-
praszamy, przyjmujemy wszystkich. 
Na co zareagowałam: – Tak, wszyst-
kich, którzy potrafią śpiewać. To już 
jest ten moment, bo zespół ma taki po-
ziom, że przyjęcie do zespołu ma być 
i jest nobilitacją. W zespole występują 
osoby z Lądka-Zdroju, Ołdrzychowic  
i może wkrótce z Kłodzka. Chciałabym, 
żeby Skrzynka były takim miejscem, do 
którego się przyjeżdża, bo działa tutaj 
świetny zespół i trzeba być na praw-
dę dobrym, żeby w nim występować. 
Aby się stało musimy inwestować. Na 
miarę naszych możliwości staramy się 
zatrudniać najlepszych specjalistów, 
poszerzać pracę z udziałem nowych 
muzyków. Teraz na przykład przyszedł 
czas na wprowadzenie choreografii do 
występów. „Skrzynczanki” nie staną 
się zaraz zespołem pieśni i tańca, ale 
na pewno muszą mieć bardzo dobrze 
opanowany ruch sceniczny. Już w cza-
sie ferii zimowych „Skrzynczanki” będą 
pracować przez pięć dni z Angeliką  
i Andrzejem Rolskimi, którzy są specja-
listami w dziedzinie tańca folklorystycz-
nego. Zajmą się oni przygotowaniem 
kilku utworów pod tym kątem, a potem 
zobaczymy na ile się to dziewczynom 
spodoba i czy będą chciały pójść w tym 
kierunku, czy je to zaciekawi, czy może 
nagle powstanie zupełnie nowa sekcja 
przy „Skrzynczankach”, która w dalszej 
perspektywie będzie zajmowała się wy-
łącznie częścią taneczną. Ja niczego 
zespołowi nie narzucam. Staram się 
słuchać i reagować na potrzeby, ale też 
posuwać nowe pomysły. Czasem je-
stem wymagającym dyrektorem, upie-
ram się na zmiany, ale tylko po to, żeby 
dziewczyny nie bały się wyzwań, nowo-
ści i uwierzyły w siebie tak bardzo, jak ja 
w nie wierzę. To zawsze wymaga wyj-
ścia poza strefę komfortu i zrobienia 
czegoś czego nie znamy i czego nie ro-
bią inni. W zamian otrzymujemy nagro-
dę w postaci oryginalności i świeżości, 
o które ciężko w zespołach ludowych, 
zwłaszcza jeśli nie chce się uciekać od 
tradycji lecz pielęgnować. 
TP: – Wróćmy teraz do jubileuszu 
„Skrzynczanek”. Jakiego rodzaju atrak-
cje i fety czekają nas w tym roku w 
związku z okrągłą rocznicą powstania 
zespołu? 
KS: – 45-lecie czegokolwiek pod kątem 
kulturalnym w gminie tak specyficznej, 
jak nasza, czyli położonej na terenach 
powojennego osadnictwa, zasługu-
je na to, by się nad jego tematem po-
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chylić. I nie chodzi tutaj o baczniejsze 
zainteresowanie centrum kultury, czy 
władz miejskich, ale przede wszystkim 
samych mieszkańców. „Skrzynczanki” 
budują naszą tożsamość i pielęgnu-
ją nasze dziedzictwo kulturowe. Za-
kładam, że obchody 45-lecia zespołu 
będą trwać przez cały rok i składać się 
z różnorakich działań, zaczynając od 
tego chociażby, że w każdym miesiącu 
pojawiać się będą w „Debatach Lądec-
kich” wywiady z osobami związanymi 
z zespołem. Będzie trochę o historii, 
trochę o planach. Sam główny benefis 
odbędzie się 22 lipca w czasie festi-
walu Lądeckie Ludowe Zdroje, którego 
gospodarzem są „Skrzynczanki”. Planu-
jemy w tym roku przenieść to wydarze-
nie do Trzebieszowic, które dysponują 
świetną infrastrukturą pod ten festiwal. 
Pozwolę sobie jednak jeszcze nie zdra-
dzić jaki mamy pomysł na sam benefis. 
Przy okazji dodam, że mamy nadzie-
ję, że otrzymamy dofinansowanie na 
nowe stroje dla zespołu, zaprojekto-
wane specjalnie dla „Skrzynczanek” z 
dbałością o rekonstrukcję historyczną 
nawiązującą do lokalnych tradycji ludo-
wych. Pragniemy, żeby „Skrzynczanki” 
były wyjątkowe jeśli chodzi również o 
strój, nie tylko o repertuar. 
Pragnę, żeby zespół się rozwijał, żeby 
nie było w nim marazmu, żeby dziew-
czyny mogły tańczyć, miały nowe nie-
powtarzalne stroje. „Skrzynczanki” są 
chlubą Gminy Lądek-Zdrój i marzy mi 
się, żeby nasza duma z nich rosła. By 
każda lądczanka chciała być „Skrzyn-
czanką”. Gdy taka pasja stanie się w 
Lądku modna, będę mogła powiedzieć, 
że osiągnęłam swój cel i wtedy posta-
wię sobie kolejny jeszcze ambitniejszy. 
TP: – Na koniec: kiedy i gdzie najbliższy 
koncert? 
KS: – Nie mamy jeszcze precyzyjnie 
rozpisanego kalendarza. Ale powiem ci, 
że chciałabym zorganizować ich kon-
cert z okazji innego jubileuszu, miano-
wicie 25-lecia Międzynarodowego Fe-
stiwalu Tańca. Myślę tutaj o koncercie 
„Skrzynczanek” i „Hejszoviny”, którego 
tematem będzie taniec. Zespoły wyko-
nałyby utwory opowiadające o tańcu. 
Myślę, że to może być ciekawe. Roz-
mawiałam już z kierownikiem „Hejszo-
viny”, pomysł bardzo mu się spodobał. 
Myślę też, że wesprze nas w tym za-
kresie Ośrodek Kultury i Sztuki we Wro-
cławiu. Będzie to znakomita okazja do 
powstania nowego repertuaru, świetne 
doświadczenie dla naszych dziewczyn, 
ale przede wszystkim prezentacja ro-
dzimych tradycji festiwalowej publicz-
ności. 
TP: – Dziękuję za rozmowę. 

Tomasz Pawlęga

Oszczędzajcie z Biblioteką

Świąteczny 
koncert 
„Lutni” 
Kłodzki Miejski Chór Mieszany „Lut-
nia” powstał w 1955 r. i należy do naj-
dłużej działających chórów w Polsce, 
a na Dolnym Śląsku jest najstarszym 
chórem powstałym po II wojnie świa-
towej. Od roku 1981 roku ma rangę 
chóru miejskiego. Posiada ogromny 
dorobek artystyczny i bardzo szeroki 
repertuar.
W sobotę, 7 stycznia 2023 r., w Sali Wi-
dowiskowej Centrum Kultury i Rekreacji 
w Lądku-Zdroju odbył się koncert chóru 
„Lutnia”, który najprawdopodobniej był 
pierwszym występem tej grupy przed 
lądecką publicznością – najprawdo-
podobniej, ponieważ nikt z obecnych 
członków zespołu nie pamięta wcze-
śniejszych koncertów w Lądku-Zdroju, 
ale też nikt z nich nie występuje od po-
czątku istnienia „Lutni”.
Na lądecki debiut Miejskiego Chóru Mie-
szanego „Lutnia” pod dyrekcją Witolda 
Jurana złożyły się kolędy i pastorałki, 
których nie usłyszmy w powszechnie 
znanym kanonie utworów bożona-
rodzeniowych. Był to bardzo udany 
koncert z salą niemalże w całości wy-
pełnioną publicznością, która żywo re-
agowała na kolejne pieśni i trudno się 
dziwić – „Lutnia” reprezentuje bardzo 
wysoki poziom artystyczny. Miejmy 
zatem nadzieję, że już wkrótce znowu 
usłyszymy na lądeckich scenach arty-
stów z Kłodzka.

Red.

„Serce jest bogactwem,  którego się 
nie sprzedaje
Ani nie kupuje, ale które się ofiaruje”

Gustaw Flaubert

Do bardzo wzruszającego zderzenia 
dwóch pokoleń doszło w pewne śnież-
ne styczniowe przedpołudnie. Dzieci z 
Gminnego Przedszkola Publicznego 
w Lądku-Zdroju odwiedziły Seniorów 
z Dziennego Domu Senior +  w Ląd-
ku-Zdroju, z przedstawieniem z okazji 
Dnia Babci i Dziadka. Na spotkaniu 
dzieci zaprezentowały występ, który 
wywołał u Seniorów wielkie wzrusze-
nie i radość. Wzruszeni pragniemy z 
całego serca wyrazić wdzięczność  za 
wspólnie spędzone chwile, przepełnio-
ne  dziecięcą radością i beztroską.

Seniorzy z Dziennego Domu Senior+ w 
Lądku-Zdroju wraz z całą kadrą Dzien-
nego Domu Senior +  

Ogłoszenie 
Zamienię mieszkanie

Zamienię mieszkanie własnościowe – 
24 m2 z aneksem kuchennym i łazien-
ką (ogrzewanie gazowe), po remoncie, 
2 piętro, ul. Słodowa przy Rynku z wido-
kiem na Białą Lądecką – na mieszkanie 
własnościowe do 50 m2 nie wyżej niż 1 
piętro, w innej lokalizacji Lądka-Zdroju. 
Tel. 694 747 592. wstęp patny, szczegóły w CKiR
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Lądecki Informator 
Kulturalny 
LUTY 2023

1 lutego, godz. 19.00, Koncert muzy-
ki latino, Moises Bethencourt (gitara i 
śpiew) i Bartłomiej Hudziec (perkusjo-
nalia i śpiew) Kawiarnia „Dom Klahra”, 
Rynek 1, wstęp 30 zł
2 lutego, godz. 15.00, Koncert „Zdro-
jowe Melodie” Oresta Vasiouty, Ka-
wiarnia „Kaprys”, ul. Ostrowicza 2, 
wstęp wolny
2 lutego, godz. 20.00, Koncert Muzy-
ki 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
4 lutego, godz. 19.00, Koncert Oli Tu-
roń – uczestniczki The Voice of Po-
land, Kawiarnia Coffee Ride, ul. Kolejo-
wa 6, wstęp płatny
4 lutego, godz.19.30, Koncert duetu 
Gosza i Marek Tutko – muzyka autor-
ska, jazz, soul, Kawiarnia „Dom Klahra”, 
Rynek 1, wstęp 30 zł
8 lutego,  godz. 19.00, Koncert muzy-
ki latino, Moises Bethencourt (gitara i 
śpiew) i Bartłomiej Hudziec (perkusjo-
nalia i śpiew) Kawiarnia „Dom Klahra”, 
Rynek 1, wstęp 30 zł
9 lutego, godz. 20.00, Koncert Muzy-
ki 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
10 lutego, godz. 19.30, Koncert Love 
Story czyli piosenki o miłości, Kawiar-
nia „Dom Klahra”, Rynek 1, wstęp 40 zł
11 lutego, godz. 19.00, Koncert „Moc-
ne Lajty”, Pub Jan, CK „Kalina”, ul. Par-
kowa, wstęp 30 zł
11 lutego, godz. 19.30, Koncert grupy 
Speed Nachos – trance – blues , Ka-
wiarnia „Dom Klahra”, Rynek 1, wstęp 
40 zł
13-24 lutego Ferie zimowe w Lądku-
-Zdroju. Program dostępny na www.
ckirladek.pl oraz FB Centrum Kultury i 
Rekreacji w Lądku-Zdroju oraz na pla-
kakacie str. 9
15 lutego, godz. 19.00, Koncert muzy-
ki latino, Moises Bethencourt (gitara i 
śpiew) i Bartłomiej Hudziec (perkusjo-
nalia i śpiew) Kawiarnia „Dom Klahra”, 
Rynek 1, wstęp 30 zł

16 lutego, godz. 15.00, Koncert „Zdro-
jowe Melodie” Oresta Vasiouty, Kawiar-
nia „Kaprys”, ul. Ostrowicza 2, wstęp 
wolny
16 lutego, 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
17-19 lutego, Lądecka Giełda Staroci, 
Rynek
17 lutego, godz. 19.30, Koncert duetu 
Żniwa – muzyka czerpiąca z tradycji 
muzyki dawnej, folku i stylistyce fan-
tasy, Kawiarnia „Dom Klahra”, Rynek 1, 
wstęp 30 zł
18 lutego, godz. 19.00, Koncert aku-
styczny Maks Kwapień i Eryk Haba, 
Kawiarnia Coffee Ride, ul. Kolejowa 6, 
wstęp płatny
18 lutego, godz. 19.30, Koncert Boh-
dan Janeczek & Marek Tutko –  jazz 
instrumentalny muzyka autorska, Ka-
wiarnia „Dom Klahra”, Rynek 1, wstęp 
30 zł
21-26 lutego, godz. 10.00-18.00, Wy-
stawa pająków i skorpionów, Sala Wi-
dowiskowa CKiR, wstęp płatny
22 lutego, godz. 19.00, Koncert muzy-
ki latino, Moises Bethencourt (gitara i 
śpiew) i Bartłomiej Hudziec (perkusjo-
nalia i śpiew) Kawiarnia „Dom Klahra”, 
Rynek 1, wstęp 30 zł
23 lutego, godz. 15.00, Koncert 
„Zdrojowe Melodie” Oresta Vasiouty, 
Kawiarnia „Kaprys”, ul. Ostrowicza 2, 
wstęp wolny
23 lutego, 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
24 lutego, godz. 19.00, Koncert „Jeże 
Oruleińskie” duet grający muzykę 
elektroniczną – alternatywną, Kawiar-
nia Coffee Ride, ul. Kolejowa 6, wstęp 
płatny
24 lutego, godz. 19.30, Koncert grupy 
ReKarpaty - folk - etno - jazz, Kawiarnia 
„Dom Klahra”, Rynek 1, wstęp 45 zł
25 lutego, godz. 19.00, Koncert „Moc-
ne Lajty”, Pub Jan, CK „Kalina”, ul. Par-
kowa, wstęp 30 zł
25 lutego, godz. 19.30, Koncert Trio 
do Kwartetu – poezja śpiewana, mu-
zyka autorska, Kawiarnia „Dom Klahra”, 
Rynek 1, wstęp 40 zł

Podzękowania z Orłowca
Rada Sołecka Wsi Orłowiec serdecz-
nie dziękuje wszystkim mieszkań-
com naszej wioski, jak i osobom 
spoza Orłowca, które głosowały w 
lądeckim Budżecie Obywatelskim 
2023 na nasz projekt „Zagospodaro-
wanie terenu sołeckiego w Orłowcu 
kontynuacja”. Jesteśmy mile zasko-
czeni tak wielkim wsparciem z Pań-
stwa strony – dzięki Wam będziemy 
kontynuować naszą inwestycję.
Na nasz projekt oddano ważnych 
głosów: 138; elektronicznie – 58;  
papierowo – 80.

Rada Sołecka wsi Orłowiec


