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W sobotę (16.02) Lądek-Zdrój odwiedzili uczestnicy II edycji me-
moriału „Śladami historii Mariana Bublewicza”. 
Tegoroczny memoriał rozpoczął się rankiem w Polanicy-Zdro-
ju. Miejsce to wybrano nie bez powodu – to właśnie stamtąd,  
w 1993 r. zawodnicy rajdu zimowego wyruszali na odcinki specjal-
ne. W centrum Lądka-Zdroju grupa rajdowa zjawiła się po połu-
dniu na krótki postój. Na rynku nie zabrakło sportowych pojazdów, 
pośród których pojawiły się repliki kultowych rajdówek. Główną 
atrakcją była oczywiście replika Forda Sierry Cosworth, zbudowa-
na przez Rafała Burgstedt – głównego pomysłodawcę wydarzenia. 
Po postoju pod ratuszem uczestnicy memoriału ruszyli w kierunku 
Orłowca, gdzie na zakończenie wydarzenia, na 5 odcinku specjal-
nym Orłowiec – Złoty Stok, złożyli wieniec i zapalili znicze pod obe-
liskiem w miejscu wypadku mistrza. 

Współorganizatorami memoriału „Śladami Historii Mariana Buble-
wicza” są miłośnicy sportów motorowych, skupieni pod znakiem 
Rajdowa Kotlina. Głównym założeniem twórców przejazdu jest 
kultywowanie pamięci popularnego w latach 80. i 90. XX wieku 
kierowcy rajdowego, który swoją charyzmą przyciągał tysiące ki-
biców na trasy rajdów samochodowych. Wyczyny mistrza zapo-
czątkowały pasję do rajdów u wielu Polaków i dzięki temu legenda 
M. Bublewicza jest wciąż żywa w pamięci wielu z nas. Ten wy-
bitny polski kierowca rajdowy zmarł w szpitalu, w Lądku-Zdroju 
(20.02.1993 r.), na skutek ran odniesionych w wypadku podczas 
Zimowego Rajdu Dolnośląskiego. Samochód mistrza wypadł z za-
krętu i uderzył w drzewo 2 km od startu 5. odcinka specjalnego 
Orłowiec – Złoty Stok. Obecnie w tym miejscu stoi obelisk upa-
miętniający tego niezwykłego kierowcę.

Ewa Chalecka

W hołdzie mistrzowi
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Z biurka 
BURMISTRZA KACZMARCZYKA

j Burmistrz Lądka-Zdroju, Roman Kaczmarczyk

Informacje o mojej pracy w miesiącu lutym są uboższe od comie-
sięcznych „raportów”, ponieważ udało mi się – po dwóch latach  
i ośmiu miesiącach ciągłej pracy – pójść na urlop wypoczynkowy.

22 lutego. Na terenie parkingu przy pl. M. Curie-Skłodowskiej 
odbyło się otwarcie stacji ładowania pojazdów elektrycznych.  
W związku z pojawiającymi się opiniami i pytaniami wielu miesz-
kańców informuję, że budowa stacji sfinansowana została w ca-

łości ze środków Polskiej Grupy Energetycznej S.A. (PGE). Stacja 
ta jest przeznaczona dla posiadaczy pojazdów z napędem hybry-
dowym plug-in oraz elektrycznym, mogą z niej korzystać – obok 
mieszkańców - wszyscy przybywający do Lądka-Zdroju goście  
z Polski i zagranicy. Jest to wyjście naprzeciw rozszerzającej się 
tendencji rozwoju elektromobilności na całym świecie. W więk-
szych polskich aglomeracjach miejskich (Wrocław, Katowice, 
Poznań) przybywa pojazdów tego typu, co powoduje konieczność 
tworzenia sieci tego typu stacji ładowania. Przypomnę jeszcze, 
że projekt nosi nazwę „e-Sudety” i prowadzimy go w kooperacji  
z PGE oraz warszawskiej agencji „Link PR”. Docelowo powstanie 
sieć 18 stacji na terenie Sudetów. Cieszę się, że pierwsza powsta-
ła właśnie w naszym mieście. Projekt odnosi się również do pro-
gramu promującego kilka lat temu Lądek-Zdrój, czyli „Doładuj się  
w Lądku”. Kolejna tego typu stacja powstanie u nas w przy nowo 
wyremontowanym dworcu kolejowym.

Z olbrzymim niepokojem zapoznałem się kilka dni temu z pismem 
Wojewody, które zawiadamia o zmniejszeniu w tym roku sub-
wencji oświatowej na szkolnictwo w naszej gminie o 226 tys. zł. 
Redukcja ta wynika m.in. z faktu, że zmniejsza się ilość uczniów 
naszej gminy oraz przeniesienia na gminy kosztów utrzymania 
wszystkich naszych szkół. Ja oraz radni musimy pilnie poszukać 
brakujących pieniędzy.

W czerwcu zeszłego roku Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kacz-
marczyk nawiązał kontakt z European Historic Termal Towns As-
sociation (EHTTA) - organizacją zrzeszającą wielowiekowe kurorty 
z piętnastu europejskich krajów. Od czwartku (7.02), po wnikliwej 
procedurze weryfikacyjnej Gmina Lądek-Zdrój jest pełnoprawnym 
członkiem tego stowarzyszenia. Warto zaznaczyć, że na chwilę 
obecną lądecki kurort jest jedyną w Polsce miejscowością uzdro-
wiskową należącą do tego prestiżowego grona.
Organizacja EHTTA powstała w 2009 r., w Brukseli. Obecnie do 
grona EHTTA Association należy 40 wybranych uzdrowisk, a każde 
z nich ma bogatą historię i szeroką paletę różnorodnych zabiegów 
zdrowotnych w ofercie. Na prestiżowej liście EHTTA znajduje się 
m.in. dziewięć uzdrowisk francuskich (Vichy, Le Mont-Dore, Royat 
– Chamalieres, Châtel-Guyon, La Bourboule, Bagnoles-de-L’Orne, 
Luchon, Cauterets, Enghien-les-Bains), siedem włoskich (Abano 
Terme, Salsomaggiore Terme, Acqui Terme, Fiuggi, Montecatini 
Terme, Chanciano Terme,), trzy niemieckie (m.in. Baden-Baden), 
dwa greckie, dwa portugalskie, jedno rumuńskie, jedno belgijskie, 
jedno tureckie, jedno węgierskie, jedno chorwackie, jedno czeskie, 
jedno hiszpańskie i jedno brytyjskie. To prawdziwa elita wśród eu-
ropejskich kurortów. 
W tym zaszczytnym gronie nie było dotychczas żadnego uzdrowi-
ska z Polski – oznacza to, że Lądek-Zdrój jest pierwszym, spośród 
blisko 50 uzdrowisk polskich, członkiem tej organizacji. Warto 
dodać, że w 2010 r. EHTTA otrzymała certyfikat od Rady Europy 
uprawniający do zarządzania Europejską Trasą Historycznych Miast 
Termalnych. Trasa ta jest częścią Programu Tras Kulturowych.  
Europejskie Szlaki Kulturowe lub Europejskie Drogi Kulturowe 
(ang. European Cultural Route) to tytuł przyznawany przez Radę 
Europy europejskim trasom i szlakom o szczególnym znaczeniu 
dla naszej tożsamości, kultury i wspólnego dziedzictwa. Repre-
zentują one różnorodność kulturową i współistnienie odmiennych 
kultur. Szlak ustanowiono w 1987 r. - zajmuje się nim specjalnie w 
tym celu powołany Europejski Instytut Dróg Kulturowych. Istnie-
ją trzy kategorie Szlaków Kulturowych Rady Europy: Wielki Szlak 
Kulturowy Rady Europy, Szlak Kulturowy Rady Europy, Szlak  
w ramach Szlaków Kulturowych Rady Europy.

Członkostwo w EHTTA jest bardzo efektywną formą promocji 
m.in. przez międzynarodowy portal prowadzony m.in. w języku 
angielskim, liczne wydarzenia kulturalne o charakterze międzyna-
rodowym organizowane na szlaku tras kulturowych oraz szereg 
wspólnych projektów, w których Gmina Lądek-Zdrój będzie brała 
czynny udział.

Ewa Chalecka

Certyfikat EHTTA dla Lądka-Zdroju
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Z prac Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju
Plany pracy Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
Sesje Rady Miejskiej Lądka-Zdroju odbywają się w 2019 r. za-
wsze w ostatni czwartek miesiąca i rozpoczynają o godz. 15.30. 
Poniżej publikujemy uchwałę o przyjętym ramowym planie pracy. 
Harmonogram ten jest uzupełniany o sprawy bieżące, wypływają-
ce w trakcie roku. Możliwe są też przesunięcia w poszczególnych 
miesiącach, choć zdarza się to rzadko. W dniach poprzedzających 
sesje odbywają się posiedzenia poszczególnych komisji, które 
zajmują się przedstawionymi projektami uchwał, zgodnie z kom-
petencjami przypisanymi im przez Statut Rady Miejskiej Lądka-
-Zdroju. Sesje zwyczajne odbywać się będą zgodnie z poniższym 
planem pracy. 
STYCZEŃ

- Sprawozdanie z działalności GKRPA za 2018 rok .
- Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Uzależnień na 2019 rok.

Wydział przygotowujący: Przewodnicząca GKRPA.
LUTY

- Uchwała w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów.
- Potrzeby inwestycyjne Gminy Lądek-Zdrój 

Wydział przygotowujący: Biuro RM; Wydział Inwestycji i Rozwoju.
MARZEC

- Funkcjonowanie służby zdrowia na terenie Gminy Lądek-Zdrój 
oraz współpraca z Naczelnym Lekarzem Uzdrowiska.
- Wręczenie stypendiów przyznanych przez Radę Miejską.
- Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Wydział przygotowujący: Wydział Promocji, Turystyki i Uzdrowi-
ska; Biuro RM; Wydział Mienia i Ochrony Środowisk.
KWIECIEŃ

- Informacja o zimowym utrzymaniu dróg i plan na okres letni.
- Sprawozdanie z działalności  L.U.K Sp. z o.o.

Wydział przygotowujący: Wydział Inwestycji i Rozwoju; Prezes Za-
rządu L.U.K Sp. z o.o.
MAJ

-  Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 
rok 2018.

Wydział przygotowujący: OPS.
CZERWIEC

- Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania 
budżetu za 2018 rok.
- Uchwała w sprawie udzielenie absolutorium dla Burmistrza za 
rok 2018.

Wydział przygotowujący: Skarbnik Gminy; Biuro RM.

SIERPIEŃ
- Pomoc społeczna realizacja zadań ustawowych.
-  Informacja w sprawie przyznanych dodatków mieszkaniowych 
i energetycznych.
- Uchwała w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów.

Wydział przygotowujący: OPS; Biuro RM.
WRZESIEŃ

- Wręczenie stypendiów przyznanych przez Radę Miejską.
- Zakres działań Asystenta Rodziny na terenie Gminy Lądek-
-Zdrój.
- Informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych za I półrocze 2018 roku.

Wydział przygotowujący: Biuro RM; OPS; Przewodnicząca GKRPA.
PAŹDZIERNIK

- Podjęcie  bloku uchwał podatkowych.
-  Podsumowanie  okresu zasiłkowego 2018/2019 – świadczenia 
rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenia wychowawcze.
- Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych pracowników 
samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych Gmi-
ny i Radnych.
- Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkol-
nym 2018/2019 w Gminie.

Wydział przygotowujący: Wydział Finansowo-Budżetowy; OPS; 
Sekretarz Gminy, Biuro RM; Kierownik Wydziału Oświaty, Bezpie-
czeństwa i Informatyki.
LISTOPAD

- Informacja o planie zimowego utrzymania dróg. 
- Uchwalenie rocznego programu współpracy Gminy Lądek-
-Zdrój z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.

Wydział przygotowujący: Wydział Inwestycji i Rozwoju; Wydział 
Inwestycji i Rozwoju.
GRUDZIEŃ

- Uchwała budżetowa na 2020 rok.
- Uchwalenie Wieloletniego Planu Finansowego Miasta i Gminy 
Lądek-Zdrój.
- Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej 
na 2020 rok.
- Plany pracy komisji Rady Miejskiej na 2020 rok.
- Uchwała w sprawie przyjęcia harmonogramu pracy Rady Miej-
skiej na 2020 rok.

Wydział przygotowujący: Skarbnik Gminy; Skarbnik Gminy; Komi-
sja Rewizyjna; Przewodniczący Komisji; Biuro RM.

Małgorzata Bednarek, Przewodnicząca Rady Miejskiej

Na początku września 2018 r. ruszyły prace związane z przebudo-
wą lądeckiego targowiska.
Inwestycja obejmuje swym zasięgiem wykonanie nowej powierzch-
ni targowej wraz z zabudową (wiaty targowe) oraz miejscami po-
stojowymi. Niebawem wystawcy otrzymają do swej dyspozycji 
nowe, doskonale wpisujące się w krajobraz wiaty. Przygotowana 
przez wykonawców nawierzchnia sprzyjać będzie bezproblemowej 
komunikacji w obrębie targowiska. Prace najprawdopodobniej po-
trwają do końca kwietnia.
Inwestycja otrzymała wsparcie w ramach Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Europa In-
westująca w obszary wiejskie” – złożony przez gminę projekt pn. 
„Przebudowa targowiska w Lądku-Zdroju wraz z budową parkin-
gu, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką budynków 
gospodarczych” otrzymał decyzję o dofinansowaniu inwestycji na 
kwotę 992.462 - zł (tj. 63,63% szacowanej wartości zadania). Cał-
kowity koszt zadania – po przeprowadzonym przez gminę przetar-
gu – opiewa na kwotę 2.043.257,61 zł.

Ewa Chalecka

Nowoczesne targowisko
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W piątek (1.02) Gmina Lądek-Zdrój otrzymała promesę na dofi-
nansowanie budowy świetlicy wiejskiej we wsi Trzebieszowice.  
Całkowity koszt inwestycji to blisko 1 390 000 zł, a dofinanso-
wanie to 478 975 zł. Dofinansowanie tej inwestycji otrzymaliśmy 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020. 

Dla Trzebieszowic

Od razu na wstępie zaznaczę, żeby uniknąć wszelkiego rodzaju 
niedomówień, też jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami psów. Ob-
serwując jednak od dłuższego czasu zachowania części właścicieli 
czworonogów, jesteśmy zdegustowani ich postępowaniem. Poniż-
sza lista czterech grzechów głównych posiadaczy psów powstała 
w czasie rozmów przy kawie, tudzież herbacie, i nie ma na celu 
piętnowania kogokolwiek imiennie. Jeśli ktoś poczuje się urażony, 
gdyż dostrzeże w jednym, dwóch czy też większej ilości wymie-
nionych przykładów swoje zachowanie, niech się nie obraża, ale 
przemyśli dotychczasowe postępowanie. 
Grzech 1 – Niesprzątanie po swoim pupilu 
Hasło „Twój pies, Twoja kupa” powinno być hasłem naczelnym 
każdego właściciela psa. Niestety nie jest. Noszenie ze sobą sprzę-
tu do sprzątania po psiaku nie jest jakąś ujmą na honorze. Najlepiej 
sprawdzają się woreczki jednorazowe – nie są drogie i uciążliwe 
w noszeniu. Niezależnie czy pies narobi na chodniku, czy skwerze 
zielonym, warto po nim posprzątać, świadczy to dobrze o Tobie. 
Nikt nie znajduje przyjemności w czyszczeniu butów z odchodów 
Twojego psa, czy też w spacerze slalomem między przeszkodami 
w postaci cuchnących kup. 
Grzech 2 – Puszczanie psów luzem 
Pies powinien być puszczany luzem tylko na terenach do tego 
przygotowanych i wyznaczonych. W sklepach nie brakuje obec-
nie rozmaitych smyczy, chcesz żeby Twój pies miał trochę więcej 
swobody – zainwestuj w smycz przedłużaną czy taśmę treningo-
wą. Puszczając psa luzem nie kontrolujesz co robi, stwarzasz w ten 
sposób zagrożenie dla innych psów, dzieci czy dorosłych. Space-
ruj zawsze z psem trzymając go na smyczy. 
Grzech 3 – Zostawianie psów pod sklepami 
Zmorą są właściciele psów, którzy w trakcie spaceru z psem 
postanawiają nagle zrobić większe zakupy. Przywiązują psa pod 
sklepem (niezależnie od pogody) i oddają się pasji kupowania. 
Tymczasem pies pozostawiony pod sklepem czy to w słotę czy 
w upał w pewnym momencie zaczyna ujadać. Taką tendencję w 
szczególności przejawiają rasy małe i średnie, co ciekawe - im 
mniejszy tym głośniejszy. Taki pies potrafi dobrych kilkadziesiąt 
minut bez przerwy ujadać, skamleć, piszczeć i szczekać. Nie ma co 
się dziwić późniejszym komentarzom ludzi pod adresem każdego 
właściciela psa. 
Grzech 4 – Utrudnianie życia innym właścicielom psów 
Pomijając przypadki, kiedy pies puszczony jest całkiem luzem, 
bo „Azor musi się wybiegać”, czy też wypuszczony na chwilę, bo 
właścicielowi nie chce się wychodzić i stoi w bramie, to zdarzają 
się sytuacje, kiedy właściciele psów sami sobie uprzykrzają życie. 
Częsty obrazek – właściciel z psem stoi na moście i ucina sobie 
pogawędkę ze znajomym. To, że tarasuje w ten sposób przejście 
innym właścicielom z ich psami jakoś średnio go interesuje. Moż-
na przecież porozmawiać ze znajomym w innym miejscu, gdzie nie 
utrudnia to przejścia. Nie wszystkie psy się lubią i tolerują. 
I garść przepisów na sam koniec: Właściciel psa, który puszcza 
go ze smyczy na spacerach, trzyma na posesji bez ogrodzenia, a 
tym zagraża zdrowiu lub życiu innych ludzi, może zostać ukarany 
grzywną do 5 tys. zł oraz nawet ograniczeniem wolności. Za nie-
właściwe pilnowanie psów, czyli puszczanie ich ze smyczy pod-
czas spacerów, czy trzymanie na nieogrodzonej posesji, dotych-
czas groził jedynie mandat w wysokości 250 zł. 
Osoba, z którą przebywa zwierzę domowe na terenach przeznaczo-
nych do wspólnego użytku, w szczególności terenów publicznych 
takich jak drogi, chodniki, podwórka, parki i inne tereny zielone, 
zobowiązana jest do niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń po-
zostawionych przez te zwierzę. 

Właściciele psów

Słów kilka do właścicieli psów 
od właścicieli psów

Podczas spotkania w Złotym Stoku rozdano promesy na kwotę 30 
000 000 zł. Wszystkie fundusze będą przeznaczone na budowę i 
modernizację obiektów kulturalnych Dolnego Śląska m. in. świe-
tlic, bibliotek, domów kultury. Promesę Samorządu Województwa 
Dolnośląskiego z rąk Wicemarszałka Województwa Dolnośląskie-
go Marcina Gwoździa odebrała Wiceburmistrz Lądka-Zdroju Alicja 
Piwowar.
Głównym celem PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjno-
ści rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i 
działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój teryto-
rialny obszarów wiejskich.

Ewa Chalecka
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W kurorcie Lądek-Zdrój zainstalowano stację ładowania samocho-
dów elektrycznych, która ładuje samochody prądem zmiennym 
2x11 kW. Uroczyste otwarcie stacji odbyło się w piątek (22.02) 
- warto podkreślić, że przez kilka najbliższych miesięcy ze stacji 
będzie można korzystać bezpłatnie.

Pionierskie miasto

Tegoroczny projekt o nazwie e-Sudety zakłada zbudowanie sieci 
stacji ładowania samochodów elektrycznych w regionie Sudetów, 
upowszechnianie pojazdów niskoemisyjnych, działania edukacyj-
ne oraz promocyjne – autorem projektu jest warszawska agencja 
Link PR. Budowa infrastruktury stacji ładowania na terenie gmin 
obszaru Sudetów pozwoli na swobodne przemieszczanie się sa-
mochodami elektrycznymi. Sieć stacji ładowania to proekologicz-
na alternatywa dla osób, którym leży na sercu ochrona środowiska 
naturalnego.
Warto zaznaczyć, że stacja ładowania samochodów elektrycznych 
w Lądku-Zdroju jest pierwszą zrealizowaną w ramach tego pro-
jektu.
Projekt e-Sudety powstał na bazie pilotażowego projektu e-Kotli-
na Kłodzka, który odbył się w Lądku-Zdroju, w 2017 r. Patrona-
mi tego wydarzenia byli m.in. Ministerstwo Energii, Ministerstwo 
Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. W konfe-
rencji zorganizowanej w ramach projektu e-Kotlina Kłodzka, wzięli 
udział przedstawiciele ministerstw, władz samorządowych oraz 
przedstawiciele mediów i partnerów, zaangażowanych w projekt. 

Ewa Chalecka

W dniu 1 stycznia 2019 roku z mocy prawa prawo użytkowania 
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe 
przekształciło się w prawo własności tych gruntów.
Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczy-
stej oraz ewidencji gruntów i budynków stanowi zaświadczenie 
potwierdzające przekształcenie:
-wydawane z urzędu nie później niż w terminie 12 miesięcy od 
dnia przekształcenia tj. 01 stycznia 2019 roku
-wydawane na wniosek właściciela gruntu w terminie 4 miesięcy 
(opłata skarbowa 50 zł)
- wydawane na wniosek właściciela gruntu w terminie 30 dni 
(opłata skarbowa 50 zł) uzasadniony potrzebą dokonania czyn-
ności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu 
uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu.
UWAGA! Dotychczasowi użytkownicy nie muszą nic robić, jeżeli 
nie mają zamiaru podejmować w bieżącym roku czynności praw-
nych mających za przedmiot lokal (sprzedaż, darowizna itp.) 
OPŁATA ZA PRZEKSZTAŁCENIE
- wnoszona przez okres 20 lat – w wysokości obowiązującej 01 
stycznia 2019 r. lub w przypadku aktualizacji w wysokości obowią-
zującej w trzecim roku.
Termin płatności do dnia 31 marca każdego roku od aktualizacji
WYJĄTEK - opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do 
dnia 29 lutego 2020 r.
OPŁATA JEDNORAZOWA
- istnieje możliwość wniesienia opłaty jednorazowej stanowiącej 
iloczyn wysokości obowiązującej w roku, w którym zgłoszono za-
miar wniesienia opłaty jednorazowej, oraz liczby lat pozostałych 
(np. w 2019 r.- opłata przekształceniowa x 20) - zamiar wniesie-
nia opłaty jednorazowej należy zgłosić na piśmie  
-w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej przysługuje bo-
nifikata w wysokości i na warunkach określonych w uchwale nr 
III/19/2018 Rady Miejskiej Lądka- Zdroju z dnia 27 grudnia 2018 r. 
w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych 
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów 
stanowiących własność Gminy Lądek-Zdrój w praw własności tych 
gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat  (Dz. U. 
Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 356). W przypadku wniesie-
nia opłaty jednorazowej do 31.12.2019 r. udziela się bonifikaty 
w wysokości 60 %. W kolejnych latach wysokość bonifikaty jest 
obniżana o 10 %.
UWAGA!!! 
Warunkiem udzielenia bonifikaty jest brak przeterminowanych za-
ległości w zobowiązaniach pieniężnych wobec Gminy Lądek-Zdrój 
z tytułu podatku od nieruchomości, rocznej opłaty za użytkowanie 
wieczyste i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Urząd Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju

Informacja 
dla użytkowników wieczystych
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowa-
nia wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w 
prawo własności tych gruntów (Dz. U. poz. 1716).



nr 3 (225/2019)6

Nieuchronnie nadchodzi wiosna. Zazwyczaj w marcu gdy znika 
śnieg pojawiają się pierwsze kwiaty. W tym roku proszę zwrócić 
szczególną uwagę na Aleję Modrzewiową. Ubiegłej jesieni posa-
dzone zostały tam  cebulki krokusów. Jeszcze w okresie letnim 
rozmawiałyśmy z panią doktor Marylą Dukat-Krzonkallą o pomy-
słach na rozwój Lądka-Zdroju. Udało się zrealizować jeden mały 
projekt w dniu 30 października 2018 r. Zakupione przez panią 
Dukat-Krzonkallę 1554 cebulki krokusów zostały posadzone na 
trawnikach wzdłuż Alei Modrzewiowej. Na propozycję współpracy 
chętnie odpowiedziała Szkoła Podstawowa nr 1 w Lądku-Zdroju, 
której dzieci z IV a i IV c wraz z paniami nauczycielkami: Beatą 
Kaczmarczyk, Anną Rajczakowską i Dorotą Urbańczyk, którym raz 
jeszcze serdecznie dziękujemy za udział w akcji.
W mowie kwiatów „krokus” znaczy „Miło Cię widzieć”. Mam na-
dzieję, że posadzone krokusy zakwitną i będą witały swoim prze-
słaniem odwiedzających tę część lądeckiego Parku Zdrojowego. 

Małgorzata Bednarek

Krokusy w Alei Modrzewiowej
Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli za wsparcie okazane 
w trudnych chwilach ciężkiej choroby naszej córeczki Aleksandry 
Markockiej. Dziękujemy za nadzieję, która przychodzi do człowieka 
wraz z drugim człowiekiem. Jesteśmy szczęśliwi, że tak blisko nas 
są ludzie, którym los naszego chorego dziecka nie jest obojętny. 
Jesteśmy wdzięczni, że dzięki waszej pomocy nasza Olusia, będzie 
mogła częściej wychodzić na spacery, a dzięki temu częściej się 
uśmiechać. Okazana przez Was pomoc przyczyniła się do zgro-
madzenia funduszy, dzięki którym Narodowy Fundusz Zdrowia 
oraz Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zakupiła dla Oli pięk-
ny specjalistyczny inwalidzki wózek dziecięcy spacerowy. Brakuje 
nam słów, aby podziękować za Waszą dobroć. Wierzymy, że dzięki 
Wam pokonamy wszelkie przeciwności losu. 
Jeszcze raz dziękujemy z całego serduszka. 

Maria i Emil Markoccy

Dobro zawsze powraca
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Prosimy o składanie zgłoszeń bezpośrednio do Centrum Kultury 
i Rekreacji w Lądku-Zdroju w czasie NIE PÓŹNIEJ niż 2 miesiące 
przed planowanym wydarzeniem.
Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia.
O przydzieleniu wsparcia i jego formie decyduje zespół złożony  
z menedżerów Centrum Kultury po zatwierdzeniu przez Dyrektora. 
Ponieważ środki finansowe, osobowe i rzeczowe pochodzą bezpo-
średnio z budżetu imprez Centrum Kultury i Rekreacji przyznanie 
wsparcia uzależnione jest od możliwości naszej instytucji kultury i 
zgodności ze strategią działalności Centrum Kultury.
Organizatorzy wybranych działań zostaną zaproszeni na spotkanie, 
na którym omówione zostaną szczegóły współpracy przy organi-
zacji imprezy, akcji, działania kulturalnego.
Umowa zawarta między organizatorem a Centrum Kultury jest 
umową o współorganizacji wydarzenia, a nie umową przekazania 
środków finansowych.
W roku 2019 z budżetu imprez Centrum Kultury i Rekreacji prze-
znaczamy kwotę 15 000 zł.

Zapraszamy do współpracy!
Centrum Kultury i Rekreacji

pl. Staromłyński 5, 57-540 Lądek-Zdrój
www.ckirladek.pl

e-mail: ckir@ladek.pl, tel. 74 8146 562

Centrum Kultury i Rekreacji, bazując na doświadczeniach z 
ubiegłych sezonów imprez oraz wychodząc naprzeciw potrze-
bom, które ujawniły się w wyniku prowadzonej działalności, 
postanowiło przeznaczyć część budżetu z działu „organizacja 
imprez” na dofinansowanie i wsparcie wydarzeń w lądeckich 
wioskach i w Lądku-Zdroju organizowanych przez różne grupy 
inicjatywne.
Prosimy o zgłaszanie propozycji imprez, akcji, działań kultural-
nych, bezpośrednio do CKiR. Każde zgłoszenie powinno zawierać 
następujące, zwięzłe informacje (według poniższego szablonu):
1. ORGANIZATOR – informacja o organizatorze imprezy, akcji, 

działania kulturalnego (organizatorem może być sołectwo, 
KGW, organizacja pozarządowa, grupa inicjatywna, firma)

2. PARTNERZY – z kim Organizator będzie współpracował?
3. NAZWA IMPREZY
4. TERMIN IMPREZY
5. MIEJSCE IMPREZY
6. KRÓTKI OPIS – do kogo działania są skierowane? jaki jest 

cel? idea? itp.
7. PLANOWANE KOSZTY – czy Organizator posiada już jakieś 

środki finansowe? jakie? skąd? Czy przewiduje pozyskanie 
innych źródeł finansowania?

8. OCZEKIWANIA WOBEC CKiR – jaka forma pomocy? (osobo-
wej, rzeczowej, finansowej)

WSPARCIE ORGANIZACJI IMPREZ, AKCJI, DZIAŁAŃ KULTURALNYCH
ze strony Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju dla sołectw, KGW, organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych i firm
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lIII Przegląd Kolęd i Pastorałek „Lądeckie Kolędowanie” 2019
„Niezwykłe jest bogactwo kolęd polskich i niepospolite są ich 
wartości artystyczne. Nie wiem, czy inny kraj może pochwalić się 
zbiorem podobnym do tego, który posiada Polska” – tak przed laty 
określił nasz dorobek dziejowy wieszcz polski Adam Mickiewicz. 
My, nie chcąc zaprzepaścić tego, co dokonali nasi przodkowie, 
doceniając ich niełatwą pracę w zbieraniu naszego dorobku arty-
stycznego, co roku podejmujemy się organizacji imprezy, podczas 
której uzdolnione dzieci i młodzież prezentują przebogaty repertu-
ar kolęd i pastorałek. 
Tegoroczny - III Przegląd Kolęd i Pastorałek „Lądeckie Kolędowa-
nie” odbył się 26 stycznia 2019 r. Duża ilość uczestników (52 dzie-
ci) świadczy o dużym zainteresowaniu imprezą w naszym regionie.
III Przegląd Kolęd i Pastorałek „Lądeckie Kolędowanie” popro-
wadzili: Lesław Błażej – muzyk i pedagog oraz Grzegorz Weber 
– dyrektor Szkoły Podstawowej w Lądku-Zdroju. Uczestnicy byli 
oceniani w trzech kategoriach: kategoria I – soliści i duety (przed-
szkole oraz klasy 1 – 5 SP); - kategoria II - soliści i duety (klasy 6 
– 8 SP i Gimnazjum); - kategoria III – zespoły (wszystkie kategorie 
wiekowe).
Do pracy w komisji konkursowej zaprosiliśmy muzyków, Elżbietę 
Malinowską i Grzegorza Helcyka oraz ks. Roberta Krupę.

WIEŚCI Z JEDYNKI

Zwycięzcy III Przeglądu Kolęd i Pastorałek „Lądeckie Kolędowa-
nie”:
- kategoria I – soliści i duety (przedszkole oraz klasy 1 – 5 SP):
1 miejsce – Adam Rugowski z Lądka-Zdroju
2 miejsce – Filip Bajron z Bielawy
3 miejsce – Edyta i Maja Bogdał z Ołdrzychowic Kł.
Wyróżnienie – Natalia Kubiak oraz Artur Droś z Bielawy
- kategoria II - soliści i duety (klasy 6 – 8 SP i Gimnazjum):
1 miejsce – Aleksandra Brzuszkiewicz z Bielawy
2 miejsce – Mateusz Subocz z Bielawy
3 miejsce – Maja Krawczyk z Bielawy
Wyróżnienie – Alicja Czajkowska z Bielawy i Ida Szebla z Kłodzka
- kategoria III – zespoły (wszystkie kategorie wiekowe):
1 miejsce – Zespół „Cantare” z Bielawy
2 miejsce – Zespół „Fama” z Bielawy
3 miejsce – Zespół „Iskierki” z Lądka-Zdroju
Wyróżnienie – Zespół „Śnieżynki” z Lądka-Zdroju
Nagrodę specjalną „GRAND PRIX” otrzymała Aleksandra Brzusz-
kiewicz z Bielawy!
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki, a laureaci su-
per nagrody.
Serdecznie dziękujemy uczestnikom i sympatykom naszego 
przedsięwzięcia, a w szczególności ks. proboszczowi naszej Para-
fii Aleksandrowi Trojanowi, prezes Uzdrowiska „Lądek-Długopole” 
– Joannie Walaszczyk, Lesławowi Błażejowi, Henrykowi Sobolew-
skiemu, Michałowi Pietkiewiczowi, nauczycielom i pracownikom 

SP Nr 1 w Lądku-Zdroju, Agnieszce Ogórek, Agnieszce Jaroszew-
skiej, Dorocie Fryczkowskiej, CKiR w Lądku-Zdroju oraz GKRPA  
w Lądku-Zdroju - jesteście dowodem na istnienie ludzi dobrej woli, 
na których można polegać.

„Nie wiemy nawet jak mamy dziękować, żeby to, co myślimy  
w słowach swych zachować,….”
Wyniki Olimpiady Wiedzy Archimedes Plus. Matematyka Plus (30 
edycja-jesień 2019)
Laureaci I stopnia z wyróżnieniem: klasa czwarta: Krzysztof An-
drzejczak; klasa piąta: Norbert Krzonkalla; klasa szósta: Zuzanna 
Łyszczarz. Laureaci I stopnia: klasa trzecia: Norbert Breska; klasa 
piąta: Natalia Franasowicz; klasa szósta: Dawid Muszyński. Lau-
reaci II stopnia: klasa czwarta: Maja Drewniak, Franciszek Spas; 
klasa piąta: Aleksandra Golianek, Maja Kucharska; klasa szósta: 
Dominika Dziaduś, Wiktoria Żelichowska. Laureaci III stopnia: kla-
sa czwarta: Szymon Marczak; klasa szósta: Damian Sokołowski, 
Maja Stępak. Laureaci IV stopnia: klasa szósta: Miłosz Drewniak. 
Laureaci V stopnia: klasa trzecia: Łukasz Ogórek; klasa czwarta: 
Bartosz Śliwowski, Julia Balska; Klasa piąta: Jan Stuła.

GRATULACJE!!!
Więcej ciekawych informacji, zdjęć znajdziecie na: 

www.sp1ladekzdroj.pl
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Liceanarium
l SPOTKANIE PRZYRODNICZE
22 lutego miał miejsce ciąg dalszy cyklu zajęć przyrodniczych w LO 
w Lądku-Zdroju. Tym razem p. Łukasz Głowacki ze Śnieżnickiego 
Parku Krajobrazowego uczył młodzież jak i które ptaki dokarmiać 
podczas zimowych miesięcy. Razem wywiesiliśmy kilkanaście ku-
lek z karmą w okolicy naszej szkoły. Ciąg dalszy zajęć to wykład 
dotyczący ptaków drapieżnych. Usłyszeliśmy o tym, które z nich 
najczęściej możemy spotkać w naszym regionie, jak je rozróżniać, 
czym szczególnym się charakteryzują. Ciekawym zakończeniem 
zajęć była nauka rozpoznawania odgłosów tych ptaków co, jak się 
okazało, wcale nie jest takie proste. Dziękujemy za kolejne orygi-
nale zajęcia typu „przyjemne z pożytecznym”.
l WSB W NASZYM LO
Tuż przed zimowymi feriami maturzystów lądeckiego LO odwiedził 
przedstawiciel Wyższej Szkoły Bankowej z Wrocławia. Zaprezento-
wał uczniom ważny temat związany z poszukiwaniem pracy. Opo-
wiedział mianowicie jak prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi 
normami, zbudować swoje CV i wszelkie inne dokumenty aplika-
cyjne, jak zaprezentować swoje kwalifikacje i umiejętności podczas 
rozmowy kwalifikacyjnej. Pan Robert opowiadał też o funkcjono-
waniu współczesnego rynku pracy, o możliwościach tego rynku 
i jego ograniczeniach. Były to istotne informacje, szczególnie że 
przed maturzystami w tym roku stoją trudne wybory i decyzje. Bę-
dziemy ich w tym wspierać!
l „TANGO” MROŻKA
18 lutego młodzież z LO udała się do Kłodzka na przedstawienie 
teatralne. W Kłodzkim Ośrodku Kultury uczniowie obejrzeli spek-
takl „Tango” Sławomira Mrożka w wykonaniu Teatru Ludowego z 
Krakowa. Inscenizacja skierowana była szczególnie do młodego 
odbiorcy, dlatego na widowni zasiadła głównie młodzież ze szkół 
średnich z powiatu kłodzkiego. Maturzyści mieli gotową powtórkę 
przed egzaminami, natomiast młodsi uczniowie mieli okazję po-
znać „na żywo” wszystko to, czego nauczyli się o teatrze na lek-
cjach Wiedzy o Kulturze. Samo przedstawienie - niezwykle dyna-
miczne i ekspresyjne. Aktorzy wcielili się w role Edka, Arturka czy 
Eugenii w sposób perfekcyjny. Gromkie brawa od publiczności na 
zakończenie spektaklu były w pełni zasłużone. Bardzo lubimy takie 
teatralne lekcje. 

opracowanie: Adrianna Szymańska

WIEŚCI Z GIMNAZJUM
l Walentynki
Zaraz po powrocie z ferii zimowych przypadły nam w udziale ob-
chody Święta Miłości – Walentynki. Niektórzy otrzymali osobiste 
listy miłosne za pośrednictwem „Poczty Serc”, a nasi sąsiedzi: se-
niorzy z Domu Pobytu Dziennego i pracownice z Ośrodka Pomocy 
Społecznej – serduszka od posłańców Amora. Seniorzy, wzruszeni 
pamięcią o nich, „zrewanżowali się” nam następnego dnia słod-
kimi smakołykami. Stare porzekadło wszak mówi: „przez żołądek 
do serca”!

l Rok 2019 = Rok Matematyki 
Rok 2019 obwołano Rokiem Matematyki. Zadania dodatkowe na 
zajęciach, pozalekcyjne konkursy, interesująca gazetka ścienna 
wraz z zagadkami, anegdotami i ciekawostkami – skutecznie przy-
bliżają nas do świata, przed którym wielu niepotrzebnie się broni. 
Jak ważna jest wszak umiejętność liczenia w życiu codziennym, 
nie trzeba nikogo przekonywać. 

Zespół ds. Promocji
Zapraszamy na stronę www.gpladek.pl

Nowinki z Przedszkola
l „Zabawy na śniegu”
Zimowa aura to świetna okazja, aby zażyć ruchu na świeżym po-
wietrzu, przy okazji świetnie się bawić. W drugim tygodniu ferii 
zimowych biały puch pozwolił na kreatywne zabawy na placu 
przedszkolnym. W ramach projektu „Kolorowe dni w przedszkolu 
- Biały Dzień”, dzieci oddały się białemu szaleństwu zjeżdżając na   
jabłuszkach ,rzucając śnieżkami do celu (oczywiście zachowując 
zasady bezpieczeństwa).Dzieci z czerwonymi noskami wróciły do 
przedszkola na ciepły posiłek. Było mroźnie, ale wesoło i radośnie.

l „Bal przebierańców w przedszkolu”
Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą. W dniu 
15 lutego odbył się pierwszy bal karnawałowy w nowym przed-
szkolu, na który wszyscy czekali z radością. Dzieci ze wszystkich 
grup wiekowych wraz z wychowawczyniami oraz nasi milusińscy 
ze żłobka wcieliły się w różne postacie bajkowe. Zamieniły się w 
królewny, księżniczki, wróżki, biedronki, piratów, rycerzy, poli-
cjantów itp. Przebierańcy uczestniczyli w konkursach, a skoczna 
muzyka zachęcała do tańca  dzieci i  panie. Bal przebiegł w mi-
łej i serdecznej atmosferze dzięki wodzirejowi -panu Romanowi 
Matecha, któremu serdecznie dziękujemy za muzykę i  zabawianie 
dzieci. Dziękujemy rodzicom za przygotowanie strojów.

Iwona Rakoczy
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Wraz z doprowadzeniem w 1897 r. linii kolejowej z Kłodzka do 
Lądka Zdroju i dalej do Stronia Śląskiego, ówczesne władze mia-
sta nosiły się z zamiarem budowy gazowni, ale ważniejszą sprawą 
była rozbudowa uzdrowiska, budowę gazowni odłożono. Kolejne 
wojny, kryzysy ekonomiczne wywołane przez nie, a szczególnie 
I wojna światowa nie stwarzały dogodnych możliwości finan-
sowych. Dopiero w latach 1921-1922 staraniem władz Lądka,  
w sąsiedztwie stacji kolejowej (przy obecnej ul. Fabrycznej 9-11) 
wybudowano gazownię miejską wraz z siecią gazową, którą uro-
czyście uruchomiono 8 maja 1922 r. Obiekt wraz z technologią 
gazu węglowego postawiła firma BAMAG Berlin (Berlin-Anhalti-
sche Maschinebau A.G.). Gazownia Miejska podlegała Zakładom 
Komunalnym Statische Betriebswerke. Do produkcji gazu węgiel 
przywożono z Nowej Rudy i Wałbrzycha koleją i dostarczano go  
z pobliskiej stacji kolejowej, gdzie była rampa czołowa z dźwigiem 
ładunkowym i boczna z wagą wagonową. Do pomiaru zużycia 

gazu, pierwsze gazomierze - automaty dostarczyła firma Julius 
Pintsch – Berlin, jej filia we Wrocławiu. Lądecka gazownia wy-
dawała też własne żetony z cynku, które użytkownik mógł nabyć  
w kasie gazowni i które po wrzuceniu ich do automatu gazowego 
(licznika) powracały do kasy za pośrednictwem inkasenta. Żetony 
do automatów, a krócej – żetony gazowe były więc specyficznym 
rodzajem pieniądza zastępczego. Żetony najczęściej nie nosiły na 
sobie oznaczeń wartości pieniężnych a ich nominały były wyraża-
ne w m3 gazu do zakupu, którego służyły. Jeden żeton otrzymy-
wał możliwość pobrania 0,5 m3 gazu. Wówczas ceny wahały się 
do 10 fenigów za m3. Wtedy według obliczeń zużycie gazu sza-
cowano od 0,5 do 1 m3 dziennie (dobowo) na osobę. Żeton był 
wykonany z cynku, o średnicy 23 mm i wadze 3,87 g. Po środku 
żetonu trójkątny otwór o wys. 3,5 mm. W 1923 r. rozbudowano 
Gazownie Miejską do produkcji gazu zaopatrującego 900-1000 
odbiorców. Od 1935 r. wycofywano żetony i wprowadzano w ich 
miejsce monety 10-fenigówki i stosowano je do końca II wojny 
światowej. Jeden egzemplarz lądeckiego licznika żetonowego 
dojrzałem w Muzeum Gazownictwa w Paczkowie, które warto je 
zwiedzić. 
W gazowni było niewielkie pomieszczenie do wykorzystania gazu 
w celach leczniczych, używane jeszcze w latach 50-tych XX w. 
(uodpornienie głównie przed kokluszem). Pamiętam to, jako 
przedszkolak. Do komory wchodziło kilka osób na kilka minut  
i wdychało mieszankę odpowiednio przygotowaną świeżego gazu 
i powietrza. Te zabiegi nadzorował przedstawiciel służby zdrowia 
lekarz (pediatra) dr. Konrad Munzer. W miarę potrzeb, powsta-
wania nowych ulic w mieście i zdroju, gazownię modernizowano, 
sieć gazową rozbudowywano. Gaz używany był w gospodarstwach 
domowych, zakładach kąpielowo-leczniczych jak i częściowo do 
oświetlania ulic. W 1935 r. sieć gazowa objęła już obecną ul. Brzo-
zową, wówczas najdalej odległą na północny-wschód od gazowni 

w części zdrojowej miasta. W czerwcu 1945 r. utworzono Zarząd 
Miejski na czele z burmistrzem Stanisławem Latosem któremu 
podlegała m. in. gazownia. 
Po 1945 r. wyeksploatowana gazownia była już zakładem techno-
logicznie przestarzałym, a jej moc produkcyjna była za mała w sto-
sunku do zapotrzebowania, więc zamknięto ją 1.10.1945 r. W tym 
początkowym okresie, ze względu na inne ważniejsze problemy 
mieście, nie można było zająć się modernizacją i rozbudową za-
kładu. Jednak już jesienią 1945 r. poczyniono niewielkie naprawy 
i gazownię uruchomiono, ale jej rozbudowę i modernizację prze-
sunięto na okres następny. Do chwili remontu, zakład nie dawał 
większych dochodów, nakłady na gazownię wracały tylko w części. 
Obok gazu, produkcją uboczną zakładu był koks i smoła pogazo-
wa, wytwarzana w niewielkich ilościach. Pracownikami gazowni 
do 1946 r. byli przeważnie Niemcy, a kierownikiem w tym i następ-
nym okresie był Polak - Janusz Chojnacki. Wiosną Zarząd Miejski 
na czele z nowym burmistrzem Janem Michałowskim przejął pod 
swą administrację istniejące na terenie miasta zakłady użytecz-
ności publicznej, które przyjęły wspólną nazwę Miejskie Zakłady 
Użyteczności Publicznej – Gazownia, Elektrownia, Wodociągi.  
W pierwszych miesiącach 1947 r. władze miejskie zadecydowały  
o rozbudowie gazowni. 
W związku z brakiem funduszy zaciągnięto pożyczkę w Banku Kre-
dytowym w Poznaniu w wysokości 500 tys. zł. Część pieniędzy dała 
Komisja Uzdrowiskowa (działała przy Radzie Miejskiej) a resztę za-
bezpieczyć miał fundusz amortyzacyjny gazowni. Po zapewnieniu 
odpowiedniej kwoty, Zarząd Miejski ogłosił w Trybunie Ludu z dnia 
25.10.1947 r. i w Dzienniku Zachodnim z dnia 30.10.1947 r. prze-
targ na budowę pieca 6-ciu retortowego. Ze zgłoszonych dwóch 
firm wybrano Przedsiębiorstwo Konstrukcyjne Montażu i Moder-
nizacji Pieców Gazowych „Inż. P. Loziński” z Poznania. Przedsię-
biorstwo to zobowiązało się wykonać prace przy budowie pieca  
w ciągu 12 miesięcy, w ciągu 6 tygodni sporządzić dokumentację 
techniczną. Ponadto dało 1000-dniową gwarancję bezawaryjnej 
pracy pieca. 
W końcu ustalono wykonanie robót na sumę 716.000 tys. zł.  
W okresie poprzedzającym budowę nowego pieca zdolność pro-
dukcyjna gazowni była niewystarczająca, urządzenia pracowały 
resztkami swej mocy. Produkcja od 1.04.1948 r. do 31.05.1948 
r. wynosiła 75 tys. m3 gazu, czyli niewiele w stosunku do licz-
by mieszkańców w tym okresie oraz 260 ton koksu i 12,5 tony 
smoły pogazowej. Na dzień 17.01.1949 r. gazownia liczyła 512 
abonentów, a na dalszy wzrost ich liczby można było pozwolić 
dopiero po rozbudowie zakładu. W związku z rozbudową gazow-
ni, przeznaczono tzw. fundusz amortyzacyjny z lat 1947-1948  
w sumie 404 tys. zł. na budowę pieca i instalacji gazowej. Budo-
wę rozpoczęto 25.05.1949 r. Niezależnie od robót przy budowie 
pieca postępujących w szybkim tempie, prowadzono prace przy 
wznoszeniu magazynów. Budowę pieca zakończono 3.08.1949 
r., zaś w następnym dniu dokonano próbnego rozruchu, który  
w obecności odbiorcy, wypadł dobrze. Gaz z nowego pieca popły-
nął 15.09.1949 r. W początku 1963 r. wybudowano nowy zbior-
nik na gaz. Dnia 27.08.1965 r. zakończył się remont rezerwowego 
pieca o 8 retortach. Piec został ulepszony i unowocześniony, co 
pozwoliło na zwiększenie jego wydolności produkcyjnej na dobę 
z 1960 m sześć. gazu do 2400 kubików. Przeprowadzona została 
też modernizacja starego zbiornika, dało to możliwość gromadze-
nia w obu zbiornikach jednodobowego zapasu gazu. Z obliczeń 
wynikało, iż do 1970 r. nie będzie kłopotu z dostarczeniem od-
biorcom gazu. Jeszcze w 1969 r. gazownią administrowało Przed-
siębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Z dniem  
1.01.1970 r. pieczę nad gazownią i siecią gazową przejął Zakład 
Gazowniczy w Kłodzku. W tym też roku zlecił wykonanie doku-
mentacji technicznej na przebudowę i wymianę sieci gazowej.  
W 1973 r. Dyrekcja Zakładów Gazowniczych w Kłodzku wpro-

Historia gazowni miejskiej w Lądku-Zdroju

W centrum latarnia gazowa w dawnym Lądku-Zdroju

j
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PRACA SZUKA CZŁOWIEKA stan na dzień 27.02.2019

Kelnerka (praca zmianowa) - CKR „Złoty Łan”, tel. 748146004
Kelnerka - Rezydencja „Grawert”, ul. Lipowa, tel. 606217614
Pokojowa - Rezydencja „Grawert”, ul. Lipowa, tel. 606217614
Sprzedawca - Market „REMA”, ul. Ogrodowa
Instalator sieci co i wod-kan- tel.725 917 214
Dekarz - tel.725 917 214
Kelner, Kelnerka, Hotel „Trojan”, ul. Leśna, tel. 608522734
Kucharz - Restauracja rybna „Pod wyciągiem”, tel.748146005
Kelnerka - „Geovita”, ul. Graniczna, tel.605300440
Pokojowa - „Geovita”, ul. Graniczna, tel.605300440
Kucharz - „Geovita”, ul. Graniczna, tel.605300440
Pokojowa - (może być emerytka lub rencistka) OW „Bankowy, ul. 
Kościuszki, tel. 748148543
Specjalista ds. elektroenergetycznych, Uzdrowisko Lądek-Dłu-
gopole S.A., tel.748146227 w.233
Dietetyk, Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A., tel.748146227 w.233

Praca w restauracji „Polska Chata”, Kosciuszki, tel. 664428705
Fizjoterapeuta - 23 WSZUR, tel. 748117 200, 609401691
Kucharka, Kucharz - 23 WSZUR, tel. 748117 200, 609401691
Kasjer, sprzedawca, Sklep „Żabka”, ul. Ogrodowa
Praca w budowlance (wykończeniówka, elewacje), tel.607524551
Kelnerka/Kelner - Kawiarnia „Kaprys”, tel. 604433771
Recepcjonista - Hotel „Mir-Jan”, ul.Kościuszki 78, tel.505 952 
564
Kelner - Hotel „Mir-Jan”, ul. Kościuszki 78, tel. 505 952 564
Konserwator - Hotel „Mir-Jan”, ul. Kościuszki 78, tel. 505 952 564
Kucharz - Hotel „Mir-Jan”, ul. Kościuszki 78, tel.505 952 564
Pokojowa - Hotel „Mir-Jan”, ul. Kościuszki 78, tel. 505 952 564
Kierownik techniczny, Hotel „Mir-Jan”, ul. Kościuszki 78, tel.505 
952 564
Płytkarz, Tapeciarz, Hotel „Mir-Jan”, ul. Kościuszki 78, tel.505952 
564
Sprzedawca - Sklep „Biedronka”, ul. Śnieżna, tel. 600448040

Dyżury aptek 
w marcu 2019
w Lądku-Zdroju i Stroniu Śląskim

1.03.2019, 21.00 - 7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
2.03.2019, 21.00 - 7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
3.03.2019, 21.00 - 7.00,  „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
4.03.2019, 21.00 - 7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
5.03.2019, 21.00 - 7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
6.03.2019, 21.00 - 7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
7.03.2019, 21.00 - 7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
8.03.2019, 21.00 - 7.00,  „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
9.03.2019, 21.00 - 7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
10.03.2019, 21.00 - 7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
11.03.2019, 21.00 - 7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
12.03.2019, 21.00 - 7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
13.03.2019, 21.00 - 7.00,  „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
14.03.2019, 21.00 - 7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
15.03.2019, 21.00 - 7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
16.03.2019, 21.00 - 7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
17.03.2019, 21.00 - 7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
18.03.2019, 21.00 - 7.00,  „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
19.03.2019, 21.00 - 7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
20.03.2019, 21.00 - 7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
21.03.2019, 21.00 - 7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
22.03.2019, 21.00 - 7.00, „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
23.03.2019, 21.00 - 7.00,  „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
24.03.2019, 21.00 - 7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4 
25.03.2019, 21.00 - 7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
 26.03.2019, 21.00 - 7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
 27.03.2019, 21.00 - 7.00,  „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
 28.03.2019, 21.00 - 7.00, „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
29.03.2019, 21.00 - 7.00, „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
30.03.2019, 21.00 - 7.00, „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
31.03.2019, 21.00 - 7.00, „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22

wadziła w części miejskiej Lądka do eksploatacji nowy gazociąg  
o przepustowości trzykrotnie większej od starego, poprawiło to 
radykalnie zaopatrzenie w gaz część miejską. Do części zdrojowej 
miasta nowy gazociąg dotarł w 1974 r. Dla polepszenia jakości 
gazu i zwiększenia jego produkcji, w Gazowni Miejskiej latach 
1974-1975 wymieniono dwa zużyte piece na nowe. Każdy piec po-
siadał osiem retort. Aby nie przerywać produkcji w 1974 wymie-
niono jeden piec, a w następnym roku drugi. W czasie wymiany 
pieców, w celu uzupełnienia gazu w sieci, dowożono gaz sprężony 
w butlach i zasilano nim instalacje. Praca przy obsłudze samego 
cyklu technologicznego produkcji gazu była w dni powszednie trzy 
zmianowa, na zmianie pracowało trzy osoby – 8 godzin. W nie-
dziele i święta 3 osoby po 12 godzin. W sumie przy produkcji gazu 
zatrudniano 9 pełnoetatowych robotników wykwalifikowanych.  
Był również na etacie kierownik gazowni (zawsze zajmował miesz-
kanie służbowe na terenie zakładu, ul. Fabryczna 9) oraz maga-
zynier. Na rok 1977 Okręgowy Zarząd Gazownictwa we Wro-
cławiu zaplanował rozpoczęcie budowy gazociągu z Kłodzka do 
Lądka-Zdroju. W związku z doprowadzeniem gazociągu z Kłodzka  
w 1976 r. do Huty Szkła Kryształowego „Wioletta” w Stroniu Ślą-
skim i podłączeniem też lądeckiej sieci, gazownia wiosną 1978 r. 
zaprzestała produkcji gazu i jej część technologiczna została zde-
montowana przez pobliski Zakład Gospodarki Komunalnej. Budy-
nek z mieszkaniem służbowym (ul. Fabryczna 9) sprzedano, część 
biurowo-magazynową początkowo przeznaczono na Biuro Obsługi 
Klienta i pomieszczenia techniczno-konserwatorskie, później mie-
ścił się pensjonat (pokoje gościnne), w końcu też przeznaczono go 
do sprzedaży (ul. Fabryczna 11). Nadmienię, że od 1945r. ówcze-
sne Wrocławskie Zakłady Gazownictwa posiadały w Lądku-Zdroju 
swój ośrodek kolonijno-wczasowy pod nazwą „Wrocławianka” 
i był to jeden z atutów szybszej modernizacji urządzeń do przesyłu 
gazu. Po 1945 r. kierownikami gazowni byli, pierwszym Janusz 
Chojnacki, później Jan Wołk (Gazownia podlegała wówczas bez-
pośrednio Zarządowi Miejskiemu – Przedsiębiorstwu Gospodar-
ki Komunalnej), Jerzy Plinta, Janusz Popławski (1963-1965 r.)  
i Roman Skibicki (ostatni). Na podstawie rozmów z mieszkańcami 
miasta, którym bardzo dziękuję, ustaliłem, że po 1945 r. pracow-
nikami gazowni byli m. in. Alicja Mrozowska, Bolesław Bomba, 
Michał Czeski, Czesław Gadowski, Grzegorz Gerlach, Bronisław 
Jakobsze, Henryk Kleszcz, Kosiara, Wacław Kowalczyk, Józef Le-
śniak, Zygmunt Leśniak, Jan Pożarycki, Aleksander Rybka, Edward 
Sidorkiewicz, Stanisław Sokołowski (1974-84), Eugeniusz Sosna, 
Konrad Sosna, Stanisław Targosz, Stanisław Urbańczyk, Czesław 
Wołk, Tadeusz Zacharek, Stefan Zawrzykraj.

Informacje do artykułu zebrał i opracował L. Siarkiewicz
– przewodnik sudecki PTTK

(Harmonogram pracy aptek podajemy na podstawie Uchwały XII/127/2018 Rady Powiatu Kłodzkiego)
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Lądecki 
Informator 
Kulturalny
MARZEC 2019

1 marca, godz. 19.00, Lądeckie Kino bez biletu, pl. Staromłyński 
5,  Sprawdź repertuar w CKiR, wstęp wolny
2 marca, godz. 11.00, - Poranek z Bajką - Lądeckie Kino bez bi-
letu, pl. Staromłyński 5, Sprawdź repertuar w CKiR, wstęp wolny
4 marca, godz.19.00, Biesiada w Piwnicy pod Adamem, wieczór 
z muzyką na żywo i wspólne śpiewanie, Piwnica pod Adamem Ka-
wiarnia Twórczości, ul. Wolności 2, wstęp 10 zł
5 marca, godz.19.30, Teatr Lalek Dla Dorosłych -„Czytanie w 
Adamie”- Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz” księga pierwsza. 
„Piwnica pod Adamem” bilety – cena promocyjna 10 zł (rezerwa-
cja 663 781 550 lub jak na wydarzenia w kawiarni „Dom Klahra”)
6 marca, godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej, Ka-
wiarnia Wiedeńska Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 8 zł
6 marca, godz.19.00, Koncert muzyki Latino – gitara i śpiew 
Moises Bethencourt oraz akompaniament instrumentów perku-
syjnych,  Kawiarnia Dom Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 20 zł
7 marca, godz. 17.00, Piosenki Agnieszki Osieckiej „Kobieta z 
Przeszłością” recital w wykonaniu Doroty Helbin, akompania-
ment Mateusz Dudek (akordeon), Sala Widowiskowa Centrum 
Kultury i Rekreacji, pl. Staromłyński 5, wstęp wolny
8 marca, godz. 19.00, Lądeckie Kino bez biletu, pl. Staromłyński 
5,  Sprawdź repertuar w CKiR, wstęp wolny
8 marca, godz. 14.00-18.00, „Dzień Kobiet w kobiecym gro-
nie”, Zdrój Wojciech, pl. Mariański, wstęp wolny
8 marca, godz.19.30, Koncert na Dzień Kobiet, Dom Klahra Ka-
wiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1 Lądek-Zdrój, wstęp 20 zł
9 marca, godz. 10.00-18.00, „Dzień Kobiet w kobiecym gro-
nie”, Zdrój Wojciech, pl. Mariański, wstęp wolny
9 marca, godz. 11.00, Poranek z Bajką-Lądeckie Kino bez bi-
letu, pl. Staromłyński 5, Sprawdź repertuar w CKiR, wstęp wolny
10 marca, godz.19.30, Koncert Noam Vazana solo-artystka po-
chodząca z Tel Avivu tworząca autorską muzykę czerpiącą z trady-
cji suferdyjskiej i marokańskiej, Dom Klahra Kawiarnia Artystycz-
na, ul. Rynek 1 Lądek-Zdrój, wstęp 30 zł
11 marca, godz.19.00, Biesiada w Piwnicy pod Adamem, wie-
czór z muzyką na żywo i wspólne śpiewanie, Piwnica pod Adamem 
Kawiarnia Twórczości, ul. Wolności 2, wstęp 10 zł
12 marca, godz.19.30, Teatr Lalek Dla Dorosłych -„O Czerwo-
nym Kapturku” – teatr „Akademia Wyobraźni” RYNEK 7, bilety 20 
zł (rezerwacja 663 781 550)
13 marca, godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej, 
Kawiarnia Wiedeńska Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 8 zł
13 marca, godz.19.00, Koncert muzyki Latino – gitara i śpiew 
Moises Bethencourt oraz akompaniament instrumentów perku-
syjnych,  Kawiarnia Dom Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 20 zł
15 - 17 marca, Lądecki Jarmark Staroci, Rynek 
15 marca, godz. 19.00, Lądeckie Kino bez biletu, pl. Staromłyń-
ski 5,  Sprawdź repertuar w CKiR, wstęp wolny
16 marca, godz. 11.00, Poranek z Bajką-Lądeckie Kino bez bi-
letu, pl. Staromłyński 5, Sprawdź repertuar w CKiR, wstęp wolny
16 marca, godz. 19.00, Koncert grupy Jeszcze Bardziej Stan Su-
rowy - poezja śpiewana w lekko rockowym wydaniu, Dom Klahra 
Kawiarnia Artystyczna, ul. Rynek 1 Lądek-Zdrój, wstęp 20 zł
18 marca, godz.19.00, Biesiada w Piwnicy pod Adamem, wie-
czór z muzyką na żywo i wspólne śpiewanie, Piwnica pod Adamem 
Kawiarnia Twórczości, ul. Wolności 2, wstęp 10 zł
19 marca, godz. 19.30, Teatr Lalek Dla Dorosłych -„O Jasiu i 
Małgosi” - teatr „Akademia Wyobraźni” Rynek 7, bilety 20 zł (re-
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zerwacja 663 781 550)
20 marca, godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej, 
Kawiarnia Wiedeńska Albrechsthalle, ul. Lipowa, wstęp 8 zł
20 marca, godz.19.00, Koncert muzyki Latino – gitara i śpiew 
Moises Bethencourt oraz akompaniament instrumentów perku-
syjnych, Kawiarnia Dom Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 20 zł
22 marca, godz. 19.00, Lądeckie Kino bez biletu, pl. Staromłyń-
ski 5, Sprawdź repertuar w CKiR, wstęp wolny
22 marca, godz.19.30, Koncert z okazji narodowego święta Gre-
cji - Ares Chadzinikolau solo, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, 
ul. Rynek 1 Lądek-Zdrój, bilety 25 zł w przedsprzedaży i 30 zł w 
dniu występu
23 marca, godz. 11.00, Poranek z Bajką - Lądeckie Kino bez bi-
letu, pl. Staromłyński 5, Sprawdź repertuar w CKiR, wstęp wolny
23 marca, godz.19.30, Koncert pt. „Intensive Love” w wykona-
niu duetu: Alicja Chudzik (śpiew) i Artur Ambrożuk (gitara), Dom 
Klahra Kawiarnia Artystyczna ul. Rynek 1 Lądek-Zdrój, wstęp 20 zł
25 marca, godz.19.00, Biesiada w Piwnicy pod Adamem, wie-
czór z muzyką na żywo i wspólne śpiewanie, Piwnica pod Adamem 
Kawiarnia Twórczości, ul. Wolności 2, wstęp 10 zł
26 marca, godz. 19.30, Teatr Lalek Dla Dorosłych -„Czytanie 
w Adamie”- Giovanni Boccacio „Dekameron”- najsmaczniejszy 
wybór. „Piwnica pod Adamem”- cena promocyjna 10 zł (rezerwa-
cja 663 781 550 lub jak na wydarzenia w kawiarni „Dom Klahra”)
27 marca, godz. 14.45, Koncert Zespołu Orkiestry Zdrojowej, 
Kawiarnia Wiedeńska Albrechsthalle, ul. Lipowa, 
wstęp 8 zł
27 marca, godz.19.00, Koncert muzyki Latino – gitara i śpiew 
Moises Bethencourt oraz akompaniament instrumentów perku-
syjnych,  Kawiarnia Dom Klahra, ul. Rynek 1, wstęp 20 zł
29 marca, godz. 19.00, Lądeckie Kino bez biletu, pl. Staromłyń-
ski 5,  Sprawdź repertuar w CKiR, wstęp wolny
29 marca, godz.19.30, Koncert „Damskie Granie cz. III” w wy-
konaniu Pauliny Lendy (śpiew) i Piotra Kozuba (gitara) Dom 
Klahra Kawiarnia Artystyczna ul. Rynek 1, Lądek-Zdrój, wstęp 25 zł
30 marca, godz. 11.00, Poranek z Bajką-Lądeckie Kino bez bi-
letu, pl. Staromłyński 5, Sprawdź repertuar w CKiR, wstęp wolny
30 marca, godz. 19.30, Koncert grupy Skład Nietradycyjny, Dom 
Klahra Kawiarnia Artystyczna Rynek 1 Lądek-Zdrój wstęp 20 zł
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