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Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk nie dał za wygraną  
i przyjął wyzwanie #hot16challenge2 od Burmistrza Rychwała Ste-
fana Dziamary. Zaprosił do współpracy lądczan, którzy pobawili 
się nieco dłużej w stworzenie clipu. Obok wsparcia Siepomaga.pl 
wszyscy biorący udział w zabawie po prostu chcieli się pochwalić 
Lądkiem-Zdrojem! Oto oni: Bartłomiej Hudziec, Krzysztof Mossa-
kowski, Tomasz Pawlęga, Agnieszka Mozer, Oskar Stolarski, Karo-
lina Sierakowska, Monika Słonecka, Konrad Jaworski.
Zapraszamy do oglądania, a przede wszystkim wspierania akcji na: 
https://www.siepomaga.pl/hot16challenge
Akcja muzyczna Hot16challenge to wyzwanie - każdy w ciągu 72 
godzin od otrzymania nominacji musi nagrać 16-wersową zwrotkę 
pod dowolny beat i nominować do tego samego zadania kolejne 
osoby.
Druga edycja legendarnej rapowanej akcji to nie tylko nagrywa-
nie muzyki, ale również pomoc w walce z koronawirusem. Wraz  
z #hot16challenge2 ruszyła zbiórka - „Beef z koronawirusem #hot-
16challenge” dla Siepomaga.pl. Całą akcję można śledzić na stro-
nie http://hot16challenge.network.
Co ważne, pomóc może każdy. Organizatorzy do udziału w akcji 
zapraszają i zachęcającą zarówno nominowanych, jak i słuchaczy. 
Do tej pory udało się zebrać już ponad 3 miliony złotych. Akcja 

znacznie przerosła więc oczekiwania organizatorów, bowiem jej 
celem było zebranie miliona  złotych. Pieniądze w całości zostaną 
przeznaczone na pomoc lekarzom i szpitalom w walce z koronawi-
rusem. Pomagajmy!

Lądecki #hot16challenge2

Rap Romana
Na starcie siema ziomek, ja jestem z Lądka Romek,
zapodam takie rapsy, byś sięgnął do swej kabzy.
Mój kumpel burmistrz Rychwała, pozdrowienia Stefek Dziamara!
Niech się przepełni waga, Mordo wbij na Siepomaga. 
Wstaję rano gdy pieje kur, Warszawa nie ma termalnych dziur
Ja jestem merem w Lądku, gdzie Osiecka zaczęła od początku.
Może był tu Stachu Tym, choć to nie London ani Krym,
kumasz, to kurort! nie uzdrowisko! Tu do życia znajdziesz wszystko.
Mam dechę, rower, feeling new, i ludzi których... I love You,
tanca festiwal, Złote Czekany i po górach tu biegamy.
A jak mnie coś połamie, to się nie skarżę mamie.
Ponoć zdrowie upływa z czasem, ha! mamy na to termalny basen,
lasy, łąki, trzech krzyży góra, ładuje się elektryczna fura,
Wojciech, Jerzy, Szpital Wojskowy, klimat jest tu, zjawiskowy!!!
Gmina Lądek dzielnie walczy, wyjdzie z tarczą nie na tarczy
covidowi nie dam szansy, siema, elo. już wystaczy...
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Z biurka 
BURMISTRZA KACZMARCZYKA

j Burmistrz Lądka-Zdroju, Roman Kaczmarczyk

3 marca. Uczestniczyłem w spotkaniu z europosłem Jerzym Buz-
kiem. Tematem spotkania, które odbyło się w Wałbrzychu były 
nowa perspektywa środków unijnych dla Polski na lata 2021 – 
2027.

4 marca. Wystąpiłem podczas Komisji ds. Bezpieczeństwa Sej-
miku Samorządowego Województwa Dolnośląskiego, której sesja 
odbyła się tym razem w Kłodzku.

7 marca. Z okazji Dnia Kobiet, jako członek Towarzystwa Miło-
śników Ziemi Kłodzkiej, zaproszony zostałem do udziału w wido-
wisku w Kłodzkim Ośrodku Kultury, na które zaproszone zostało 
430 kobiet z Polski i Czech. W wydarzeniu wystąpili m.in. satyryk 
Tadeusz Drozda i czeska piosenkarka Gabi Gold.

9-15 marca. Testowaliśmy w Lądku-Zdroju dwa pojazdy elek-
tryczne firmy Volkswagen typu bus.

12 marca. Niewiele przed decyzją polskiego rządu, zapadła de-
cyzja o zamknięciu lądeckich jednostek oświato-wychowawczych 
i jednostek samorządowych z powodu wirusa Covid-19; tym sa-
mym wprowadziliśmy ścisły rygor sanitarno-epidemiologiczny. 
Natychmiast po podjęciu decyzji, korzystając ze środków zarzą-
dzania kryzysowego gminy, zakupiliśmy: maseczki, przyłbice, rę-
kawiczki, kombinezony, ręczniki oraz środki do dezynfekcji dłoni, 
twarzy i powierzchni płaskich. Dalszym efektem decyzji było wy-
słanie 50% pracowników urzędu do pracy w trybie zdalnym. Od 
tego dnia odbywają się codzienne spotkania sztabu kryzysowego 
w gminie oraz w trybie online wszystkich burmistrzów, wójtów  
i starosty powiatu kłodzkiego.

24 kwietnia. Wziąłem udział w transmisji online Światowego Kon-
gresu Geotermalnego, którego siedziba mieściła się tym razem na 
Islandii. Podstawowym zagadnieniem kongresu była problematy-
ka technologii geotermalnych i OZE w świetle rosnących zmian 
klimatycznych na Ziemi. 

28 kwietnia. Rozpocząłem cykl konferencji online skierowanych 
do mieszkańców Lądka-Zdroju i sympatyków naszej miejscowo-
ści. W każdy wtorek o godz. 14.00 staram się odpowiadać na 
wszystkiego pytania, które zadają mi uczestnicy konferencji, któ-
rym w tym miejscu bardzo dziękuję za zainteresowanie naszymi 
problemami i zaangażowanie w pomoc w ich rozwiązywaniu.

12 maja. Od chwili rozpoczęcia „kwarantanny narodowej” odby-
wam wiele wideokonferencji, tym razem wziąłem udział w „spo-
tkaniu” przedstawicieli polskich i czeskich uzdrowisk. Głównym 
tematem były problemy związane z funkcjonowaniem kurortów na 
terenie Polski i Czech w okresie pandemii.

19 maja. Odwiedziłem Kopalnię Bazaltu w Lutyni. Nowy właści-
ciel wyrobiska przedstawił całość obiektu oraz plany na przyszłość 
kopalni. W chwili obecnej w kopalni trwa proces porządkowania  
i rekultywacji wyrobiska i przestrzeni całego zakładu.

25 maja. Uczestniczyłem w wideokonferencji Stowarzyszenia 
Gmin Uzdrowiskowych RP, której przedmiotem był całkowity brak 
możliwości funkcjonowania uzdrowisk polskich w okresie pande-
mii. Podczas konferencji wypracowaliśmy stanowisko kierunków 
ratowania polskich uzdrowisk, którego treść przesłana została pre-
mierowi Mateuszowi Morawieckiemu.

26 maja. Odbyło się Walne Zgromadzenie Lądeckich Usług Ko-
munalnych, w czasie którego przyjąłem sprawozdanie finansowe 
i udzieliłem Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej LUK absolutorium.

27 maja. Z okazji 30 rocznicy wolnych wyborów samorządowych, 
odsłoniłem w lądeckim ratuszu tablice pamiątkowe z nazwiskami 
wszystkich radnych oraz burmistrzów Lądka-Zdroju, którzy two-
rzyli w minionych trzech dekadach lądecki samorząd i kształtowali 
politykę naszego regionu.

28 maja. W lądeckim Inkubatorze Przedsiębiorczości (dawny 
Dworzec Kolejowy) odbyła się sesja Rady Miejskiej Lądka-Zdroju. 
Z uwagi na znaczne polepszenie warunków sesji – większa sala  
(w tym część dla mieszkańców) i dobre warunki akustyczne – 
zadecydowały, że od tego momentu kolejne sesje lądeckiej RM 
odbywać się będą właśnie w tym miejscu. Serdecznie zapraszam 
mieszkańców naszej gminy na kolejne sesje.

Pomimo wirusa Covid-19 biorę częsty udział w bardzo intensyw-
nych pracach w ramach Komitetu Sterującego Strategii „Sudety 
2030” oraz Klastra Energii „Ares”.
Na początku maja – w ramach czynu społecznego - z panami 
Bogdanem Gołgowskim i Grzegorzem Szczygłem oczyściliśmy, 
zaimpregnowaliśmy i pomalowaliśmy krzyże na lądeckiej Górze 
Trzykrzyskiej. Wycięliśmy również samosiejki porastające teren, 
na którym stoją krzyże. 
W ostatnich dniach maja zakupiliśmy 6 czujników kontrolujących 
jakość powietrza, które w czerwcu rozlokujemy w 6 miejscach na 
terenie gminy. Czujniki wyposażone są w karty GSM, dzięki czemu 
wszystkie informacje dotyczące jakości powietrza, temperatury  
i wilgotności będą prezentowane w czasie rzeczywistym w interne-
cie w dedykowanej aplikacji.
W maju, w dwóch transzach zakupiliśmy 25 laptopów dla dzieci 
i młodzieży z Gminy Lądek-Zdrój. Zakup dokonany został z fun-
duszy EU za pośrednictwem Cyfrowej Polski. Szersze informacje 
znaleźć można w niniejszym nr „Debat”.
W maju również odbyłem spotkanie z Maciejem Sokołowskim, 
szefem Festiwalu Górskiego i Piotrem Herzogiem, szefem Dolno-
śląskiego Festiwalu Biegów Górskich. Spotkanie dotyczyło reali-
zacji tych dwóch niezwykle ważnych dla Lądka-Zdroju wydarzeń 
kulturalno-sportowych i realizacji w bieżącym, trudnym roku.
W kwietniu i maju odbyły się dwa wideo-spotkania członków 
EHTTA (Europejskiego Stowarzyszenia Historycznych Miast Ter-
malnych). Na forum omawialiśmy niezwykle negatywny wpływ 
pandemii na wszystkie kurorty uzdrowiskowe Europy, szczególnie 
francuskie, włoskie i hiszpańskie. Wraz z burmistrzami Vichy, Ba-
den-Baden, Spa i Wiesbaden, podkreślałem, że bardzo ważna w 
tej sytuacji będzie pomoc ze strony Unii Europejskiej. Optowałem 
jednocześnie, że powinniśmy, jako historyczne kurorty termalne, 
wspierać w dążeniu o pomoc z EU wszystkie europejskie uzdro-
wiska. EHHTA, w wyniku spotkań, zwróciło się ze stosownymi pi-
smami do Komisji Europejskiej w Brukseli.
Trwa remont ulicy Wolności w części zdrojowej miasta. Zakończe-
nie planowane jest na dzień 30 czerwca. Mam nadzieję, że remont 
tego ważnego ciągu komunikacyjnego to spory krok w celu odzy-
skania blasku naszego uzdrowiska.
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Informacje z Rady Miejskiej Lądka-Zdroju

Pismem z dnia 5 maja 2020 r. pracownicy Pogotowia Ratun-
kowego w Lądku-Zdroju zwrócili się do radnych Rady Miejskiej  
w Lądku-Zdroju o zakup oświetlacza naczyniowego. Jest to urzą-
dzenie potrzebne do oświetlania naczyń krwionośnych na potrzeby 
trudnych wkłuć u dzieci i dorosłych oraz w ekstremalnie wymaga-
jących warunkach pracy ratownictwa medycznego. Radni zdecy-
dowali o przekazaniu 1500 zł na ten cel.
W odpowiedzi otrzymaliśmy podziękowania następującej treści:
Podziękowania
Serdeczne podziękowania dla Radnych z gminy Lądek-Zdrój za 
zakup Oświetlacza Żył dla podstacji pogotowia ratunkowego Lą-
dek-Zdrój
Wdzięczni Ratownicy Medyczni i Pielęgniarze.

Wsparcie dla szpitala i ratowników medycznych
Do Biura Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju 15 kwietnia 2020 r. wpły-
nęło też pismo od Jadwigi Radziejewskiej, dyrektor ZOZ Kłodzko 
następującej treści:
Radni Rady Miejskiej Lądka-Zdroju,
Dyrekcja podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej”  
w Kłodzku składa serdeczne podziękowania za okazane wsparcie 
finansowe w tym trudnym dla nas czasie epidemii. To nie tylko 
środki finansowe, ale wyraz solidarności, wsparcia i zrozumienia 
dla naszej pracy. Środki finansowe przeznaczymy na zakup środ-
ków ochrony osobistej dla Pacjentów i Pracowników jednostki: 
lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, pracowników la-
boratoriów diagnostycznych i wielu innych.

Z uwagi na zagrożenie koronawirusem i brak pilnych uchwał do 
podjęcia - większość działań gminy skierowana była na zarządza-
nie kryzysowe, oprócz oczywiście prowadzonych inwestycji czy 
też normalnych działań administracyjnych Urzędu Miasta i Gminy 
- radni po sesji marcowej odbyli posiedzenie Rady Miejskiej w dniu 
28 maja 2020 r. Wcześniej, w kwietniu odbyły się dwa spotkania 
on-line z Burmistrzem Romanem Kaczmarczykiem na temat wpro-
wadzanych zmian wynikających z ustawy o szczególnych rozwią-
zaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych i skutków z tego wynikających oraz  
o sytuacji na terenie gminy.
Sesja odbyła się w Inkubatorze Przedsiębiorczości (ul. Kolejowa) 
i tam planowane są również kolejne posiedzenia. Obecnych było 
14 radnych, Burmistrz Roman Kaczmarczyk i pracownicy urzędu. 
W pierwszej części, dotyczącej stanu bezpieczeństwa w Gminie 
uczestniczyli Goście: Pan Nadkomisarz Robert Kotara Komendant 
Komisariatu Policji w Lądku-Zdroju i Pani Małgorzata Bryja Młod-
szy Strażnik Straży Miejskiej w Lądku-Zdroju. Przekazano też po-
dziękowania dla radnych z ZOZ Kłodzko (tekst poniżej).
Radni rozpatrzyli projekty uchwał i  w trybie głosowań podjęto 
sześć uchwał: 
- o pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego – zawarto 
porozumienie w sprawie wykonania dokumentacji technicznej bu-
dowy chodnika wzdłuż ul. Widok. Gmina pokryje koszt dokumen-
tacji projektowej.
-  o pomocy rzeczowej dla Powiatu Kłodzkiego – zakupiono krze-
sełko Rolman z hamulcami na kółkach wraz z gąsienicami jako do-
posażenie ZOZ Kłodzko z przeznaczeniem dla podstacji pogotowia 
ratunkowego w Ladku-Zdroju.
- o zmianach w budżecie Gminy Lądek-Zdrój.
- o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 
Lądek-Zdrój.
- o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miejscowości Konradów.
- o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miejscowości Stójków.
Podjęte uchwały z uzasadnieniem i załącznikami znajdują się Biu-
letynie Publicznym na stronie: www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.
pl w zakładce Rada Miejska.
Wśród innych materiałów przedłożonych radnym znalazło się też 
sprawozdanie dotyczące wykonania Budżetu Obywatelskiego za 
2019 r. Poniżej zamieszczamy wykaz wykonanych zadań.

Inf. Zebrała: Małgorzata Bednarek

Sesja majowa Rady Miejskiej Opis działań zrealizowanych w ramach 
Budżetu Obywatelskiego 2019
Zgodnie z uchwałą NR LXI/406/2018 Rady Miejskiej na cele Bu-
dżetu Obywatelskiego 2019 przeznaczono 140 tysięcy złotych z 
podziałem na projekty realizowane na terenie miejskim 60 tys. zł 
oraz na terenach wiejskich 80 tys. zł – tutaj były dwie kategorie: 
duże wsie Radochów, Konradów, Trzebieszowice, Skrzynka 40 
tys. zł i małe wsie Lutynia, Wrzosówka, Orłowiec, Wójtówka, Kąty 
Bystrzyckie, Stójków, Karpno 40 tys. zł. Koszt pojedynczego zada-
nia nie mógł przekraczać 20 tys. zł. 
1. Zbudowano wiatę edukacyjną drewnianą pn. „EkoStacja” na te-
renie Szkoły Podstawowej nr 1 w Lądku- Zdroju. W roku 2020 
w ramach Budżetu Obywatelskiego zostanie wybrukowany teren 
wiaty oraz zostaną zakupione ławostoły edukacyjne.
2. Doposażono wiejski plac zabaw w Radochowie w regulamin, 
huśtawkę zwaną bocianim gniazdem oraz zestaw zabawowy skła-
dający się ze zjeżdżalni, mostu, ścianki wspinaczkowej, drabinek i 
wieży.
3. Przy wiacie sołeckiej we wsi Stójków na placu zamontowano 
dwa urządzenia do ćwiczeń wioślarza i orbitrek oraz regulamin si-
łowni.
4. Zabudowano wiatę wiejską drewnianą ścianami z plandeki we 
wsi Wójtówka oraz zakupiono parasol grzewczy i promiennik ga-
zowy.
5. Kupiono do świetlicy wiejskiej w Skrzynce stół stalowy z pół-
ką ze zlewem 2-komorowym, taboret gazowy pojedynczy, patel-
nie elektryczną, kuchnię gazową 6-palnikową, okap przyścienny 
skrzyniowy wyciągowy z oświetleniem.
6. Na placu sołeckim w Lutyni  „Gościniec Lutyński” zamontowano 
grillo - wędzarnię ogrodową oraz altanę.
7. Doposażono plac zabaw w Kątach Bystrzyckich w huśtawkę 
bocianie gniazdo, bujak osiołki, kwiatek do gry w piłkę oraz re-
gulamin. Zamontowano dwa urządzenia do ćwiczeń podwójnego 
biegacza i jeźdźca oraz regulamin.
8. Zwiększono atrakcyjność szlaków w gminie w ramach zadania 
„Nie zgub się na trasie” zamontowano 11 tablic informacyjnych, 
12 kierunkowskazów oraz 5 ławek betonowych typu antywandal.
9. Wykonano projekt budowlano-wykonawczy dla zadania inwe-
stycyjnego „Rewitalizacja Kaplicy grobowej Rodziny von Schut-
ter”.
10. Zakupiono gont bitumiczny i elementy więźby dachowej, któ-
re zostaną wykorzystane do realizacji zadania w ramach Budżetu 
Obywatelskiego w 2020 roku pn. „Stworzenie i zagospodarowanie 
wewnętrznego podwórza w bezpośrednim sąsiedztwie wiaty so-
łeckiej etap II” – wieś Orłowiec.

Dokończenie na str. 10
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Z okazji Dnia Samorządowca włodarz Kurortu Lądek-Zdrój złożył 
życzenia wszystkim, którzy wspierali oraz kontynuują idee samo-
rządności w Polsce:
„Z okazji Jubileuszu 30-lecia Samorządności w Polsce, pragnę zło-
żyć wszystkim osobom tworzącym samorząd terytorialny: Burmi-
strzom, Radnym, Sołtysom i Członkom Rad Sołeckich, pracowni-
kom administracji publicznej, oświaty, kultury i pomocy społecznej, 
w tym także druhom OSP oraz wszystkim, którzy współtworzyli  
i wspierali rozwój lokalnych samorządów, najserdeczniejsze życze-
nia pomyślności oraz niesłabnącej satysfakcji z wykonywanej pracy 
na rzecz realizacji potrzeb społeczności naszych Małych Ojczyzn. 
W tym wyjątkowym Dniu Samorządu Terytorialnego życzę także 
wszystkim Państwu niesłabnącego zapału i wytrwałości w pełnie-
niu tak ważnej, bardzo odpowiedzialnej służby oraz wytrwałości 
i powodzenia w wykonywaniu ambitnych założeń, mających na 
celu rozwój i pielęgnację szczytnej idei samorządności w Polsce. 
Burmistrz Lądka-Zdroju – Roman Kaczmarczyk.”
Warto zaznaczyć, że to właśnie 30 lat temu mieszkańcy i miesz-
kanki polskich miast, wsi i gmin zyskali realną możliwość wpły-
wu na najbliższe otoczenie. Dzięki temu otworzyła się możliwość 
tworzenia oddolnych inicjatyw, trafnie odpowiadających miejsco-
wym potrzebom i uwarunkowaniom oraz bardzo cennych z punktu 
widzenia funkcjonowania społeczności lokalnych. To także idee 
wspierania rozwoju oraz zachowania tradycji i zwyczajów – tak 
charakterystycznych i często znamiennych dla naszych Małych 
Ojczyzn. Idee, które niejednokrotnie przeradzały się w lokalne fun-
dacje czy stowarzyszenia z powodzeniem funkcjonujące do dziś 
i nadające naszym regionem blasku i kolorytu. Zatem Jubileusz 
30-lecia Samorządności w Polsce to wspaniała okazja, aby pod-
kreślić rolę społeczeństwa obywatelskiego i samorządności, jako 
podstawy prawdziwie demokratycznego państwa.

Kalendarium władz samorządowych Lądka-Zdroju:
KADENCJA VIII (2018 - 2023)
Burmistrz Lądka-Zdroju - Roman Kaczmarczyk
Skład Rady Miejskiej Lądka-Zdroju: Małgorzata Bednarek, Dorota 
Urbańczyk, Łukasz Mróz, Beata Dańkowska-Szczygieł, Sławomir 
Walentynowicz, Edyta Kolendo, Mariola Kozińska, Dorota Łakuce-
wicz, Klaudia Mika, Agata Opiła, Leszek Pazdyk, Magdalena Pody-
ma, Ewelina Rycaj, Tomasz Stuła, Artur Dobrzyński.
KADENCJA VII (2014 - 2018)
Burmistrz Lądka-Zdroju - Roman Kaczmarczyk
Skład Rady Miejskiej Lądka-Zdroju: Małgorzata Bednarek, Dorota 
Urbańczyk, Jan Zawadzki, Tomasz Barański, Robert Dębski, Artur 
Dobrzyński, Jolanta Kotlarz, Krystyna Mazurkiewicz, Łukasz Mróz, 
Tomasz Nowicki, Leszek Pazdyk, Krystyna Panuś, Magdalena Po-
dyma, Ewelina Rycaj, Tomasz Stuła, Janusz Sosna.
KADENCJA VI (2010 - 2014)
Burmistrz Lądka-Zdroju - Kazimierz Szkudlarek
Skład Rady Miejskiej Lądka-Zdroju: Mirosław Babiak, Miro-
sława Boduch, Paweł Buła, Marzena Konopska, Kazimierz Ku-
bisiak, Monika Polańska, Leszek Pazdyk, Karolina Sierakow-

30 lat samorządności w Lądku-Zdroju
ska, Stanisław Skrobotun, Waldemar Sosiński, Janusz Sosna, 
Dariusz Styczyrz, Krzysztof Śliwowski, Zbigniew Wiernusz, 
Mirosław Wojczuk, Tomasz Stuła.
KADENCJA V (2006 - 2010)
Burmistrzowie Lądka-Zdroju: Adam Szmidt, Joanna Walaszczyk, 
Kazimierz Szkudlarek
Skład Rady Miejskiej Lądka-Zdroju: Mirosław Babiak, Artur Do-
brzyński, Kazimierz Kubisiak, Czesław Korobij, Mateusz Kurdziel, 
Eleni Mawrudi-Nowak, Monika Miszczyńska, Leszek Pazdyk, Irene-
usz Rakoczy, Stanisław Skrobotun, Dariusz Styczyrz, Krzysztof Śli-
wowski, Ryszard Wrona, Zbigniew Wiernusz, Grzegorz Wysłobocki. 
KADENCJA IV (2002 - 2006)
Burmistrz Lądka-Zdroju - Adam Szmidt
Skład Rady Miejskiej Lądka-Zdroju: Stefan Alinkiewicz, Mirosław 
Babiak, Bogusław Ciaputa, Agata Danik, Artur Dobrzyński, Sta-
nisław Gułaj, Kazimierz Kubisiak, Dorota Łakucewicz, Warcisław 
Martynowski, Monika Miszczyńska, Jan Miszczyński, Leszek Paz-
dyk, Ryszard Pełech, Kazimierz Pluto, Lechosław Siarkiewicz, Zbi-
gniew Wiernusz.
KADENCJA III (1998 - 2002)
Burmistrz Lądka-Zdroju - Kazimierz Szatan
Skład Rady Miejskiej Lądka-Zdroju: Mirosław Babiak, Lesław 
Błażej, Mirosława Boduch, Dariusz Borsuk, Bogusław Ciapu-
ta, Danuta Ciężkowska, Artur Dobrzyński, Bożena Duszyńska, 
Jerzy Walentynowicz, Jadwiga Kuryluk-Kądziela, Bernard Lam-
parski, Andrzej Dylewski, Tadeusz Gadziński, Andrzej Jaroszew-
ski, Adam Juźwin, Zdzisław Koziarek, Jan Miszczyński, Janusz 
Najder, Lechosław Siarkiewicz, Stefan Sęk, Kazimierz Szatan. 
KADENCJA II (1994 - 1998)
Burmistrz Lądka-Zdroju - Adam Szmidt
Skład Rady Miejskiej Lądka-Zdroju: Dariusz Borsuk, Zdzisław Da-
niec, Jerzy Godziejewicz, Dariusz Gworys, Irena Kościuszko, Kazi-
mierz Kubisiak, Ryszard Małolepszy, Grażyna Mańczak, Warcisław 
Martynowski, Magdalena Wytyczak-Partyka, Leszek Niewiadom-
ski, Janusz Olszewski, Zbigniew Piotrowicz, Lechosław Siarkie-
wicz, Edward Stępak, Adam Szmidt, Henryk Szydlak, Kornel Tyl-
kowski, Jan Miszczyński, Barbara Zatoka.
KADENCJA I (1990 - 1994)
Burmistrz Lądka-Zdroju - Janusz Chrzan
Skład Rady Miejskiej Lądka-Zdroju: Sybilla Banduch-Chrzan, Józef 
Bogusławski, Janusz Chrzan, Władysław Dorosz, Krzysztof Fliciń-
ski, Zenon Formowicz, Andrzej Inglot, Jarosław Jawny, Zdzisław 
Jaworek, Michał Jurczyk, Marek Konieczny, Jerzy Krysa, Wiesław 
Laskowski, Kazimierz Para, Krystyna Rogusz, Andrzej Szymański, 
Jan Szymański, Ryszard Wulicz, Teresa Tyszer, Czesław Zalewski.

Grzegorz Szczygieł, UMiG Lądek-Zdrój
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Miejsce – Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju
Niezbędne wymagania związane ze stanowiskiem:
Kandydat powinien spełniać wymagania określone w  art. 54 usta-
wy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 157, 
poz. 1240 z późn. zm.) i zgodnie z ust. 1 pkt. 5 powinien spełniać 
jeden z poniższych warunków:
a) ukończył/a ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekono-
miczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne stu-
dia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada 
co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, 
b) ukończył/a średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekono-
miczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości, 
c) jest wpisany/a do rejestru biegłych rewidentów na podstawie 
odrębnych przepisów, 
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego pro-
wadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne 
uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, 
wydane na podstawie odrębnych przepisów. 

Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku głównego księ-
gowego:
1. Prowadzenie rachunkowości Centrum Kultury i Rekreacji  

w Lądku-Zdroju zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku 

instytucji kultury,
3. Sporządzanie planu finansowego i sprawozdań z jego wyko-

nania oraz bieżące dokonywanie korekt,
4. Sporządzanie sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku 

zysków i strat), prowadzenie sprawozdawczości budżetowej 
i podatkowej instytucji,

5. Obliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac, rozliczanie 

Główny księgowy samorządowej instytucji kultury
- informacja o naborze

deklaracji ZUS, US,
6. Ewidencjonowanie środków trwałych oraz wartości niemate-

rialnych i prawnych, wyposażenia, rozliczanie inwentaryzacji 
majątku placówki,

7. Kontrolowanie operacji finansowych oraz legalności doku-
mentacji finansowej,

8. Nadzorowanie pod względem poprawności prawnej zawiera-
nych przez instytucję umów, skutkujących zobowiązaniami 
finansowymi instytucji,

9. Nadzorowanie i realizacja umów cywilnoprawnych i prowa-
dzenie ich obsługi księgowej,

10. Opracowywanie projektów wewnętrznych przepisów związa-
nych z finansami i rachunkowością,

11. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które 
z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez 
dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgo-
wego.

Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, życiorys z opisem do-
tychczasowej działalności zawodowej) należy składać w Centrum 
Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju, pl. Staromłyński 5 w sekreta-
riacie w godzinach otwarcia lub na e-mail: ksiegowackir@ladek.pl

Informacje dodatkowe:
1. Wymiar czasu pracy na stanowisku głównego księgowego –  

1 etat,
2. Planowane zatrudnienie od 01 sierpnia 2020r.

Karolina Sierakowska, 
Dyrektor CKIR w Lądku-Zdroju

Gmina Lądek-Zdrój jest beneficjentem projektu pn. „SINGLE-
TRACK ORLICKO-KLODZKO”, realizowanego w ramach progra-
mu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, dofinansowanego 
ze środków Funduszu Narodowego EFRR, na podstawie decyzji 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – Departamentu EWT w 
sprawie przyznania dofinansowania dla ww. projektu – decy-
zja z dnia 7.11.2018r., prowadząc działania związane z realiza-
cją tras typu singletrack w zakresie budowy tzw. „Pętli Trojak”. 
Dzięki uczestnictwu naszej Gminy w tym projekcie w Lądku-Zdroju 
powstała kolejna rowerowa pętla singletrack. Tym razem Gmina 
Lądek-Zdrój wzbogaciła się o trzecią jednokierunkową trasę ro-
werową typu singletrack. W ramach działania została wykonana 
blisko 5-kilometrowa „Pętla Trojak”. Ta atrakcyjna widokowo, 
malownicza trasa jest dostępna z funkcjonującej już od roku „Pę-
tli Zdrój”. Na ścieżkę po zboczu Trojaka można dostać się z tzw. 
Ronda Dużego (rozdroże dróg leśnych nad Arboretum) - trasa 
jest już mocno komentowana w mediach i pośród społeczności 
kolarzy górskich, gdzie cieszy się bardzo dobrymi opiniami. Po-
wstanie systemu singletracków, budowanych w formie połączo-
nych dojazdami pętli, znacząco zwiększa atrakcyjność turystyczną 
lądeckiego kurortu. Słuszność ich budowy potwierdzają sami wiel-
biciele kolarstwa górskiego, którzy już od wiosny w sporej licz-

SINGLETRACK ORLICKO-KLODZKO

bie pojawiają się na trasach, publikując fotorelacje i komentarze z 
eskapad w mediach społecznościowych, m. in. na fanpage’u Face-
book „Singletrack Glacensis” czy „Grupa Singletrack Glacensis”. 
Wartość zadania to 300.000,- zł, z czego minimum 85% dofinan-
sowane jest ze środków UE.

Grzegorz Szczygieł – UMiG Lądek-Zdrój
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W pierwszych tygodniach narodowej kwarantanny pt. „Covid-19”, 
w Lądku-Zdroju powstała „Kulturalna Szwalnia”. Wciąż rozpisują 
się o niej media społecznościowe, materiały na jej temat emito-
wały stacje telewizyjne, rozgłośnie radiowe publikowały reportaże 
i wywiady. „Debaty Lądeckie”, jako rodzimy komentator życia w 
Dolinie Białej Lądeckiej, dołączają do grona wspomnianych me-
diów, już to z kronikarskiego obowiązku, ale też z uwagi na fakt, 
że siedziba szwalni i redakcji gazety mieści się w jednej instytucji 
– Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju.

O powstaniu Kulturalnej Szwalni w wywiadzie z Cezarym Łasiczką 
dla TOK FM opowiada Karolina Sierakowska, dyrektor lądeckiego 
CKIR.
- Pandemia koronawirusa sprawiła, że działalność kulturalna zo-
stała utrudniona i takie instytucje, jak nasze Centrum Kultury prze-
stały robić to, co powinny robić na co dzień, czyli organizować 
wydarzenia kulturalne i musiały znaleźć jakiś inny sposób na ten 
okres – rozpoczyna Karolina Sierakowska.
- Dlaczego musiały? – Pyta Cezary Łasiczka. – Można było powie-
dzieć idziemy na postojowe, zostajemy w domu, pobieramy pensję 
całą albo okrojoną i właściwie co nas to obchodzi.
- Tak, moglibyśmy tak zrobić – odpowiada dyrektor CKIR – ale 
akurat nasze centrum kultury jest specyficzną instytucją, taką, 
której ludzie nie potrafią siedzieć i nic nie robić i bardzo chcie-
liśmy w jakiś sposób się zaangażować, żeby pomóc w tej sytu-
acji mieszkańcom, medykom, wszystkim. I tak się stało, że nagle 
nasze centrum zostało przeobrażone w kulturalną szwalnię, jak ją 
nazywamy.

Kulturalna Szwalnia w Dolinie Białej Lądeckiej

Właściwie historia szwalni nie rozpoczęła się od szycia, ale działa-
nia CKIR w kierunku zaopatrzenia lądeckich dzieci w sprzęt kom-
puterowy, który stał się podstawą szkolnej zdalnej edukacji. Pra-
cownicy centrum kultury pozyskiwali sprzęt i dbali o jego właściwe 
dostosowanie przed przekazaniem potrzebującym. W ten sposób 
siedziba CKIR stała się swoistym punktem kontaktowym, w któ-

rym mieszkańcy pozostawiali sprzęt lub go odbierali, a chwilę po-
tem podobna historia zaczęła się z maseczkami – jedni mieszkańcy 
przynosili do nas materiały potrzebne do szycia maseczek, inni je 
odbierali i produkowali maseczki. W pewnym momencie miesz-
kanka naszego powiatu przyniosła do CKIR 200 przyłbic, które 
wymagały wykończenia i po nim trafiły do szpitala w Kłodzku i 
do sklepów w Lądku-Zdroju dla ich pracowników. Wreszcie, pod 
wpływem wolontariuszek szyjących w domach maseczki, przy-
szedł czas na stworzenie właściwiej szwalni. Pierwszym ku temu 
powodem była decyzja Karoliny Sierakowskiej w sprawie zakupu 
kolorowych materiałów do produkcji maseczek.
- Na początku nie szyliśmy w Centrum Kultury – wspomina dyrek-
tor CKIR. – Maski były szyte na zewnątrz, wolontariuszki przycho-
dziły po materiały i przynosiły gotowe produkty, które dysponowa-
liśmy tam, gdzie była potrzeba. Na początku trafiały do medyków, 
później pojawił się obowiązek noszenia przez wszystkich obywateli 
i maseczki trafiały do wszystkich mieszkańców.

O „Kulturalnej Szwalni” pisze Eliza Grzeszczuk:
W Lądku proszę Państwa szwalnia! Nie tam zwykła - Kulturalna!
Kurort cały jest w kwiatuszkach, psiowych łapach i w serdusz-
kach.
Kolorami wystrzeliło, co by smutno nam nie było. 
Każda maska idealna - taka jest kultury szwalnia.
Dziewczyn grono tam wymiata, tam się w dzieło zmienia szmata. 
Dla każdego wszak mieszkańca, bo nie można bez kagańca 
teraz w miasto przecie chodzić, a być ładnym nie zaszkodzi.
Dumna jestem z tego miasta, radość w moim sercu wzrasta, 
że tak człowiek człowiekowi ot po prostu dobrze robi. 
Dziękujemy bardzo Paniom, że wciąż szyją i rozdają. 
Fajna każda tam dziewczyna, na ich czele Karolina.
Ściskam mocno Was do kupy, nic to, że Wam rosną pupy, 
bo lokalna gastronomia, Wam dostarcza serca co dnia, 
a to w pizzy, a to w ciastku, choć też nie zabrakło wrzasku 
Dla Was medal i uznanie. Dziękujemy bardzo Panie!

Po maseczkach przyszedł czas na kolejny, nieco poważniejszy 
pomysł, który Karolinie Sierakowskiej zasugerowany został przez 
starostwo powiatowe – fartuchy dla pracowników służby zdrowia.
 W chwili obecnej „Kulturalna Szwalnia” wciąż działa, choć na nie-
co wolniejszych obrotach, ponieważ Centrum Kultury i Rekreacji 
wraca krok po kroku do swojej statutowej działalności. W murach 
CKIR krojone i szyte są maseczki i fartuchy, pojawia się również 
wizja szycia innej odzieży ochronnej dla służb medycznych. Od 
rozpoczęcia funkcjonowania tej nieformalnej instytucji jej wolon-
tariusze i pracownicy wyprodukowali ponad 8 300 masek ochron-
nych i 1 500 flizelinowych fartuchów ochronnych. W ciągu kilku 
tygodni w CKIR pojawiło się kilkanaście maszyn do szycia, włącz-
nie z profesjonalną stebnówką „Juki”, które konserwuje i napra-
wia szef techniki CKIR Michał Pietkiewicz.
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Bardzo ważnym momentem była decyzja dyrektor CKIR i burmi-
strza Romana Kaczmarczyka, którzy zdecydowali o przesunieciu 
na potrzeby materiałowe szwalni środków, które pierwotnie miały 
być przeznaczone na organizację tegorocznej miejskiej imprezy 
świętojańskiej. Tak o akcji :Św. Jerzy walczy z koronawirusem pi-
sała załoga CKIR: 
Św. Jerzy w sobie tylko znany sposób poddał pomysł, żeby pie-
niądze, które miasto przeznaczyć miało na uroczystości wotyw-
ne organizowane ku jego czci, przekazać na zakup materiałów, z 
których lądczanie wyprodukują maseczki i kombinezony ochronne 
przeciw koronawirusowi.
Idea świętego została pochwycona przez burmistrza Romana 
Kaczmarczyka i załogę Centrum Kultury i Rekreacji, którzy już w 
tej chwili dokonują zakupów materiałowych, na które przeznaczo-
ne zostanie 10 000 zł.
W inicjatywę smokobójcy włączają się już inni mieszkańcy grodu 
(tu ukłon do wszystkich osób szyjących maseczki), Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi Lądeckiej i jego sympatycy - przyjęło wyzwanie, 
które jest kontynuacją pracy wykonywanej przez dzielnych miesz-
kańców już od wielu dni – będą szyć dalej, bo mają z czego!
Bardzo dziękujemy św. Jerzemu za inspirację!
Mieszkańcom zaś życzymy konsekwencji, dyscypliny i zwycięstwa 
w walce z wirusem oraz zdrowia dla wszystkich!
Dyrektor Karolina Sierakowska zauważa, że „Kulturalna Szwalnia” 
jest nie tylko pomysłem na przetrwanie pierwszej fazy korona-
kryzysu, ale to wyjątkowy społeczny fenomen, który zgromadził 
wolontariuszy i ofiarodawców z obu gmin Doliny Białej Lądeckiej: 
Lądka-Zdroju i Stronia Śląskiego. Na szczególne słowa podzięko-
wań za współpracę i wsparcie zasługuje tutaj strońskie Centrum 
Edukacji, Turystyki i Kultury z dyrektorem Jakubem Chilickim 
na czele. Jednocześnie odzew mieszkańców na funkcjonowanie 
„Kulturalnej Szwalni” był wspaniały, co potwierdzają setki, jeśli 
nie tysiące postów w mediach społecznościowych. Niemałym 
zaangażowaniem wykazali się także nasi gastronomowie, którzy 
dokarmiali wolontariuszy.

Na koniec przychodzi nam podziękować tym instytucjom i oso-
bom, które z Centrum Kultury i Rekreacji współpracowali i współ-
pracują na przestrzeni ostatnich tygodni. Nie wymienimy tutaj 
wszystkich naszych wolontariuszy i darczyńców, ponieważ część z 
nich chciała pozostać anonimowa.
Wolontariusze współpracujący z naszą szwalnią: 
Elżbieta Krynicka, Anna Stanek, Sylwia Bartulska, Renata Rybecz-
ka, Karolina Szamborska, Kinga Kotrys, Joanna Raczkowska, Ewa 
Hućko-Zając, Ewa Krawiec, Bogumiła Olszewska, Teresa Nowak,
Janina Krosta, Paulina Bagińska, Justyna Magierowska, Marzena 
Zawal, Danuta Seefeld, Jerzy Hofman, Alicja Witczak, Beata Solarz, 
Elżbieta Tatar i Teresa Rozen oraz pracownicy CKiR.
Ogromną ilość maseczek uszyła ekipa z Fundacji Kłodzka Wstęga 
Sudetów: Agnieszka Rygielska, Iwona Wastrak, Dominika Jobs, 
Sylwia Mielczarek i Kazimierz Szkudlarek - szyjący i krojący.
W gronie naszych darczyńców i „karmicieli” znaleźli się m.in.: 
Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim, Bogu-
miła Mikita-Gułaj, Jakub Chilicki, Pizzeria „Abakus”, Pizzeria „Kar-
damon”, Dorota Łakucewicz, Mirosława Boduch, Daniel Boduch, 
Jadwiga i Bolesław Bomba, Maria Kapitanowicz, Lesław Błażej, 
Magda Wysokowska, C-K „Kalina”, Jamka Adam Gacki, Sławomira 
i Krzysztof Krawczyk, Elżbieta Wierzchowska, Katarzyna Olszew-
ska, Maria Dukat-Krzonkalla, Grażyna Kołacka, Milena Lorkiewicz, 
Ewa i Grzegorz Rejer, Barbara i Wojciech Kloch, Natalia i Zbigniew 
Piotrowicz, Cecylia Zdunek, Aneta Celnik, Agnieszka Ogórek, Ka-
tarzyna Lipińska, Eliza Grzeszczuk, Pan Tomasz – listonosz ze 
Stronia Śląskiego, Koło Gospodyń Wiejskich „Śnieżniczanki” ze 
Stronia, Ireneusz Pieczarka, Grażyna Błażewicz, Dawid Sadliński 
i Natalia Skierkowska.
Laptopy dla dzieci: Inkubator Przedsiębiorczości w Lądku-Zdroju, 
Katarzyna Urbaniak, Katarzyna Kotlarz, Maciej Sokołowski, Maria 
Łukaszewska, Renata Górska, Kłodzka Wstęga Sudetów, Magdale-
na Adamska. Akcję wspierał również Igor Falkiewicz.

Tomasz Pawlęga
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Nowinki z Przedszkola
Drodzy Rodzice!
W dniu 25 maja 2020 r., po przerwie spowodowanej epidemią 
COVID-19, do przedszkola  i żłobka powróciły dzieci. W placówce 
obowiązują zasady bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi przeci-
wepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 
4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole 
podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz in-
stytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 
Przygotowaliśmy dwie sale, które mają powierzchnie zmywalne do 
prowadzenia zajęć opiekuńczych, sale dydaktyczne zostały wyłą-
czone z działalności. Możemy zapewnić opiekę na chwilę obec-
ną dla 24 dzieci, czas pracy placówki w czasie trwania epidemii 
COVID – 19 od godziny 7:00 do godziny 15:00. Do przedszkola 
mogą uczęszczać dzieci, których oboje rodzice pracują i nie mają 
możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Rodzice, którzy 
będą musieli posłać dziecko do przedszkola lub żłobka proszeni są 
o złożenie Ankiety deklarującej chęć skorzystania z opieki przed-
szkolnej/żłobkowej w trakcie trwania epidemii  - do pobrania w 
placówce lub drogą mailową od wychowawcy grupy. Kontakt z 
placówką 74 639 60 99.

Proszę pamiętać, że do dnia 26 czerwca 2020 r. obowiązuje nas 
zdalne nauczanie i wszystkie dzieci otrzymują prace, wspólnie pra-
cujemy i bawimy się, jak dotychczas.

W dniu 8 czerwca 2020 r. o godzinie 9.00 zostanie podana do 
publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych i lista 
kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 
2020/2021.

Bardzo serdecznie dziękuję rodzicom i dzieciom za wspólnie spę-
dzony czas, życzę słonecznych wakacji. Wraz z całym personelem 
przedszkola i żłobka będziemy czekać na WAS po wakacjach.

OGŁOSZENIE

REKRUTACJA DO ŻŁOBKA GMINNEGO
W LĄDKU-ZDROJU

DYREKTOR ŻŁOBKA GMINNEGO W LĄDKU-ZDROJU 
INFORMUJE, 

ŻE NA CZAS REKRUTACJI DO ŻŁOBKA GMINNEGO 
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

OD DNIA 08 – 19 CZERWCA 2020 r. 
JEST WOLNYCH 10 MIEJSC

Rekrutacji podlegają dzieci spełniające następujące warunki:
Kryteria obowiązkowe:
1) rekrutacji podlegają dzieci urodzone w terminie od 1.01.2018 
do 31.03.2020 r. (mające ukończone co najmniej 20 tygodni w 
dniu 1.09.2020 r.). 
2) dzieci zamieszkałe wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi na 
terenie Gminy Lądek-Zdrój, obojga rodziców pracujących.
Karta zgłoszenia zapisu dziecka do żłobka na rok 2020/2021 bę-
dzie udostępniona na stronie BIP Lądek-Zdrój - zakładka Jednost-
ki Organizacyjne/Żłobek Gminny/Ogłoszenia od dnia 05 czerwca 
2020 r. Wypełnioną kartę w/w terminie należy złożyć osobiście w 
placówce. 
Kontakt z placówką 74 639 60 99.

Dyrektor Danuta Wójtowicz-Robak

W dniu 19 maja w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Lądku-Zdro-
ju, przy ul. Kolejowej 6 odbyło się spotkanie przy udziale: Pana 
Krzysztofa Solarza – Dyrektora Inkubatora Przedsiębiorczości z 
Kamiennej Góry oraz Pana Tomasza Zalewskiego – Zarządzające-
go Operatora Lądeckiego Inkubatora.
Celem wizyty było nawiązanie współpracy pomiędzy Inkuba-
torami Przedsiębiorczości oraz wymiana doświadczeń. Mamy 
nadzieję, iż spotkanie przyniesie owocne efekty współpracy, które 
przełożą się na działania promujące a także wspierające Nasz 
region. 

„Poszerzamy horyzonty” - spotkanie z Dy-
rektorem Inkubatora Przedsiębiorczości z 
Kamiennej Góry…

Czy ktokolwiek widział sprawcę tego aktu wandalizmu?
W dniu 13-05-2019 otrzymaliśmy zgłoszenie o zniszczonym przy-
stanku w Radochowie (przy drodze DW 390 – skręt na Kąty By-
strzyckie).
Jeżeli ktokolwiek widział lub wie cokolwiek na temat tego incyden-
tu proszony jest o kontakt:
KOMISARIAT POLICJI w Lądku-Zdroju: 74 814 62 31
STRAŻ MIEJSKA w Lądku-Zdroju: 74 811 78 50
lub e-mail: burmistrz@ladek.pl

BURMISTRZ WYZNACZYŁ
NAGRODĘ ZA UJĘCIE SPRAWCY!!!



nr 5 (239/2020) 9

Dyżury aptek w czerwcu 2020
w Lądku-Zdroju i Stroniu Śląskim, Bystrzycy Kodzkiej i 
Międzylesiu 

1.06.2020 godz. 20.00-8.00„Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
2.06.2020 godz. 20.00-8.00 „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
3.06.2020 godz. 20.00-8.00„Pod Słowikiem”, Międzylesie, pl. Wolności 34/7
4.06.2020 godz. 20.00-8.00 „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
5.06.2020 godz. 20.00-8.00 „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14 
6.06.2020 godz. 16.00-8.00 „Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
7.06.2020 godz. 8.00-8.00„Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
8.06.2020 godz. 20.00-8.00 „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
9.06.2020 godz. 20.00-8.00 „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
10.06.2020 godz. 20.00-8.00 „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
11.06.2020 godz. 8.00-8.00„Pod Słowikiem”, Międzylesie, pl. Wolności 34/7
12.06.2020 godz.20.00-8.00 „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
13.06.2020 godz. 16.00-8.00 „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
14.06.2020 godz.8.00-8.00„Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
15.06.2020 godz.20.00-8.00„Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
16.06.2020 godz. 20.00-8.00 „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
17.06.2020 godz. 20.00-8.00 „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14 
18.06.2020 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
19.06.2020 godz. 20.00-8.00„Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
20.06.2020 godz. 16.00-8.00 „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
21.06.2020 godz. 8.00-8.00 „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
22.06.2020 godz. 20.00-8.00 „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
23.06.2020 godz.20.00-8.00 „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
24.06.2020 godz.20.00-8.00 „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
25.06.2020 godz. 20.00-8.00„Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
26.06.2020 godz.20.00-8.00„Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
27.06.2020 godz. 16.00-8.00„Pod Słowikiem”, Międzylesie, pl. Wolności 34/7
28.06.2020 godz. 8.00-8.00 „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
29.06.2020 godz.20.00-8.00 „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14 
30.06.2020 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
(Harmonogram pracy aptek podajemy na podstawie Uchwały XII/127/2018 Rady Powiatu Kłodzkiego)

OFERTY PRACY 
W GMINIE LĄDEK-ZDRÓJ

(stan na 1.06.2020)

Pokojowa - CKiR „Geovita”,ul. Graniczna, tel. 605300963
Pomoc kuchenna - CKiR „Geovita”,ul. Graniczna, tel. 605300963
Pokojowa - OW „Bankowy” tel. 748148543
Recepcjonista - Pensjonat „Kalina”, CV wysyłać: 
recepcja@ck-kalina.pl
Kucharz- „H.O.T.E.L. LIDO”, tel. 506903227
Pomoc Kuchenna - „H.O.T.E.L. LIDO”, tel. 506903227
Wykwalifikowany kucharz - „Willa Marianna”, tel. 501144704
Pizzer - „Willa Marianna”, tel. 501144704
Obsługa Baru - Stawy Biskupie, tel. 505077652
Kucharz - Stawy Biskupie, tel. 505077652
Pokojówka - Rezydencja „Grawert”, tel. 694 796 507
Kelnerka - Rezydencja „Grawert”, tel. 694 796 507
Recepcjonista - Hotel „Mir Jan”, tel. 505 952 564
Kucharz - Hotel „Mir Jan”, tel. 505 952 564
Kelner - Hotel „Mir Jan”, tel. 505 952 564
Pracownik budowlany - Hotel „Mir Jan”, tel. 505 952 564
Praca w pizzerii Kardamon - tel. 663 684 655
Recepcjonista - Hotel „Zamek na skale”, Trzebieszowice, tel. 
748652000, dyrektor@zameknaskale.com.pl
Kelner/Barman - Hotel „Zamek na skale” Trzebieszowice, tel. 
748652000, dyrektor@zameknaskale.com.pl
Pomoc kuchenna - Hotel „Zamek na skale” Trzebieszowice, tel. 
748652000, dyrektor@zameknaskale.com.pl
Praca w budowlance (wykończenia, elewacje), tel.607524551
Praca w Restauracji „Polska Chata”, ul. Kosciuszki, tel. 664 428 
705
Pokojowa oraz Pani do robienia śniadań - Willa Alexander, tel. 
500 80 77 60

Lądecka Policja ostrzega - nie daj się nabrać na wnuczka i na policjanta 
Dzielnicowy rej. 1: sierż. szt. Wojciech Kryl, telefon: 797 306 356, e-mail: dzielnicowy.ladek-zdroj1@klodzko.wr.policja.gov.pl 
Dzielnicowy rej. 2: mł. asp. Marta Galan-Bosak, telefon: 797 306 360, e-mail: dzielnicowy.ladek-zdroj2@klodzko.wr.policja.gov.pl 
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Informuję, że zapisy dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2020-
2021 zostały przedłużone do 10 czerwca 2020 r. Karty zapisu moż-
na składać codziennie od poniedziałku do piątku w sekretariacie 
szkoły w godz. 8.00-14.00. Druk „Karty zapisu dziecka do klasy 
pierwszej” można pobrać w sekretariacie lub ze strony interneto-
wej szkoły w zakładce „społeczność/dla rodziców/ zapisy do klasy 
pierwszej/ karta zapisu dziecka do szkoły”.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju

Zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 
2020/2021

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego 
im. Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju! 
Komunikat dla uczniów klas ósmych! 

Przedstawiamy naszą ofertę edukacyjną na nadchodzący rok 
szkolny. Na pewno każdy znajdzie coś interesującego dla siebie.

Zapraszamy!

W dniu 26.05.2020r. na Lądeckim Rynku odbył się kolejny pobór 
krwi. Mimo niesprzyjającej pogody i trudności w związku z sytu-
acją epidemiologiczną krew oddało 21 osób. Wszyscy przybyli 
otrzymali od Klubu drobny upominek w postaci długopisu i smy-
czy z Naszym logo.

W imieniu Klubu chciałabym serdecznie podziękować Wszystkim 
Krwiodawcom, którzy wsparli akcję! Dzięki Wam zasoby w Cen-
trum Krwiodawstwa zwiększyły się o prawie 9,5 litra. 
Zbliżają się wakacje i jak co roku zapotrzebowanie na krew wzro-
śnie, a niestety przez sytuację związaną z koronawirusem spada 
liczba donacji. TYM BARDZIEJ JESTEŚMY Z WAS DUMNI!!!
Do zobaczenia następnym razem!!!

Anna Witos, Prezes Klubu 

Zapraszamy do kontaktu i śledzenia naszego profilu na Facebooku: 
Gminny Klub HDK PCK w Lądku-Zdroju, e-mail: hdk.ladekzdroj@
wp.pl 

Wsparcie dla szpitala i ratowników 
medycznych

Dokończenie ze str. 3

Na zdjęciu: Radosław Ples, ratownik medyczny prezentuje zaku-
piony sprzęt oraz podziękowanie ratowników.

Dar, przekazany nam w tym okresie, w którym większość podmio-
tów gospodarczych będzie musiała się zmierzyć z szeregiem ryzyk 
i problemów we własnej działalności, jest tym cenniejsza i stanowi 
wyraz solidarności tak ważnej w trudnych chwilach.
Dzięki zakupionym maseczkom, przyłbicom, fartuchom, my pra-
cownicy Szpitala w Kłodzku, nasze rodziny i nasi Pacjenci otrzy-
mujemy od was poczucie bezpieczeństwa. 
To podziękowanie za przekazanie z końcem marca br. przez rad-
nych lądeckich 1000 zł na konto ZOZ Kłodzko na zakup potrzeb-
nych materiałów. 
Przekazana w sumie kwota 2500 zł zebrana została wśród radnych 
z dobrowolnych składek”.

Małgorzata Bednarek

ODBYŁ SIĘ POBÓR KRWI
W LĄDKU-ZDROJU

Lądecka Jedynka – NEWS

LICEANARIUM
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Pierwsza powojenna polska wypożyczalnia książek w naszym 
mieście zorganizowana została w kamienicy przy Rynku nr 27. 
W sierpniu 1945 r. osadnicy – repatrianci z ziem wschodnich  
(z tarnopolskiego) bracia Franciszek i Julian Jakubcowie przejęli 
od kilkupokoleniowej niemieckiej rodziny księgarzy – Guttlerów 
sklep z artykułami piśmiennymi, nutami i książkami niemieckimi. 
Dość pokaźne zapasy zeszytów, przyborów szkolnych przygoto-
wali dla uczniów rozpoczynających 1 września rok szkolny w Szko-
le Podstawowej przy ul. Kościelnej 31. W tym czasie w swoim 
sklepie wydzielili regał na książki polskie, które przywieźli ze sobą. 
Z chwilą napływu polskiej ludności do miasta, otrzymywali od niej 
książki bądź, jako dary, w komis lub po prostu kupowali. Były to 
książki przeważnie wydane w okresie międzywojennym. Ponieważ 
jeszcze w początku roku 1946 (3.02.46) przebywało na terenie 
miasta 5556 Niemców i 757 Polaków, książki zarówno polskie jak 
i niemiecki miały w tym czasie nabywców. Po wyprzedaży więk-
szości książek niemieckich – częściowo za uzyskane pieniądze F. 
Jakubiec zakupił w kłodzkich księgarniach (u Braci Cielawskich) 
kolejną partię polskich książek. W tej kamienicy (Rynek 27), za 
przychylnością ówczesnych władz miasta i zezwoleniem burmi-
strza Jana Michałowskiego, 20.05.1946 r. w ramach Święta Oświa-
ty otwarto oficjalnie prywatną wypożyczalnie książek - bibliotekę, 
działającą do 1948 r. wraz ze sklepem z artykułami papierniczymi. 
Do tej biblioteki przekazał część swojego księgozbioru Zbigniew 
Martynowski. Wypożyczalnia była placówką dochodową, dlatego 
przy korzystaniu z niej obowiązywały opłaty: 100 zł tytułem kaucji 
oraz 50 zł abonamentu miesięcznego. Funkcjonariuszom urzędów 
państwowych oraz nauczycielstwu i uczącej się młodzieży przysłu-
giwała 20% zniżka. W prowadzeniu tego interesu pomagali bra-
ciom Jakubcom panowie Władysław Malinowski i Leopold Stypka. 
Działalność wypożyczalni zanikła w 1948 r., kiedy to rozpoczął się 
okres upaństwawiania placówek prywatnych na rzecz tworzenia 
większych i silniejszych jednostek państwowych. Druga wypoży-
czalnia książek zorganizowana w tym samym czasie w dzielnicy 
zdrojowej przez Lucjana Natowskiego miała krótki żywot. Mieściła 
się na parterze lokalu przy ul. Cienistej 2, po drugiej stronie kory-
tarza tego budynku była biblioteka sanatorium Armii Radzieckiej 
(od 1956 r. w tym pomieszczeniu Rosjanie otworzyli sklep dla per-
sonelu sanatorium radzieckiego, w którym mogli robić też zakupy 
mieszkańcy i lądeccy goście).
1.09.1945 r., pierwszy powojenny burmistrz Lądka Zdroju Stani-
sław Latos uroczyście otworzył pierwszą polską szkołę podstawo-
wą przy ul. Kościelnej 31, w której rozpoczęło naukę 50 uczniów w 
tym 46 polskich. Zatrudnionych było 5 nauczycieli: Marian Chylak 
– kierownik szkoły, Maria Chylak, Helena Braun, Helena Wychry-
sta i Maria Wołk. Również z książek przywiezionych przez pierw-
szych osadników, w tym przedwojennych podręczników, ofia-
rowanych szkole przeważnie przez rodziców dzieci uczących się  
w niej, tworzyła się w tym czasie szkolna biblioteka. Organizowała 
ją nauczycielka Maria Chylak i zbiór już pod koniec 1945 r. liczył 
ponad 200 polskich książek. W 1947 r. staraniem władz miejskich 
i społeczeństwa zorganizowano dwie szkoły. Z inicjatywy Mariana 
Chylaka. początkowo w Szkole Podstawowej, od 1 września rok 
szkolny rozpoczęło Miejskie Ogólnokształcące Liceum Klimatycz-
ne, którego uczniowie korzystali ze szkolnej biblioteki liczącej już 
około 1000 książek. Przy ul. T. Kościuszki 5, w dawnym pensjona-
cie „Albrecht”, po 1945 r. Polka, restauratorka ze Lwowa Izabela 
Drywkowska otworzyła restaurację „Polska Chata”, w której sku-
piało się życie towarzyskie osiedlających się w mieście Polaków, 
w niej była też biblioteka licząca ok. 200 polskich książek, udo-
stępniona bywalcom lokalu. Wzrost liczby mieszkańców miasta, 

POCZĄTKI CZYTELNICTWA I ORGANIZACJI
POLSKICH BIBLIOTEK I ICH ŻYWOT. Część 1

75 lat Królewskiego Kurortu w Polsce (1945 - 2020)

rozwój życia politycznego i społecznego, umożliwiły utworzenie 
Miejskiej Rady Narodowej. Po przeprowadzeniu szeregu zebrań 
środowiskowych, na których wybrano delegatów do przyszłej 
Rady Narodowej, Miejska Rada Narodowa (MRN) ukonstytuowała 
się 26.10.1946 r. Na pierwszym posiedzeniu – sesji wybrano na 
przewodniczącego Jana Zycha, z zawodu piekarza. W latach 1947 
– 48 działało już szereg komisji powołanych przez MRN, m.in. Ko-
misja Oświaty i Kultury, której przez dłuższy czas przewodniczył 
Zbigniew Martynowski. Zajmowała się ona w porozumieniu z wła-
dzami szkolnymi problemami szkolnictwa, jak: opieka nad szko-
łami, fundowanie stypendiów dla biednych dzieci, tworzenie no-
wych szkół itp. Ponadto Komisja zajmowała się organizacją życia 
kulturalnego miasta w zakresie organizacji bibliotek, czytelnictwa, 
urządzania imprez rozrywkowych itp. Podlegała ona w zakresie 
uprawnień Wydziałowi Oświaty i Kultury PPRN w Bystrzycy Kłodz-
kiej oraz MRN w Lądku-Zdroju. W dniu 17.04.1946 r. wydany 
został dekret o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi. 
Artykuł 2 tego dokumentu brzmiał: „Celem prowadzenia w spo-
łeczeństwie jednolitej działalności kulturalnej za pomocą książek 
i bibliotek oraz umożliwienia każdemu obywatelowi korzystania 
ze zbiorów bibliotecznych całego kraju tworzy się ogólnokrajową 
sieć bibliotek publicznych utrzymywanych przez państwo lub inne 
związki publiczno-prawne”. Akt ten umożliwił prawne podstawy 
finansowania bibliotek oraz nałożył obowiązek organizacji i pro-
wadzenia tych placówek przez samorząd terytorialny wspomagany 
przez państwo. Zgodnie z tym dekretem władze miasta zaplanowa-
ły na rok 1946 założenie biblioteki i czytelni publicznej, jednak ze 
względu na brak funduszy w kasie Zarządu Miasta, zrealizowano 
to zadanie dopiero w 1948 r. Przygotowania do otwarcia biblioteki 
rozpoczęto nieco wcześniej. 

Biblioteka Publiczna Lądka-Zdroju. W lutym 1948 r. z inicjatywy 
wielkiego miłośnika książek, zdemobilizowanego oficera Wojska 
Polskiego, osiadłego w Lądku-Zdroju, Stanisława Stalisia (ur. 
15.02.1918 – zm. 25.09.1990) w porozumieniu z Miejską Radą 
Narodową, utworzono Społeczny Komitet Biblioteki, którego skład 
stanowili m. in. Janusz Chojnacki, Franciszek Jakubiec, Zdzisław 
Hutarz, Zbigniew Martynowski, Stanisław Staliś, Leopold Stypka. 
Zadaniem Komitetu, jako instancji prawnej było doprowadzenie do 
zorganizowania i otwarcia w mieście samorządowej biblioteki pu-

Na fotografii Stanisław Staliś

j



nr 5 (239/2020)12

WYDAWCA - ADRES WYDAWCY
Centrum Kultury i Rekreacji, Pl. Staromłyński 5, 57-540 Lądek-Zdrój

REDAKCJA i SKŁAD - Monika Słonecka, Tomasz Pawlęga
Kontakt do redakcji: tel. +48 74 8146 562, ckirpromocja@ladek.pl

„Debaty Lądeckie” w wersji elektronicznej dostępne na www.ladek.pl
Nakład: 1000 egz.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść przekazanych reklam i ogłoszeń.

blicznej. W maju 1948 r. Zarząd Miejski przydzielił Komisji Oświa-
ty i Kultury lokal przy ul. Kościelnej 2 (po sklepie spożywczym 
miejscowej Gminnej Spółdzielni) na bibliotekę. Rozpoczął się go-
rączkowy okres organizacji biblioteki. Stanisław Staliś, z pomocą 
młodzieży gimnazjalnej skupionej w Kole Przyjaciół Książki, we 
własnym zakresie wykonał regały z desek dostarczonych przez le-
śniczego lasów miejskich Zdzisława Hutarza, na nich sukcesywnie 
umieszczał zinwentaryzowane w systemie numerycznym książki. 
Starą ladę sklepową przystosował na stanowisko do wypożycza-
nia książek, natomiast odnowione krzesła (30 szt.) i stoły (7 szt.) 
przeznaczył na czytelnię. Z pieniędzy Zarządu Miejskiego założono 
instalację elektryczną, pomalowano pomieszczenia i zabezpieczo-
no lokal (wymieniono witryny i drzwi na solidniejsze). Przyszły 

POCZĄTKI CZYTELNICTWA I ORGANIZACJI
POLSKICH BIBLIOTEK I ICH ŻYWOT. Część 1

bibliotekarz skrzętnie przygotowywał się do zawodu w oparciu o 
podręczniki Grycza i Borkowskiej. Już 1.05.1948 r. w czasie trwa-
nia Dni Kultury, Oświaty, Książki i Prasy - Społeczny Komitet Bi-
bliotek zorganizował pierwszy kiermasz książek - festyn z cennymi 
fantami ofiarowanymi przez mieszkańców miasta. Z uzyskanych 
pieniędzy w wysokości 34 160 zł Staliś zakupił w Centralnej Zbior-
nicy Książek w Warszawie pierwszą partię 138 książek. Z docho-
dów kolejnych podobnych imprez zakupiono łącznie 398 książek.  
W wyniku starań, na otwarcie lądeckiej biblioteki z Departamentu 
Bibliotek w Warszawie nadesłano 500 woluminów wraz z drukowa-
nym opracowaniem i księgą inwentarzową. Franciszek Jakubiec ze 
swojej prywatnej, likwidowanej wypożyczalni, przekazał 250 ksią-
żek, natomiast Zbigniew Martynowski z rodzinnego księgozbioru 
ofiarował 120 książek. Ostateczne biblioteka rozpoczęła swą dzia-
łalność w czerwcu 1948 r. z chwilą zatrudnienia Stanisława Stalisia 
na stanowisku kierownika, z księgozbiorem liczącym ponad 1000 

woluminów. Wówczas, jako pomoc biblioteczną, do pracy przyjęto 
kobietę w wieku około 18 lat.
Pragnąc wzmocnić placówkę i nadać jej cech prawnych dokonano 
w 1949 r. rejestracji biblioteki w Inspektoracie Szkolnym. Kierow-
nik nowo zorganizowanej biblioteki poczynił liczne starania w róż-
nych kierunkach celem zwiększenia księgozbioru, nawiązując kon-
takt z Ministerstwem Oświaty, Wojewódzką Biblioteką, Powiatowa 
Biblioteką oraz Zarządem Miasta. W wyniku tych starań, Minister-
stwo Oświaty nadesłało pismo w zakresie możliwości organizo-
wania Kół Przyjaciół Biblioteki. W nadziei wypracowania funduszy 
na rozwój biblioteki powstał Zarząd Koła Przyjaciół Biblioteki, któ-
rego roczne dochody wynosiły 15.000 zł. i były wykorzystywane 
na zakup książek i oprawę introligatorską. Stanisław Staliś został 
wysłany na półroczny kurs dla bibliotekarzy w Jarocinie, w którym 
zdobył wymarzone wykształcenie. Do 1949 r. Miejska Biblioteka 
Publiczna była placówką samorządową. Korzystać ze zbiorów 
mógł każdy mieszkaniec Lądka-Zdroju, jeżeli tylko wpłacił kaucję 
wysokości 100 zł oraz zobowiązał się wpłacać za każdą wypo-
życzoną książkę 2 zł. (obie kwoty w starej walucie). Gromadząc  
i opracowując z wielkim trudem zdobyte książki, pracownicy bi-
blioteki, szczególnie w pierwszych latach zastanawiali się często 
nad sposobem połączenia ilości z jakością. Książki pozyskiwane  
z darów podlegały wówczas surowej selekcji. Pod bacznym okiem 
kierownika Stalisia, włączano do zasobów tylko pozycje warto-
ściowe. Wtedy całość księgozbioru można było podzielić pod 
względem treści na dwa zespoły: lżejszy – popularny i trudniejszy 
– naukowy. Pierwszy, lżejszy wykorzystywała przeważnie młodzież 
i czytelnicy mniej obyci w literaturze. Czytano głównie dla rozryw-
ki. Ale byli też mieszkańcy poszukujący książek do nauki. W roku 
1950 biblioteka przejęła księgozbiór Gromadzkiej Biblioteki łącznie 
z etatem (wówczas zatrudniono Katarzynę Rudnicką - Chlebicką)  
i po reorganizacji pracy w bibliotece i uporządkowaniu księgozbio-
ru, przystąpiono do organizacji punktów bibliotecznych.

Tekst Lechosław Siarkiewicz 
Na podstawie informacji własnych i uzyskanych m.in. od: I. Gajew-
skiej, K. Hiero, K. Makowskiej, S. Zielińskiej, A. Cieska, M. Filipa,  
A. Garbacza, St. Grzeszczuka, B. Koszyka i E. Rakoczego. 


