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ODSZEDŁ LESŁAW BŁAŻEJ - LĄDECKI WOJCIECH KILAR

My, absolwenci, jak również obecni uczniowie, z głębi serca pragniemy pożegnać wspaniałego muzyka i pedagoga Pana Lesława
Błażeja oraz wyrazić wdzięczność za cierpliwość, serdeczność i zaangażowanie z jakimi wprowadzał nas w krainę muzyki. Profesor nie
tylko rozbudził w nas pasję, szacunek i, co najważniejsze, miłość do
przepięknego i bogatego świata muzyki, ale zawsze był gotowy okazać nam życzliwość i wsparcie. Niezłomnie stał na straży dobrych
obyczajów oraz wielu cennych wartości. Przekonywał nas do nich i,
mimo że bywaliśmy uparci i nieposłuszni, wykazywał przy tym duże
poczucie humoru. Wierzyliśmy w jego słowa i rady dawane z głębi
serca, które zostaną już z nami na zawsze. Mimo że Pana Lesława nie
ma już wśród nas, ożywa za każdym razem gdy siadamy do instrumentu, odświeżając w pamięci jego porady. Jako mecenas kultury,
człowiek bardzo przywiązany do regionu, jego tradycji i obyczajów,
aktywnie uczestniczący w życiu miasteczka, organizował liczne uroczystości, na których mieliśmy możliwość zaprezentowania się i doszlifowania swoich umiejętności. Niewątpliwie odegrał bardzo ważną rolę w życiu każdego z nas, jak i całego miasta. Wychował wiele
pokoleń, był jedynym w swoim rodzaju ,,wodzirejem młodzieży”

oraz jedyną osobą zdolną w taki sposób poprowadzić młodych ludzi, zyskując naszą sympatię i zaufanie. Jako jego uczniowie bardzo
szanujemy i cenimy czas spędzony na jego lekcjach oraz sukcesy,
które bez jego pomocy nie byłyby możliwe. Pan Błażej niewątpliwie
zostanie zapamiętany jako niezawodny nauczyciel, ceniony muzyk
oraz niezastąpiony obywatel Lądka-Zdroju.
Niezwykle trudno jest nam pogodzić się z odejściem Pana Lesława
Błażeja. Wszyscy czekamy na kolejny koncert, który zorganizuje,
następną wskazówkę, reprymendę, słowa otuchy lub motywacji.
Każdy z nas ma jakieś nuty, które wymagają jego poprawek i nową
etiudę, gotową do opracowania. Partytury pozbawione kolorowych
wskazówek i pisaków profesora sprawiają wrażenie obcych i smutnych. Wszyscy czujemy żal i tęsknotę za dźwiękami fortepianu rozbrzmiewającymi na naszych wspólnych lekcjach, które niestety już
nigdy się nie odbędą.
W najbliższym możliwym terminie planujemy zorganizować koncert
ku pamięci naszego wspaniałego nauczyciela Pana Lesława Błażeja.
Podopieczni ogniska muzycznego

2

nr 6 (251/2021)

budżet organizacji oraz jej plany na lata 2021 – 2022.

14 maja. Wideokonferencja ze starostą kłodzkim, burmistrzami i
wójtami gmin powiatu kłodzkiego w temacie sytuacji pandemicznej i sytuacji powodziowej po ostatnich dużych opadach na Ziemi
Kłodzkiej.

Z biurka
BURMISTRZA KACZMARCZYKA

5 maja. Wideokonferencja z przedstawicielami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie przedsięwzięcia „Ciepłownia Przyszłości”, którego przedmiotem jest
przechodzenie gmin i spółek ciepłowniczych na odnawialne źródła
energii.
5 maja. Spotkanie z państwem Marzeną i Januszem Gawrysiakami,
dotyczące projektu pomnika Marianny Orańskiej i przebudowy fontanny w Parku Zdrojowym im. Jana Pawła II.
7 maja. Wideokonferencja Subregionu Wałbrzyskiego, której tematem był projekt strategii wobec Funduszu na rzecz Sprawiedliwej
Transformacji (FST). Przypomnę, że FST jest nowym instrumentem
finansowym UE w ramach polityki spójności służącym zapewnieniu wsparcia obszarom zmagającym się z poważnymi wyzwaniami
społeczno-gospodarczymi, wynikającymi z transformacji w dążeniu
do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Spotkanie skupiło się na
pieniądzach dla gmin i powiatów byłego Dolnośląskiego Zagłębia
Węglowego, w tym powiatu kłodzkiego, którego mieszkańcy pracowali w kopalniach Nowej Rudy.
10 maja. Wideokonferencja z przedstawicielami Dolnośląskiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich dotycząca zastrzeżeń tej instytucji do
projektu budowy chodnika przy ul. Widok w Lądku-Zdroju.
13 maja. Walne Zgromadzenie online członków EHTTA (Europejskie Stowarzyszenie Historycznych Miast Termalnych, którego
członkiem jest Lądek-Zdrój). Podczas zgromadzenia zatwierdziliśmy

15 maja. Uczestniczyłem w spotkaniu w lądeckim Inkubatorze
Przedsiębiorczości z dyrektorem komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej i komendantem wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej oraz burmistrzami, wójtami i prezesami Ochotniczych
Straży Pożarnych gmin powiatu kłodzkiego. Spotkanie dotyczyło
projektu nowej ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej.
15 maja. Wziąłem udział w Walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieszowicach, które odbyło się w nowej Świetlicy Wiejskiej w Trzebieszowicach.
18 maja. Odbyła się wideokonferencja, podczas której spotkałem
się z właścicielami bazy turystycznej w gminie Lądek-Zdrój. Spotkanie online dotyczyło zwolnienia z podatków za I kwartał 2021 r.
18 maja. Wideokonferencja burmistrzów uzdrowisk polskich w
sprawie Funduszu Gmin Uzdrowiskowych Ministerstwa Klimatu i
Środowiska. W czerwcu br. zostanie uruchomiony nowy program
pn. „Klimatyczne Uzdrowiska”. Program ma na celu wsparcie samorządów posiadających status uzdrowiska w zwiększeniu odporności
na skutki zmian klimatu. Budżet programu wyniesie 250 mln zł dla
50 uzdrowisk. Środki mają być kierowane na rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej.
20 maja. Odbyłem spotkanie organizacyjne z Piotrem Herzogiem,
dyrektorem Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich. Według
przedstawionych przez niego informacji w chwili obecnej zarejestrowana jest rekordowa ilość uczestników – 3500 zawodników.
21 maja. Zorganizowałem spotkanie dotyczące pracy nad wydaniem monografii historycznej o Lądku-Zdroju.
21 maja. Wideokonferencja z ekspertami w sprawie Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu na farmę fotowoltaiczną w Lądku-Zdroju, Etap I. W czerwcu zaplanowaliśmy ogłoszenie przetargu na realizację pierwszej części tego zadania.
Burmistrz Lądka-Zdroju, Roman Kaczmarczyk
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Informacje z Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
Podczas sesji w dniu 29 kwietnia 2021 r. radni uchwalili przedstawiony projekt uchwały dot. zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój.
Wprowadzono po stronie dochodów w sumie 28.343,00 zł. Były to
zmiany wynikające m.in. z:
- tytułu odsetek za nieterminowe płatności za drewno;
- dochodów z tytułu sprzedaży kontenerów mieszkalnych oraz rozliczenia za energię;
- nadplanowych dochodów z tytułu podatku (z karty podatkowej) od
działalności gospodarczej osób fizycznych;
- dochodów z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.
Po stronie wydatków zmiana wyniosła 335.257,00 zł, a obejmowała
m.in.:
- zwiększenie środków w zadaniu „Kanalizacja na wsi - przyłączenie
Trzebieszowic i Konradowa do oczyszczalni w Ołdrzychowicach” na
rozszerzenie dokumentacji pierwotnej o dodatkowy zakres niezinwentaryzowany w koncepcji kanalizacji wsi przedłożony do postępowania przetargowego (wydłużenie sieci wodociągowej od granicy
gminy zgodnie z wydanymi warunkami, budowy pompowni wody w
Ołdrzychowicach, przebudowy sieci wodociągowej w Konradowie
od ujęcia do zabudowań, budowy pompowni wody w Konradowie,
dodatkowa długość nie ujętych w SIWZ projektowanych sieci wodno-kanalizacyjnej Trzebieszowice- 2.500 m, Konradów – 1.765 m)
- 274.659,00 zł;
- wprowadzono środki na nowe zadania inwestycyjne: Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Kościuszki 60 i Przebudowa z
adaptacją lokalu użytkowego przy ul. Słodowej 1-1a - 35.093,00 zł.
- zwiększono środki na pozostałe usługi związane z utrzymaniem
zieleni z tytułu waloryzacji wynagrodzenia wynikającej z podpisanych umów w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za
pracę (utrzymanie zieleni: Park 1000-lecia 7.814 zł i Park Zdrojowy10.940 zł) - 18.754,00 zł.
Do budżetu wprowadzono wolne środki z 2020 roku w kwocie
306.914,00 zł.
Kolejna uchwała wprowadziła zmianę do uchwały z dnia 28 stycznia
2021 r. dot. zwolnień z podatku dochodowego od nieruchomości
za okres styczeń - marzec 2021 r. Zwolnienia przysługują, w związ-ku z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom
przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu
na skutek negatywnych konsekwencji ekonomicznych z COVID-19.
Określono, że maksymalny termin składania dokumentów wymaganych do uzyskania przedmiotowego zwolnienia z podatku od nieruchomości to dzień 31.05.2021 r.
Na wniosek właściciela lokalu, Rada Miejska wyraziła zgodę na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy na czas nieoznaczony. W lokalu użytkowym położonym w
Lądku-Zdroju przy ul. Rynek 5 prowadzona jest działalność - Sklep
zoologiczny. Jest to jedyny tego typu sklep na terenie gminy.
Uchwalono „Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych
dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Lądek-Zdrój”, co
pozwoli na opracowanie szczegółowych zasad przyznawania stypendiów uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Lądek-Zdrój (dotychczasowy regulamin przyznawania stypendiów zostanie zmieniony).
Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lądek-Zdrój wynikała ze zmiany Prawa Wodnego i dotychczasowy,
obowiązujący akt prawny wygasł z końcem roku 2020.
Radni nie podjęli uchwały w sprawie zaproponowanej zmiany stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (czyli za śmieci),
która miała wynieść miesięcznie od 1 osoby 36 zł i 35 zł (w przypadku posiadania kompostownika).
W związku z tym, w dniu 10 maja 2021 r. na wniosek Burmistrza
Lądka-Zdroju zwołano sesję nadzwyczajną, podczas której rozpatrywano ponownie projekt uchwały o stawkach opłat za śmieci,
tym razem w wysokości 34 zł i 33 zł. Ostatecznie, od 1 lipca mają
obowiązywać stawki opłat w wysokości 30 zł i 29 zł. To oznacza,
że budżet gminy musi wygenerować - oprócz pobieranych opłat od

mieszkańców, dodatkowe środki, by zbilansować wysokość faktur
od odbiorcy śmieci firmy Eneris, a wpływami do kasy gminnej od
mieszkańców. Na wysokość stawek opłat za śmieci ma wpływ całokształt gospodarki odpadami w skali kraju. Jednym z czynników
powodujących, że więcej płacimy, jest opłata środowiskowa odprowadzana do Urzędu Marszałkowskiego. Jeszcze w roku 2017
wynosiła ona 70 zł za 1 tonę, a obecnie 270 zł. Na terenie gminy
zbyt dużo jest też tzw. niesegregowanych odpadów komunalnych,
do czego zobowiązuje prawo polskie. Wówczas - zgodnie z nową
uchwałą, obowiązywać będzie podwyższona stawka w wysokości
60 zł/miesięcznie. Nadal pozostaje w mocy obniżenie stawki opłaty
do 1 złotówki w przypadku trzeciego dziecka i kolejnych dzieci w
jednej rodzinie.
Urząd Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju jest zobowiązany do dostarczenia wszystkim gospodarstwom domowym powiadomień o nowych stawkach.
Radni wstrzymali się przed rozpatrzeniem uchwały o utworzeniu
przez Gminę Lądek-Zdrój spółki pod firmą Społeczna Inicjatywa
Mieszkaniowa Sudety spółka z o.o., z siedzibą w Kłodzku zwaną
dalej „Spółką”, której udziałowcem ma być także Krajowy Zasób
Nieruchomości na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca
2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Radni zgłosili szereg
zapytań, na które mają zostać udzielone odpowiedzi przed kolejną
sesją zaplanowaną na 27 maja br., gdy ponownie pojawi się w porządku obrad ten projekt.
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, to spółka realizująca budownictwo społeczne. Jej zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu. Podjęcie uchwały pozwoli Gminie
Lądek-Zdrój wystąpić o wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju
Mieszkalnictwa w wysokości 3 mln zł na objęcie udziałów w nowo
tworzonej spółce. Dodatkowo utworzenie SIM pozwoli na ubieganie
się o grant z Funduszu Dopłat dla gminy na partycypację w budowie
mieszkań o niskim czynszu – grant ten wynosić ma do 35% kosztów
inwestycji. Przydział lokali poprzedzony będzie przeprowadzeniem
naboru dokonanym przez Gminę. Lokale będą mogły wynajmować
osoby spełniające kryteria dochodowe określone ustawowo, nieposiadające tytułu prawnego do innego lokalu w tej samej miejscowości. Szczególne kryteria przydziału lokali mieszkalnych w ramach
inwestycji, jak również zasady i warunki naboru uchwalane będą
przez Gminę. Teren na którym miałby powstać budynek czy budynki, zlokalizowano pomiędzy Biedronką a Orlikiem.
Małgorzata Bednarek
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Lądka-Zdroju

INFORMACJA NA TEMAT ZGŁASZANIA MIESZKAŃCÓW
DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE
GMINY LĄDEK-ZDRÓJ ZA 2020 R.
Uprzejmie informuję, że w dniu 24 czerwca 2021 r. (czwartek) w
Inkubatorze Przedsiębiorczości, ul. Kolejowa 6 podczas sesji Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju, odbędzie się debata nad Raportem o stanie
Gminy. Udział w tej debacie wziąć będą mogli nie tylko radni (którzy
mogą zabierać głos bez ograniczeń czasowych), ale również mieszkańcy. W debacie może zabrać głos maksymalnie 15 mieszkańców.
Pisemne zgłoszenia mieszkańca do udziału w debacie poparte
podpisami co najmniej 20 osób, należy złożyć do Przewodniczącej
Rady Miejskiej Lądka-Zdroju (Biuro Rady w Urzędzie Gminy i Gminy w Lądku-Zdroju), najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję tj. 23
czerwca 2021 r.
Wzór zgłoszenia mieszkańca Gminy do udziału w debacie oraz Raport o stanie Gminy Lądek-Zdrój za 2020 r. dostępne będą na stronie internetowej Gminy, Biuletynie Informacji Publicznej i w Biurze
Rady Miejskiej od 1 czerwca 2021 r.
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15 mln zł na poprawę powietrza – pilotaż w dolnośląskiem
Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności
energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych to główne
cele pilotażu, który w III kwartale 2021 r. rozpocznie się na Dolnym Śląsku. To kolejny antysmogowy pilotaż Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, po województwie
zachodniopomorskim i Pszczynie. Jego budżet wyniesie 15 mln zł.
„Planowany pilotaż to kolejne działanie zaproponowane przez resort klimatu i środowiska, którego celem jest rozwiązanie problemu
smogu w Polsce poprzez wymianę tzw. kopciuchów. Tym razem
jednak wsparciem chcemy objąć budynki wielorodzinne, ponieważ
nadal wiele z nich ogrzewanych jest przestarzałymi źródłami ciepła.
Poprawa ich efektywności energetycznej to wymierne oszczędności
finansowe, ale przede wszystkim lepsza jakość powietrza” – powiedział minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, 17 maja 2021 r.,
podczas konferencji w Nowej Rudzie.
„Antysmogowy pilotaż na Dolnym Śląsku stanowi uzupełnienie
oferty obecnego programu „Czyste Powietrze” i ma na celu dalsze
diagnozowanie potrzeb i preferencji inwestycyjnych mieszkańców
oraz wypróbowanie niektórych rozwiązań, które mogą w przyszłości
zostać zaimplementowane w tym lub w innych programach” – zaznaczył wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska, pełnomocnik rządu ds. OZE.
„W województwie dolnośląskim podejmujemy działania dla czystego
powietrza przez wsparcie wymiany tzw. kopciuchów w budynkach
liczących od 3 do 20 lokali mieszkalnych. Przeznaczamy na to 15
mln zł w formie bezzwrotnych dotacji. Pozwoli to na modernizację
co najmniej 60 wielorodzinnych budynków mieszkalnych i 300 lokalów mieszkalnych oraz wymianę 720 sztuk nieefektywnych źródeł
ciepła. Wszystkie te działania mają na celu poprawę efektywności
energetycznej” – wyjaśnił prezes NFOŚiGW prof. Maciej Chorowski.
Dotacje w przedziale od 40 tys. zł do 290 tys. zł dotyczyć będą wymiany źródła ciepła na pompę ciepła powietrze/woda oraz inwestycji
z zakresu wymiany stolarki okiennej/drzwiowej lub montażu wentylacji. Dotacja przeznaczona może być również na modernizację
instalacji CO i CWU, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
ocieplenie przegród budowlanych, mikroinstalację fotowoltaiczną,
dokumentację projektową, audyt energetyczny i ekspertyzy.
Kto może zostać beneficjentem?
Beneficjentami programu w podstawowym poziomie dofinansowania mogą zostać osoby fizyczne o rocznym dochodzie nieprzekraczającym 100 tys. zł, będące właścicielami lub współwłaścicielami

lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym od 3 do 20 lokali
mieszkalnych. W tym przypadku intensywność dofinansowania
kosztów kwalifikowanych wynosi od 30% do nawet 45% kosztów
kwalifikowanych w zależności od rodzaju realizowanego przedsięwzięcia. Dotacja wyniesie:
• do 20 tys. zł w przypadku wymiany źródła ciepła na pompę ciepła
powietrze/woda oraz inwestycji z zakresu wymiany stolarki okiennej/drzwiowej lub montażu wentylacji;
• do 15 tys. zł, jeśli będą to inne źródła ciepła albo podłączenie do
efektywnego źródła ciepła w budynku, połączone ze wspomnianymi
zadaniami z zakresu wymiany stolarki okiennej/drzwiowej lub montażu wentylacji;
• do 5 tys. zł, jeśli przeprowadzona będzie tylko wymiana stolarki
okiennej/drzwiowej lub zakup i montaż wentylacji, bez wymiany źródła ciepła.
Dla podwyższonego poziomu dofinansowania (tak jak w programie
„Czyste Powietrze” konieczne będzie tu zaświadczenie z gminy o
dochodach) będą to odpowiednio dotacje w wysokości do: 30, 25 i
10 tys. zł, maksymalnie do 60% kosztów kwalifikowanych wykonanego przedsięwzięcia. Beneficjentami pilotażu mogą zostać również
wspólnoty mieszkaniowe w budynku wielorodzinnym od 3 do 20
lokali. W tym przypadku nie będzie występować kryterium dochodowe.
Warto zwrócić uwagę na to, że warunki dolnośląskiego pilotażu
zakładają, że jeśli w budynku/lokalu mieszkalnym prowadzona jest
działalność gospodarcza, to dotacja będzie pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na jej prowadzenie (jeśli powierzchnia przeznaczona dla działalności gospodarczej przekracza
30% – przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania), a jeśli
budynek/lokal mieszkalny wyposażony jest w inne źródło ciepła niż
na paliwo stałe lub źródło na paliwo stałe spełniające wymagania
minimum klasy 5 normy EN 303-5, wówczas dotacja możliwa jest
tylko na docieplenie lub wymianę stolarki okiennej/drzwiowej oraz
zakup i montaż wentylacji. Przyszli beneficjenci powinni też wiedzieć, że po zakończeniu przedsięwzięcia w budynku/lokalu mieszkalnym nie mogą być użytkowane źródła ciepła na paliwo stałe o
klasie niższej niż 5, ponadto wszystkie źródła ciepła muszą spełniać
docelowe wymagania uchwał antysmogowych.
Pilotaż programu, który prowadzony będzie przez WFOŚiGW we
Wrocławiu, planowany jest na lata 2021-2024, a nabór wniosków
rozpocznie się w III kwartale 2021 r.
Źródło: UMiG Lądek-Zdrój
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PODZIĘKOWANIA
Serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom
tak licznie przybyłym przy pożegnaniu mojego męża
ś.p. Lesława Błażeja, rodzinie, przyjaciołom, uczniom,
a w szczególności ks. dr Stanisławowi Chomiakowi za
wzruszającą homilię podczas mszy św. oraz muzykom za piękną oprawę muzyczną.
Z wyrazami wdzięczności
żona Renata i syn z rodziną

Narodowy Spis Powszechny
Od 1 kwietnia br. na terenie całej Polski przeprowadzane jest najważniejsze, obowiązkowe badanie statystyczne – Narodowy Spis
Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). NSP 2021 to
czas, kiedy państwo, zadając wszystkim obywatelom kilka pytań,
stara się zdiagnozować: „ilu nas jest”, „kim jesteśmy” i „jak żyjemy”.
Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak
np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, NSP
jest jedynym źródłem danych.
Obowiązkową metodą spisu jest tzw. samospis, tj. samodzielne spisanie się przez Internet. W związku z tym, tych z Państwa, którzy
jeszcze tego nie zrobili zachęcamy do spisania się już dziś poprzez
aplikację spisową dostępną na stronie https://spis.gov.pl/ lub dzwoniąc pod numer telefonu 22 279 99 99.
Od 4 maja br. swoją pracę przez telefon rozpoczęli rachmistrzowie
spisowi. Będą dzwonić wyłącznie z numeru 22 828 88 88.
Ze względu na panujący stan epidemii wywiady bezpośrednie nie
będą realizowane aż do odwołania. Oznacza to, że nikt nie zapuka w
tej sprawie do Twoich drzwi. A jeśli zapuka ktoś, kto będzie podawał
się za rachmistrza spisowego, to może być to oszust! Nie wpuszczaj
go do mieszkania ani nie udzielaj żadnych informacji. Jeśli podejrzewasz, że ktoś podszywa się pod rachmistrza, jak najszybciej skontaktuj się z policją.
Jeśli już się spisałeś przez Internet lub telefonicznie, nikt nie będzie
do Ciebie dzwonić w tej sprawie.
Pamiętaj, że możesz sprawdzić tożsamość rachmistrza na infolinii
spisowej pod numerem 22 279 99 99 i również poprzez aplikację
dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/.
Jeśli zweryfikowałeś rachmistrza i jesteś pewien, że dzwoni do Ciebie w celu przeprowadzenia spisu, pamiętaj, że zgodnie z ustawą nie
możesz odmówić podania mu danych.
Warto zapoznać się zawczasu z zakresem pytań spisowych na stronie www.spis.gov.pl.
Rachmistrz nie zapyta Cię o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty czy dane logowania do
bankowości internetowej. Takich pytań w formularzu spisowym nie
ma! Jeśli je usłyszysz – to może wskazywać na próbę wyłudzenia
danych. Sprawę należy niezwłocznie zgłosić na policję.
Apelujemy o ostrożność. Pomóżmy również osobom starszym bezpiecznie zrealizować obowiązek spisowy.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie spisowej https://spis.
gov.pl/.
Źródło: UMiG Lądek-Zdrój

Lądecki „Król Lear”
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Lądecki Teatr „Stąd”, działający od prawie dekady, spotykał się w
ostatnich latach przede wszystkim przy realizacjach przedstawień
świątecznych. Obostrzenia pandemiczne zmusiły grupę do „przejścia w podziemie”, stąd ostatnia produkcja ludzi działających pod
egidą Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju przyjęła formę
teatru telewizji i pozostaje stale dostępna na platformie Youtube.
com pod hasłem Gorączka świątecznej nocy. Właściwie już podczas
premiery Gorączki zapadła decyzja zespołu o rozpoczęciu prób do
nowego spektaklu, który tym razem pokazany zostanie publicznie,
bo w plenerze Winiarni Radochowskiej w Radochowie, jakkolwiek
w perspektywie dalszej teatr zamierza sztukę sfilmować. Tym razem na warsztat Teatru „Stąd” trafiło arcydzieło Williama Szekspira
„Król Lear”, którego adaptacji i reżyserii podjęła się Anna Rakowska
i jest to druga lądecka produkcja tej utalentowanej aktorki i reżyserki. W zespole aktorskim tym razem znaleźli się: Paulina Bera (Regana), Mirosława Boduch (Błazenka), Anna Duch (Albany), Dorota
Łakucewicz (Goneryla), Karolina Sierakowska (Kordelia), Karolina
Szamborska (Cornwall), Marzena Zawal (Emund), Wojciech Grzesiak (Starze/Pustelnik), Bartłomiej Hudziec (Edgar), Zbigniew Pabian (Oswald), Tomasz Pawlęga (Kent), Leszek Pazdyk (Król Lear),
Zbigniew Piotrowicz (Gloucester) i Artur Sułkowski (Lekarz). Wystawienie „Króla Leara” ma się odbyć 19 czerwca 2021 r. we wspomnianej Winiarni Radochowskiej, wstęp będzie możliwy wyłącznie
za okazaniem darmowych wejściówek, które otrzymać można w
CKIR przy placu Staromłyńskim 5 w Lądku-Zdroju. Dodajmy, że
ilość miejsc jest bardzo ograniczona.
Redakcja
Foto: Karolina Sierakowska i Marzenka Zawal
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„Każde odejście człowieka jest trudnym czasem dla rodziny, lecz
przedwczesna śmierć dziecka – dla rodziców jest tragedią”.
Składamy najserdeczniejsze podziękowania wszystkim przyjaciołom i znajomym, którzy tak licznie uczestniczyli w ostatniej drodze
naszego ukochanego Syna, Ojca i Brata – śp. Stanisława Twaroga
(9.03.1966 – 22.03.2021).
W szczególności:
- Pani Karolinie Sierakowskiej – Dyrektor CKIR w Lądku-Zdroju – za
serdeczną, szlachetną i wnikliwą ocenę pracy artystycznej i społecznej, grania i śpiewania na koncertach „Zakazu”, tekstów autorstwa
naszego Staszka („Debaty Lądeckie”, Nr 4/2021).
- Tomaszowi Pawlędze za wnikliwą, szlachetną i merytoryczną ocenę charakteru Staszka oraz wzajemnych relacji (Facebook, z dn.
28.03.2021).
- Dyrektorowi, pielęgniarkom, lekarzom i współpracownikom medycznym 23 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego w Lądku-Zdroju.
- Pracownikom CETIK w Stroniu Śląskim.
- Kolegom z zespołu „Zakaz”, szczególnie panu Darkowi Chyle.
- Koleżankom i kolegom ze szkoły i pracy.
Także wszystkim, którzy znali i cenili Staszka:
- Sąsiadkom i sąsiadom Wspólnoty Mieszkaniowej Widok 24 w Lądku-Zdroju.
- Wszystkim pozostałym osobom, którzy przybyli na ostatnie pożegnanie naszego ukochanego syna.
Kochany synu Staszku, jesteś w naszych sercach i pozostaniesz w
pamięci do ostatnich chwil naszego życia.
Pogrążeni w głębokim smutku
Rodzice, córka i bracia
Lądek-Zdrój, 18.05.2021

PRACA SZUKA CZŁOWIEKA
(stan na 20.05.2021)

Specjalista w punkcie informacyjnym - Uzdrowisko Lądek- Długopole S.A.-tel. 660678137
Kelnerka - Kawiarnia „Albrechshalle”, tel. 511 140 125
Recepcjonista/Kelner - „Proharmonia”, ul. Leśna 4, tel.
748120800
Pokojowa -„Proharmonia”, ul. Leśna 4, tel. 748120800
Praca w Pizzerii „Kardamon”, ul. Kościuszki, tel. 663 684 655
Kierowca - Pizzeria „Abakus”, Rynek, tel. 748148419
Kelnerka - Pizzeria „Abakus”, Rynek, tel. 748148419
Kucharz/pomoc kuchenna - „Proharmonia”, ul. Leśna 4, tel.
748120800
Praca w Restauracji „Polska Chata” - ul. Kościuszki, tel. 664 428
705
Kucharz - „Bistro Lądek”, ul. Kościuszki, tel. 501 035 927
Kucharz - LIDO, ul. Kościuszki, tel. 665147165
Kelnerka - LIDO, ul. Kościuszki, tel. 665147165
Zabiegowa - Ośrodek „Geovita”, ul. Graniczna, tel. 748146411
Kucharz - Stawy Biskupie, tel. 505077652
Kucharz - OW „Melafir”, ul. Zamenhofa, tel. 792833999
Kelnerka - OW „Melafir”, ul. Zamenhofa, tel. 792833999
Pomoc kuchenna - OW „Melafir”, ul. Zamenhofa, tel. 792833999
Recepcjonistka - Hotel „Mir Jan”, tel. 505 952 564
Kucharz - Hotel „Mir Jan”, tel. 505 952 564
Kelner - Hotel „Mir Jan”, tel. 505 952 564
Recepcjonista - Hotel „Zamek na skale”, Trzebieszowice, tel.
748652000, dyrektor@zameknaskale.com.pl
Pokojowa - Hotel „Zamek na skale” Trzebieszowice, tel.
748652000, dyrektor@zameknaskale.com.pl
Kierowca autobusu - 881 483 053
Barman/Barista - Kawiarnia „Dom Klahra”, tel.512905893
Sprzedawca - sklep „Rema”, ul. Ogrodowa 4a, tel. 748140304

L.U.K. informuje
Lądeckie Usługi Komunalne Sp. z o.o. informują, że od dnia
20.05.2021r. ulegnie zmiana rachunku bankowego dla płatności za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków.
KAŻDY KONTRAHENT BĘDZIE POSIADAŁ SWÓJ INDYWIDUALNY
NR RACHUNKU BANKOWEGO.
Nowy nr konta będzie wykazany na fakturach VAT wystawianych od
dnia 20.05.2021r.
W przypadku pomyłki i wpłaty na stary nr konta wpłata zostanie
uznana i poprawnie zaksięgowana na kontrahenta.
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel
74 8 146 345 (wew. 1 - Dział Wodociągów i Kanalizacji).
Prosimy o poprawne wykonywanie przelewów oraz zmiany rachunków bankowych w zleceniach stałych.

Dyżury aptek w czerwcu 2021
w Lądku-Zdroju i Stroniu Śląskim, Bystrzycy Kłodzkiej
i Międzylesiu
1.06.2021 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
2.06.2021 godz. 20.00-8.00 „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
3.06.2021 godz. 8.00-8.00 „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
4.06.2021 godz. 20.00-8.00 „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
5.06.2021 godz. 15.00-8.00 „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
6.06.2021 godz. 8.00-8.00 „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
7.06.2021 godz. 20.00-8.00„Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
8.06.2021 godz. 20.00-8.00„Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
9.06.2021 godz. 20.00-8.00 „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
10.06.2021 godz.20.00-8.00 „Pod Słowikiem”, Międzylesie, pl. Wolności 34/7
11.06.2021 godz. 20.00-8.00 „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
12.06.2021 godz. 15.00-8.00 „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
13.06.2021 godz. 8.00-8.00 „Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
14.06.2021 godz.20.00-8.00 „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
15.06.2021 godz. 20.00-8.00 „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
16.06.2021 godz. 20.00-8.00 „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
17.06.2021 godz. 20.00-8.00 „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
18.06.2021 godz. 20.00-8.00 „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
19.06.2021 godz. 15.00-8.00„Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
20.06.2021 godz. 8.00-8.00„Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
21.06.2021 godz.20.00-8.00 „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
22.06.2021 godz. 20.00-8.00 „Pod Słowikiem”, Międzylesie, pl. Wolności 34/7
23.06.2021 godz. 20.00-8.00 „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
24.06.2021 godz. 20.00-8.00 „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
25.06.2021 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
26.06.2021 godz. 15.00-8.00 „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
27.06.2021 godz. 8.00-8.00 „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
28.06.2021 godz. 20.00-8.00 „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
29.06.2021 godz. 20.00-8.00 „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
30.06.2021 godz. 20.00-8.00 „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
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Nowinki z Przedszkola
Wiosna to czas radości mimo, iż kalendarzowa wiosna już jest to
w pogodzie nie było jej widać. Oczekując na Panią Wiosnę dzieci z
naszego przedszkola wzięły udział w Międzywojewódzkim Konkursie Recytatorskim pt: „Wiosna, wiosna ach to ty” organizowanym
przez Przedszkole Miejskie w Stroniu Śląskim.
Konkurs miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego o
tematyce wiosennej.
Przedszkole wytypowało 6 uczestników wyłonionych podczas eliminacji wewnętrznych.
3 dzieci w kategorii 3-4 latki,
3 dzieci w kategorii 5-6 latki.
Głosowanie odbywało się w formie elektronicznej.
Wszystkie dzieci były przygotowane na wysokim poziomie, jednak
Główną Nagrodę Publiczności otrzymała Zofia Samolak z naszego
przedszkola. Gratulujemy Zosi i wszystkim tym, którzy przyczynili
się do jej sukcesu.
Zabawy matematyczne w przedszkolu
Przedszkole odgrywa znaczącą rolę w rozbudowywaniu matematycznej sfery pojęciowej dziecka. Zabawy matematyczne pozwalają
wykształcić u dziecka umiejętność oceny odległości, mierzenia, porównywania oraz myślenia analitycznego.
Dzięki zabawom tego typu rozwijamy zainteresowania matematyczne dzieci, utrwalamy sprawności rachunkowe, zwiększamy
możliwości intelektualne dziecka, ćwiczymy koncentrację, uwagę,
pamięć spostrzeżeniowo- wzrokową i słuchową.
W ostatnim tygodniu kwietnia przedszkolaki brały udział w eksperymencie „Mali badacze - eksperymenty i doświadczenia matematyczne”. Głównym celem zabawy było rozwijanie ciekawości i
kreatywności dziecka poprzez samodzielne eksperymentowanie,
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kursem „MISTRZ MATEMATYKI”.
Udział w nim wzięli reprezentanci grup dzieci 5-6-letnich („Muchomorki”, „Żabki”, „Zajączki”, „Misie”). Zawodnicy zaprezentowali
swoje umiejętności w kategoriach: mierzenie, porównywanie, klasyfikowanie, kodowanie. Zadania dostosowane były do wieku i możliwości przedszkolaków. Wszystkie przygotowane łamigłówki zostały
prawidłowo rozwiązane. Zabawa była przednia. Dzieci z zaangażowaniem największych matematycznych umysłów wykonywały powierzone im zadania.
Za udział i zdrową rywalizację „MISTRZOWIE” otrzymali dyplomy i
słodkie upominki.
Natalia Skibicka-Zwias, Małgorzata Wojnarowicz

Dyrektor Żłobka Gminnego w Lądku – Zdroju ul. Paderewskiego 26A
ogłasza nabór na wolne miejsca do Żłobka Gminnego na rok szkolny
2021/2022
w terminie od 07 czerwca 2021r. do 18 czerwca 2021r.
Wniosek do pobrania na stronie BIP Lądek-Zdrój w zakładce Jednostki Organizacyjne/Żłobek/
Ogłoszenia/Zarządzenie dyrektora żłobka/Karta zgłoszenia do żłobka.
Składanie wniosków osobiście w sekretariacie Żłobka w godzinach
od 7:30 do 15:30
Rekrutacji podlegają dzieci spełniające następujące warunki:
Kryteria obowiązkowe:
1) dzieci które do 1 września 2021 roku ukończą co najmniej 20
tygodni życia oraz dzieci, z rocznika 2019, 2020.
2) dzieci zamieszkałe wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi /na
terenie Gminy Lądek-Zdrój,
Kryteria dodatkowe, za które będą naliczane punkty:
W przypadku większej liczby zgłoszeń do Żłobka w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:
1) z rodzin wielodzietnych
2) z orzeczeniem o niepełnosprawności
3) obojga rodziców pracujących,
4) matki lub ojca samotnie je wychowującego,
5) umieszczonego w rodzinie zastępczej,
6) posiadanie rodzeństwa w przedszkolu

doświadczanie, stawianie pytań i wnioskowanie.
Nauczyciele zaproponowali dzieciom 4 stacje badawcze:
- Klasyfikowanie przedmiotów. Dzieci segregowały przedmioty według kolorów oraz za pomocą dotyku przy zasłoniętych oczach.
- Pomiar długości. Dzieci zapoznały się ze sposobami mierzenia długości m.in. dłonią, stopą, patyczkiem, a także poznały narzędzia do
pomiaru m.in. metr krawiecki, linijka, metrówka.
- Ważenie. Zaprezentowane zostały różne typy wag: kuchenna, łazienkowa, elektroniczna, szalkowa. Dzieci dowiedziały się także jakich wag używano kiedyś do ważenia.
- Eksperymenty. Poznały jeden ze sposobów, który wyjaśnia jak
nadmuchiwać balon bez wysiłku.
Wszystkie czynności na stacjach wykonywane były samodzielnie
przez dzieci pod nadzorem nauczycieli. Przedszkolaki z wielką ochotą podjęły się wyzwania i świetnie poradziły sobie z zadaniami. Dzieci z wielkim zainteresowaniem i zaciekawieniem oglądają tego typu
przedmioty i nimi manipulują.
Matematyczne zmagania zakończyły się w dniu 07.05.2021r. kon-

Liczba wolnych miejsc na rok szkolny 2021/2022 - 11
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Piękniejsza gmina - co robimy społecznie
Od początku wiosny trwają działania terenowe upiększania naszej
gminy. Dzieje się to za sprawą uczestnictwa lądeckich organizacji pozarządowych i miejskich w projektach społecznych Lokalne
Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Równać szanse. Oba projekty skupione są na aktywizacji mieszkańców,
działaniom pozytywnym na rzecz gminy i wzrastaniu kapitału spo-

Działania upiększania miasta są otwarte dla mieszkańców - wszyscy chętni znajdą w nich coś dla siebie. Jeśli mają Państwo ochotę
uczestniczyć w tej lokalnej akcji upiększania, zapraszamy bardzo
serdecznie. Więcej informacji znajdą Państwo na stronach lokalnych
organizatorów, na stronie naszego miasta oraz pod numerem: +48
888-040-108.
Pamela Manat
Organizatorzy i patroni LP PAFW i programu Równać szanse:

łecznego w mniejszych miejscowościach. W projektach biorą udział
wolontariusze z naszej gminy, a w szczególności młodzież skupiona
w projekcie Równać szanse. Do tej pory udało się upiększyć tereny
w części miejskiej (nasadzenia na zbiegu ulic Fabrycznej, Kłodzkiej oraz Ogrodowej) i to dopiero początek dekorowania miasta. W
czerwcu czas na ukwiecenie skarpy pod przystankiem PKS przy ul.
Marii Konopnickiej. Dzięki działaniom wyrosną na niej polne kwiaty,
lokalne rośliny i nie tylko. Postawione zostaną też domki dla owadów zapylających.

Odczyty wodomierzy - czerwiec
Dział Wodociągów i Kanalizacji
Lądeckich Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lądku-Zdroju
W związku z zawieszeniem odczytów wodomierzy przez Inkasenta,
informujemy o terminach przekazywania informacji o stanach wodomierzy przez Odbiorców do Działu Wodociągów i Kanalizacji
Stany wodomierzy można zgłaszać:
TELEFONICZNIE pon-pt. w godz. 7:00-15:00 - 74 8 146 345
SMSOWO: 574 066 042
E-MAILWO: rozliczeniadwik@lukladek.pl
PRZEZ WWW: http://www.lukladek.pl/page8.html#form1-15
Lp.

Nazwa ulicy

Terminy zgłoszeń

1.

Bema, Cicha, Konopnickiej, Miła,
01-02.06.2021
Plac Partyzantów, Polna, Spacerowa

2.

Cienista, Leśna, Moniuszki, Orla,
Ostrowicza, Paderewskiego, Przechodnia

07-08.06.2021

3.

Fiołkowa, Gerberów, Klonowa,
Krokusów, Łąkowa, Makowa, Niezapominajek, Stokrotek, Storczyków,
Widok, Wrzosowa, Zamenhofa

09-10.06.2021

4.

Górzysta, Jadwigi, Kopernika, Kosmonautów, Aleja Marzeń, Słoneczna, Zamkowa, Żwirki i Wigury

11-14.06.2021

5.

Graniczna, Parkowa, Zwycięstwa

15-16.06.2021

6.

Broniewskiego, Plac Jagielloński,
Mickiewicza, Węglowa, Wiejska

17-18.06.2021

7.

Gwieździsta, Kościelna

21-22.06.2021

8.

Ceglana, Fabryczna, Kłodzka,
Kolejowa

23-24.06.2021

PRZY BRAKU ZGŁOSZENIA WODOMIERZA ZOSTANĄ
WYSTAWIONE FAKTURY PROGNOZOWE.
Przepraszamy za wszelkie utrudnienia i będziemy wdzięczni
za wyrozumiałość.

10

76 LAT Królewskiego Kurortu w Polsce (1945-2021)

nr 6 (251/2021)

Kościół Ewangelicko-Augsburski p. w. Zbawiciela (Salvadora)
w Lądku-Zdroju, parafia (gmina) ewangelicka
KALENDARIUM
Pierwsi protestanci – luteranie pojawili się w Lądku-Zdroju w 1545 r.,
lecz w ramach akcji rekatolizacyjnej zostali wysiedleni z całego Hrabstwa Kłodzkiego już w 1623 r. Ewangelizm zaczął się odbudowywać
powoli dopiero w poł. XVIII w., po przejęciu Hrabstwa Kłodzkiego w
1741 r. przez Prusy. Wówczas przy udziale urzędników królewskich,
w Lądku-Zdroju zaczęła się kształtować gmina ewangelicka. Stała
się liczniejsza dopiero w połowie XIX w. (liczby ewangelików kształtowały się: 1761 – 22; 1830 – 49; 1845 – 60; 1850 – 110; 1900 –
496; 1927 - 847). Jednak liczba wyznawców Lutra była na tyle mała,
że należeli do parafii w Kłodzku i pastor dojeżdżający odprawiał tu
raz w roku nabożeństwo do 1832 r. Później, gdy gmina się rozrosła,
utworzono filię, która od roku 1832 do 1847 należała do parafii w
Bystrzycy Kłodzkiej, ale już w 1846 r. Lądek-Zdrój otrzymał odrębny
system kościelny. Duchowni z Bystrzycy Kłodzkiej dojeżdżali raz w
miesiącu i odprawiali nabożeństwa w pomieszczeniach lądeckiego
ratusza w okresie zimowym, a w lecie w Sali Luizy Domu Zdrojowego. Starania o erygowanie parafii podjęli właściciel lądeckiej apteki
Adolf Lonicer i urzędnik królewski Gabruque ze Strachocina. Wzrost
liczby stałych, a także sezonowych wiernych sprawił, że od 1851 r.
na miejscu w okresie letnim rezydował wikary, który wkrótce został
zatrudniony na stałe. Przyspieszyło to całkowite usamodzielnienie
się parafii od Bystrzycy Kłodzkiej, co nastąpiło 1 listopada 1857 r.
Ofiarność wiernych, legaty i darowizny kuracjuszy, a także dotacje
Funduszu Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa, pozwoliły nie tylko na utrzymanie życia duchownego, ale także otwarcie w 1854 r.
szkoły wyznaniowej (budynek przy obecnej ul. Słodowa 39), budowy w 1854 r. domu parafialnego (przy obecnej ul. Zdrojowej 19),
prowadzenie Domu Konfirmantów (od 1890 r.) i niewielkiej stacji
diakonijnej, utworzenie przedszkola (1902 r.) oraz w 1905 r. własnego cmentarza (przy obecnej ul. Śnieżnej). Początkowo odbywało
się w mieście tylko sześć nabożeństw, pod koniec XIX w. – już 12.
W latach 40. XIX w. do gminy ewangelickiej przyłączyli się niektórzy
wyznawcy katolicyzmu oraz baptyści. Około roku 1840 Wójtówka
pod Lądkiem-Zdrojem była ośrodkiem tej gminy dla całego Hrabstwa Kłodzkiego. Część baptystów wywędrowała jednak z Hrabstwa
Kłodzkiego w latach 50. XIX w. do Ameryki, inni przyłączyli się do
ewangelików. W Lądku-Zdroju spotykali się w prywatnym kmiecym
domu aż do roku 1946. W roku 1917 parafia lądecka liczyła już około 800 stałych „dusz”, zamieszkujących Lądek-Zdrój, Stronie Śląskie
i 32 okoliczne wsie położone w sąsiedztwie tych miejscowości. Warto tu wspomnieć, że w tych samych miejscowościach mieszkało w
tym czasie ponad 18 000 katolików.

„Kościół ewangelicki” - część zachodnia

Problem braku własnej świątyni został rozwiązany dopiero w 1846
r., dzięki darowiznom króla pruskiego Fryderyka Wilhelma IV, który ofiarował 4.000 talarów i właścicielce dóbr w pobliskim Stroniu
Śląskim protestanckiej królewnie niderlandzkiej Mariannie Orańskiej, która przekazała 1000 talarów. Pod pierwszy obiekt - kaplicę
kamień węgielny wmurowano 15.09.1846 r. Pozwoliło to po dwóch
latach, 13 sierpnia 1848 r. poświęcić go pod wezwaniem św. Zbawiciela (łac. St. Salvator) i przekazać w użytkowanie wiernym. Był
to niewielki, bezwieżowy budynek sakralny z wysokim schodkowym szczytem w fasadzie, położony nprzy ówczesnej Hohenzollern
StraBe. Stylistycznie nawiązywał do gotyku ceglanego, a charakterystyczna dzwonnica w szczycie fasady została zaprojektowana w
odniesieniu do śródziemnomorskich, małych bezwieżowych kościołów. Przy budowie kaplicy w 1847 r. pracował Alexis Langner,
zwany później śląskim architektem neogotyku. Do budowy obiektu
użyto cegły, kamienia polnego i piaskowca. Zbór ten odnowiono w
roku 1898, w 1908 r. poddano gruntownemu remontowi i powiększono. Kolejny remont przeprowadzono w 1919 r. Formalna lądecka
parafia duszpastersko dalej związana była z bystrzycką gminą. W
1925 r. koncertował tu wirtuoz Ewald Gobel.

„Kościół Ewangelicki” – widok na część wschodnia, lata 30. XX w.
W I-ćwierci XX w. kaplica przestała mieścić wszystkich uczestników nabożeństw, zwłaszcza w czasie letniego sezonu kąpielowego.
O jej rozbudowie myślano jeszcze przed wojną światową. Pomysł
zrealizowano dopiero dzięki finansowemu wsparciu Funduszu Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa. W dniu 12.08.1928 r. rozpoczęto
wznoszenie nowego obecnego kościoła ewangelickiego wg projektu
berlińskiego architekta B. D. A. Richarda Iwana z Gorzowa Wielkopolskiego z częściowym wykorzystaniem starych murów kaplicy
(plany kościoła posiadają zapewne lądeccy kolekcjonerzy). Kościół
ten częściowo murowany z cegły i z kamienia (wieża) oraz licowanym kamieniem zbudowano na planie prostokąta - krzyża (nawa)
z wyodrębnieniem prezbiterium i przybudówką. Nad prezbiterium
wzniesiono solidną wieżę z neoromańskim biforium i ostrołucznym
oknami. Najokazalej rozwiązana została bryła wschodniej części kościoła, cechująca się gradacją członów. Tworzy ją absyda prezbiterium, schodkowe szczyty przybudówek przy prezbiterium i masywny
korpus wieży (o przekroju kwadratu) nakryty śmiałym ostrosłupem
pod blachą, zakończonym na zewnątrz dużym kogutem wykonanym w metaloplastyce (koguta po pożarze zdeponował ZBM, obecnie LUK). Na wieży, na jej zewnętrznym południowo-wschodnim
rogu wykonano dwa złocone cyferblaty, a wewnątrz umieszczono
mechanizm zegara wieżowego wykonanego w wytwórni zegarów
wieżowych w Srebrnej Górze. Pierwotnie dach obiektu pokrywała
naturalna dachówka wykonana z łupku (pochodzącego z kopalni
odkrywkowej na Siniaku w Kątach Bystrzyckich). Z kolei zachodnia
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frontowa elewacja nawy zwieńczona trójkątnym szczytem, ożywiona
została w przyziemiu otworami i blendami. Znajdująca się tu dolna
część pozornego ryzalitu środkowego przechodziła w konsole balkonu. Wyżej ryzalit pozorny miał kształt prostokątnej blendy, wypełniony oknem z artystycznie wykonanym witrażem, na zewnątrz
zakończonym drewnianą rzeźbą aniołka (po pożarze została skradziona, jednak odnalezioną stróżowie porządku przekazali ją Burmistrzowi). Witraże posiadały też pozostałe mniejsze okna kościoła.
Wnętrze kościoła nakryto drewnianym sklepieniem kolebkowym
(otynkowanym) z lunetami opartymi na konsolach, ale lunety miały
przekrój ostrołuczny. Zastosowano okna z maswerkami (z przenikającym się laskowaniem), ostrołuczne, lub prostokątne z trójkątną
wypustką, których zamknięcie nawiązywało do późnogotyckiego
oślego grzbietu. Kościół zdobiła rzeźba figuralna – statua Zbawiciela, umieszczona asymetrycznie na południowej elewacji nawy nad
wejściem głównym, pozostała po pożarze w stanie nienaruszonym.
Ogólnie architekturę kościoła można zaliczyć do nurtu ekspresjonizmu, tu odnoszącego się do romanizmu, gotyku ceglanego i gotyku
dojrzałego, a także do architektury nowożytnej (sklepienia przetworzone w duchu neogotyku).
Architekt skupił uwagę przede wszystkim na kształtowaniu bryły
wschodniej części kościoła, na pokazaniu przenikania się konstruk-

„Kaplica modlitewna” na pocztówce z 1910 r., z lewej dom parafialny, wydawca: Originaldruck, Reinicke & Rubin, Magdeburg
cji ryzalitu pozornego w fasadzie nawy z konstrukcją konsol balkonu
oraz na poszukiwaniu nowych wykrojów otworów i konsol, nadając
im geometryczne kształty. Obiekt był wyposażony w nawiewną –
kanałową instalacje centralnego ogrzewania. W uroczystościach
poświęcenia i przekazania świątyni, które odbyły się 20.09.1929
r. wzięło udział ponad 1000 osób, w tym takie osobistości, jak generalny superintendent biskup Zanker, książęta Hohenzollernowie,
Friedrich Heinrich i jego brat Joachim Albrecht, z których ostatni
udzielał się muzycznie, grając na wiolonczeli m.in. własną kompozycję na wiolonczelę i organy zatytułowaną Adagio in c-moll. W trakcie
uroczystości poświęcenia kościoła grały już organy, które zbudowała żarska firma organowa organmistrza Gustawa Heinzego. Była
to nowoczesna dwudzielna konstrukcja, wykorzystująca elektryczną
trakturę. Instrument posiadał 22 głosy realne, rozdzielone na dwa
manuały i pedał. Ich dobór, zgodnie z panującymi wtedy tendencjami, nawiązywał już do schematów barokowych. Organy dobierał
organista i kantor ze świdnickiego Kościoła Pokoju Fritz Drohla. Jednak ze względu na duże środkowe okno z witrażem, organy podzielone zostały na dwie symetryczne części. Kościół przejął wezwanie
kaplicy. W 1935 r. w kościele występował kantor-organista Fritz Wuerfel. 26.03.1937 r. w kościele w Wielki Piątek miał miejsce koncert
muzyki organowej z udziałem solistów i chóru. Te wspaniałe organy
bez większego problemu grały do 1945 r. Po zakończeniu drugiej
wojny światowej świątynię nadal użytkowali ewangelicy, w tym też
polscy. W miarę wysiedleń liczba niemieckich ewangelików malała.
W takich formach kościół przetrwał do czasów współczesnych, ale
w celach sakralnych sporadycznie użytkowany był do 1960 r.

11
WSPÓŁCZESNOŚĆ
W początku lat 60-tych XX w. kościół przejęły władze miasta i czasowo umieściły w nim magazyn sprzętu przeciwpowodziowego i
Obrony Terytorialnej Kraju. W 1963 r. z inicjatywą utworzenia Muzeum Balneologicznego w nieczynnej i niszczejącej świątyni wystąpili Wiesław Kochański – naczelny lekarz Uzdrowiska i porucznik
Henryk Chmielewski – neurolog w Centralnym Wojskowym Zespole Sanatoryjnym. Jego utworzeniu patronował też Marian Ciężkowski – Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w
Lądku-Zdroju i Główny Geolog Uzdrowiska, który poparł tę inicjatywę stosowną Uchwałą. Ta ciekawa i pożyteczna inicjatywa znalazła uznanie wśród mieszkańców i kuracjuszy naszego kurortu. Od
1964 r. mieszkańcy Lądka-Zdroju, pracownicy większych zakładów
pracy, opodatkowali się na rzecz powstającego muzeum, niejedną
dniówkę przeznaczyli ten cel. Między innymi społecznie program
remontu opracował aktyw pod kierunkiem inż. Franciszka Musika –
pracownika lądeckiego Uzdrowiska. Goście wpłacali dowolne kwoty pieniężne na specjalnie utworzone konto. Przy wsparciu władz
miasta i instytucji (PPU, CWZS, FWP, MZBM), m.in. z zebranych
pieniędzy rozpoczęto remont obiektu, dach pokryto blachą cynkową
(wykonawcą był mistrz dekarski Grzegorz Wołk), wykonano część
instalacji elektrycznej oraz stanowiska pod eksponaty muzealne. Na
ratuszowym strychu organizatorzy zaczęli gromadzić obiekty do
tworzącego się muzeum. Jednak w celu sfinalizowania do końca
urządzenia jedynego wówczas tego typu muzeum w Europie, zabrakło zapewne decyzji politycznej, ponieważ kolejna kadencja Miejskiej
Rady Narodowej wycofała swoje poparcie w tym również finansowe.
Później, przez jakiś czas w obiekcie składowane były elementy pawilonu handlowego PTTK.
Z racji tego, że do współpracy w organizacji Muzeum Balneologicznego zaproszono Andrzeja Janickiego, dyrektora Wojewódzkiego
Szpitala dla Nerwowo i Psychiczne Chorych w Stroniu Śląskim, dwa
duże i trzy mniejsze witraże zostały zdjęte przez fachowców i oddane
do renowacji w Wojewódzkim Zakładzie Warsztatów Terapii Zajęciowej tego Szpitala. Po wykonaniu prac budowlanych miały być powtórnie zamontowane. Złożone na szpitalnym strychu, zapomniane
elementy witraży - w latach 90-tych przekazano do kościoła w Bolesławowie. Okna po witrażach zaszklił grubym matowym szkłem
pracownik MZBM Feliks Maliszewski. Fotogramy witraży posiada
jedna z wrocławskich instytucji kultury.
Inne elementy wyposażenia kościoła zostały przekazane różnym
użytkownikom. W połowie lat sześćdziesiątych XX w. mechanizm
zegara wieżowego zamontowano w Parku Zdrojowym 1000-lecia,
gdzie napędzał zegar kwiatowy. Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był ogrodnik Franciszek Olszewski, kierownik Działu Zieleni Miejskiej w ZGKiM, który wykonał pięknie „kwitnącą” tarczę zegarową
wraz z ruchomym kalendarzem. Zegar przystosował do nowej roli
oraz zadbał o jego dobry stan techniczny lądecki mistrz zegarmistrzowski Adolf Krupa, natomiast Igor Czekałowski regularnie mechanizm nakręcał. Zegar wybijał parkowe kwadranse i godziny. Z
czasem zapomniany kurant przestał odliczać czas. W latach 80-tych
XX w. złożony został w piwnicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury,
miał być zamontowany powtórnie na wieży po remoncie obiektu.
Natomiast na prośbę lądeckiej Parafii Rzymsko-Katolickiej zborowe
ławki przeniesiono do kościoła parafialnego.
W 1961 r. organy zostały wystawione na sprzedaż z fachową wyceną 450 000 zł. Było kilku nabywców, ale cena była nie do przyjęcia.
Dopiero 29.10.1966 r. nadeszła informacja od zwierzchnika diecezji,
że w połowie listopada przyjedzie specjalistyczna firma „Pracownia
Organów Czesław Kruszewski” z Warszawy, która dokona demontażu i przewiezienia organów do Białegostoku i tak też się stało. Po
demontażu odłączony został kościelny licznik energii elektrycznej.
Organy zakupione zostały dla kościoła pomocniczego św. Stanisława Biskupa w Białymstoku i tam się do dzisiaj znajdują.
Ciąg dalszy w kolejnych nr „Debat Lądeckich”
L. Siarkiewicz na podstawie dostępnych źródeł historycznych, prasy
lokalnej oraz informacji od mieszkańców miasta za które serdecznie
dziękuję.
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Lądecki
Informator
Kulturalny
CZERWIEC 2021

2 czerwca godz. 19.00, Hiszpańskie środy – spotkania z muzyką
LATINO – gitara i śpiew Moises Bethencourt oraz akompaniament
instrumentów perkusyjnych, Rynek 1, wstęp 25 zł
3 czerwca godz. 19.00, Koncert Klasyka odświętnie – Znane i lubiane melodie klasyczne w wykonaniu Składu Nietradycyjnego, Piwnica pod Adamem ul. Wolności 2, wstęp 25 zł
5 czerwca godz. 11.00, Dzień Dziecka w Alei Modrzewiowej. W
programie Pchli Targ, animacje dla dzieci i spektakl Teatru Akademia Wyobraźni „Wędrówki Stasia”. Szczegóły na plakacie.
5 czerwca, Dzień Dziecka w Trzebieszowicach, stadion sportowy
5 czerwca godz. 19.30, Koncert duetu Gosza i Marek Tutko - wokalistka i pianista zaprezentują materiał autorski, a także jazzowe
standardy i soulowe przeboje, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna,
Rynek 1, wstęp 25 zł w przedsprzedaży, 30 zł w dniu koncertu.
9 czerwca godz. 19.00, Hiszpańskie środy – spotkania z muzyką
LATINO – gitara i śpiew Moises Bethencourt oraz akompaniament
instrumentów perkusyjnych, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna,
Rynek 1, wstęp 25 zł
12 czerwca, godz. 14.00-20.00, Wernisaż malarstwa Josefa
Dubiela von LeRach (Czechy) z możliwością zakupu prac autora,
Winiarnia Radochowska, Radochów 8d (gmina Lądek-Zdrój), wstęp
wolny
12 czerwca godz.19.30, Koncert zespołu BARDZIEJ – piosenka
autorska, reagge, ska, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, Rynek 1,
wstęp 25 zł w przedsprzedaży, 30 zł w dniu koncertu.
13 czerwca godz. 20.00, Muzyka Czterech Stron Świata – walce,
czardasze, tanga, suity i inne przeboje muzyki klasycznej oraz standardów muzyki rozrywkowej na akordeon, skrzypce i pianino w wykonaniu „Składu Nietradycyjnego”, Piwnica Pod Adamem Kawiarnia
Twórczości ul. Wolności 2, wstęp 25 zł
16 czerwca godz. 19.00, Hiszpańskie środy – spotkania z muzyką
LATINO – gitara i śpiew Moises Bethencourt oraz akompaniament
instrumentów perkusyjnych, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna,
Rynek 1, wstęp 25 zł
18-20 czerwca, Lądecka Giełda Staroci, Rynek w Lądku-Zdroju
18 czerwca, godz. 20.00, Spotkanie z poetą Karolem Maliszewskim (Nowa Ruda). W rozmowie uczestniczyć będą Tomasz Pawlęga i Zbigniew Piotrowicz, Winiarnia Radochowska, Radochów 8d
(gmina Lądek-Zdrój), wstęp wolny
19 czerwca, godz.21.00, Spektakl plenerowy „Król Lear”, Winiarnia Radochowska, Radochów 8d, (gmina Lądek-Zdrój), wstęp
wolny, liczba miejsc ograniczona, szczegóły na plakacie
20 czerwca godz. 20.00, Muzyka Czterech Stron Świata – walce,
czardasze, tanga, suity i inne przeboje muzyki klasycznej oraz standardów muzyki rozrywkowej na akordeon, skrzypce i pianino w wykonaniu „Składu Nietradycyjnego”, Piwnica Pod Adamem Kawiarnia
Twórczości ul. Wolności 2, wstęp 25 zł
23 czerwca godz. 19.00, Hiszpańskie środy – spotkania z muzyką
LATINO – gitara i śpiew Moises Bethencourt oraz akompaniament
instrumentów perkusyjnych, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna,
Rynek 1, wstęp 25 zł
26 czerwca, Noc Świętojańska, Rynek (szczegóły na plakacie)
26 czerwca, godz.15.00, Msza Św. w kościele pw Św. Mikołaja w
Radochowie inaugurująca uroczyste przekazanie wozu ratowniczo-gaśniczego przez Gminę Lądek-Zdrój Jednostce OSP Radochów.
27 czerwca godz. 20.00, Muzyka Czterech Stron Świata – walce,
czardasze, tanga, suity i inne przeboje muzyki klasycznej oraz standardów muzyki rozrywkowej na akordeon, skrzypce i pianino w wykonaniu „Składu Nietradycyjnego”, Piwnica Pod Adamem Kawiarnia
Twórczości ul. Wolności 2, wstęp 25 zł
30 czerwca godz. 19.00, Hiszpańskie środy – spotkania z muzyką
LATINO – gitara i śpiew Moises Bethencourt oraz akompaniament

instrumentów perkusyjnych, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna,
Rynek 1, wstęp 25 zł

W Lądku-Zdroju
Warto wiedzieć
o przeszłości Lądka
historii uzdrowień
i jego początkach

Jego pień opasany
troskliwie pierścieniem
on wciąż szumi legendę
pod Marii imieniem

Kiedy to Mongołowie
prosto spod Legnicy
wpadli w drodze na Węgry
plądrując lecznicę

Marii lekarz Kremer
polecił te strony
i przez nią właśnie dąb ten
został posadzony

Która w zamierzchłych czasach
była w kraju znana
a następnie w kronikach
wiernie opisana

W tym czasie w Lądku-Zdroju
przy drodze w tych lasach
gdy fatalne jej zdrowie
przestało przygasać

Najukochańszy papież
nasz Karol Wojtyła
dotarł tu gdzie natura
lud zdrowiem darzyła

Odtąd żona barona
w pełnym życia kwiecie
składała Bogu dzięki
jak na Tysiąclecie

Leczył ducha narodu
Syn Czarnej Madonny
za pomyślność Polaków
życie oddać skłonny

Polak Jan Paweł II
obok dębu blisko
modlił się kiedy patrzył
na pobojowisko

Tu, gdzie wody lecznicze
tryskają w strumieniach
myślał jak wydobywać
z głębin głos sumienia

Na rezultaty działań
zdziczałych Mongołów
którzy pojąć nie mogli
znaczenia kościołów

Gdy Lądek-Zdrój otwiera
kurortów podwoje
niewiele szans mają
inne w kraju zdroje

Spoglądał dookoła
w malownicze góry
rozważając niemowląt
problemy ponure

Wolfgang Goethe tu bywał
z Orańską Marianną
zasłuchani w symfonię
wichrów nieustanną

O matko Zbawiciela
Przyjmij żywot mój
Papież Totus Tuus
Już na wieki Twój

Tu lat 350
rośnie dąb wspaniały
którego dotąd wichry
wciąż nie pokonały

Woda tryska jak dawniej
Przemijają lata
Kuracjusze zjeżdżają
w progi „Jubilata”

Dźwiga wielką koronę
wygina konary
podziwiany od wieków
gruby dąb prastary

Zażywają kąpieli
w Adamie, w Józefie
jak autor wierszyka
w wypoczynku strefie

Autorem wiersza jest p. Edmund Działoszyński, który przebywał w
Lądku-Zdroju na kuracji w okresie 11.05 – 01.06. 2021)
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