UCHWAŁA NR XXXIX/261/13
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 18 lipca 2013 r.
w sprawie: nadania tytułu Honorowego Obywatela Lądka-Zdroju zespołowi "Skrzynczanki".
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r.
nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się tytuł "Honorowego Obywatela Lądka-Zdroju" Zespołowi „Skrzynczanki”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Lądka-Zdroju.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskej
Lądka-Zdroju
Janusz Sosna

Id: A83DC438-B46A-460D-8F6A-B6A1AA339AAB. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie
Zespół „Skrzynczanki” został powołany w 1978 roku z okazji wsi ziemi kłodzkiej przez ówczesnego
akompaniatora na akordeon i organy, Stanisława Kuros oraz Wandę Kaletkę oraz Przewodniczącą Koła
Gospodyń Wiejskich w Skrzynce Czesławę Paszylkę.
Początkowo miała to być jednorazowa akcja. Niemniej po występach w Lądku-Zdroju, półfinałach w Złotym
Stoku i finale w Kłodzku uczestniczki postanowiły śpiewać dalej. W 1998 roku rolę akompaniatora
i faktycznego kierownika artystycznego przejął profesjonalny muzyk Mirosław Grenda mający między innymi
20 letnie doświadczenie w kierowaniu Zespołem Pieśni i Tańca „Nowa Ruda”.
Grupa pozostała amatorska, jednak poziomem nie odbiega dziś od zespołów profesjonalnych.
„Skrzynczanki” dały ponad 80 występów na różnorodnych imprezach i koncertach w całym kraju.
Zespół zdobył szereg nagród i wyróżnień m.in:
- I miejsce w Turnieju Wsi w 1978 r.,
- I miejsce w konkursie na palmę wielkanocną (czwarty raz z rzędu),
- I miejsce w II Przeglądzie Zespołów Ludowych Pogranicza,
- II miejsce w I Polsko-Czeskim Przeglądzie Zespołów Ludowych w Pstrążnej w 2005 r.,
- II miejsce w Ludowej Liście Przebojów Polskiego Radia Wrocław.
Zespół „Skrzynczanki” od trzech dekad uświetnia swoją obecnością koncerty, festiwale, przeglądy i święta
ludowe. Zawsze uśmiechnięte Panie w barwnych ludowych strojach śpiewają na stadionach i boiskach
szkolnych, w świetlicach i domach kultury, nie tylko w Polsce, ale także za granicą: Belgia, Luksemburg,
Czechy i Niemcy. Z pieśnią na ustach rozsławiają lądecką gminę i krzewią kulturę ludową , niezmiennie od lat
odnosząc sukcesy i zdobywając publiczność.
Rok 2013 jest rokiem ich Jubileuszu 35- lecia.
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