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Z biurka 
BURMISTRZA KACZMARCZYKA

Burmistrz Lądka-Zdroju, Roman Kaczmarczyk

W związku z obostrzeniami wynikającymi z pandemii koronawiru-
sa w listopadzie br. wszystkie zaplanowane wcześniej spotkania  
z przedstawicielami instytucji spoza gminy zostały odwołane na 
rzecz wideokonferencji.

Uczestniczyłem w wideokonferencjach organizowanych przez sta-
rostę powiatu kłodzkiego, w których udział brali burmistrzowie i 

wójtowie gmin Ziemi Kłodzkiej. Ich celem było omówienie bieżącej 
sytuacji w związku z pandemią i działań w powiecie i gminach. Pod-
pisaliśmy także petycję do premiera RP w sprawie pomocy i akcji 
zima, dot. ośrodków narciarskich oraz ferii.

Wziąłem udział w wideokonferencji Stowarzyszenia Gmin Uzdrowi-
skowych SGU RP – omówiliśmy w jej trakcie sytuację w gminach 
uzdrowiskowych w czasie pandemii, uchwaliliśmy przesłanie petycji 
do premiera RP w sprawie pomocy.

Odbyła się wideokonferencja z przedstawicielami powiatów: kłodz-
kiego, ząbkowickiego, dzierżoniowskiego w sprawie utworzenia ZIT 
(Zintegrowane Inwestycje Terytorialne).

Odbyła się wideokonferencja z ministrem Andrzejem Gut-Mosto-
wym  w sprawie funduszu gmin uzdrowiskowych i pomocy dla gmin 
uzdrowiskowych ze środków funduszu odbudowy Komisji Europej-
skiej.

Gościłem redaktora TVP3 Macieja Maciejewskiego, który realizował 
reportaż na temat osoby Andrzeja Zawady, Festiwalu Górskiego  
i powstania pomnika słynnego himalaisty w Lądku-Zdroju.

LĄDECKIE INWESTYCJE
Informacje o wielu samorządowych inwestycjach nie docierają 
do wiedzy większości mieszkańców naszej gminy. Tymczasem 
dzieje się u nas sporo, zarówno w mieście, jak i lądeckich so-
łectwach. Pragnąc zwiększyć świadomość społeczną w tym za-
kresie, wprowadziliśmy rubrykę „Lądeckie inwestycje”, w której  
w skrótowej formie opisywać będziemy budowy, modernizacje 
lub remonty realizowane oraz kolejne plany inwestycyjne samo-
rządu Lądka-Zdroju.

l Trwa rozpoczęty w styczniu br. remont kamienicy przy ul. Ko-
ścielnej 2, który prowadzi Zakład Usług Budowlanych, sp. z o.o. 
Zygmunt Marczakowski. W chwili obecnej termin zakończenia prac 
zaplanowany został na 30 kwietnia 2021 r.
l UMiG przygotowuje dokumentację do partnerskiego projektu w 
ramach klastra energii „ARES”. Projekt dotyczy naboru wniosków 
Regionalnego Programu Operacyjnego w działaniu „Dystrybucja 
energii ze źródeł odnawialnych. Nasza Gmina w ramach przedsię-
wzięcia planuje wykonać dwie instalacje PV do 50 kW w budynku 
Przedszkola Integracyjnego w Lądku-Zdroju i w Świetlicy Wiejskiej 
w Trzebieszowicach.
l Ruszyły prace związane z budową parkingu przy ul. Śnieżnej w 
Lądku-Zdroju. Roboty prowadzone są w obrębie działki stanowiącej 
własność lądeckiej gminy. W związku z tym, iż część terenu przy-
legającego wzdłuż od ul. Ogrodowej stanowi działkę należącą do 
jednego z lądeckich podmiotów gospodarczych, wjazd i wyjazd z 
nowego parkingu został zaplanowany i znajdować się będzie nie jak 
dotychczas od ul. Ogrodowej a od ul. Śnieżnej.
Wykonawcą całego przedsięwzięcia jest lokalna firma STANBUD, 
Sp. z o.o. z Trzebieszowic. Koszt zadania, finansowany jest w 100% 
ze środków własnych gminy Lądek-Zdrój i wynosi 461 784,07 zł. 
Samo ukończenie prac i oddanie nowego parkingu do użytkowania 
przewidziane jest na koniec bieżącego roku, o ile pogoda nie po-
krzyżuje założonych planów. Utwardzony teren z powierzchnią pod 
postój pojazdów rozwiąże problem miejsc parkingowych dla zmoto-
ryzowanych odwiedzających lub mieszkających w obrębie lądeckiej 
starówki.
l W dn. 2 listopada rozpoczęte zostały prace budowlane dotyczące 
przebudowy drogi nr 258 w Skrzynce. Przebudowano odcinek drogi 
o długości 550 m – wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego. 
Koszt inwestycji wyniósł 129 413,22 zł.

l W dniu 20 października podpisaliśmy umowę na realizację prac 
budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego „Utwardzenie te-
renu dz. 360, Stary Zdrój, ul. Kościuszki 40, 42”. Gmina utwardzi 
drogę dojazdową na zaplecza budynków o pow. 88 m2.
Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 
119805D w Lądku-Zdroju przy ul. Kościelnej. Czekamy na decyzję 
Funduszu Dróg Samorządowych.

UMiG

Centrum Kultury i Rekreacji podjęło się organizacji 29 Finału Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się 10 stycznia. 
Trwa rejestracja wolontariuszy, którzy będą kwestować na terenie 
gminy Lądek-Zdrój. Obecnie zbieramy fanty, bony, vouchery na licy-
tację. Jeśli chcesz przekazać coś na licytację WOŚP w Lądku-Zdroju, 
skontaktuj się z Nami.
Wiemy, że pandemia koronawirusa może nam sprawić kłopoty, ale 
bez obaw - zlicytujemy otrzymane od Was dary w internecie! Wspie-
rajmy WOŚP!

Kontakt ze sztabem WOŚP :
Monika Słonecka – 607 189 089
Gracjana Pazdyk – 667 937 646

WOŚP 2021
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Z prac Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju

W minionym miesiącu radni uczestniczyli w dwóch sesjach, w 
dniach 19 i 26 listopada, obie odbyły się w trybie zdalnym zgodnie z 
art. 15 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytu-
acji kryzysowych. Pierwsza sesja, nadzwyczajna została zwołana 
na wniosek Burmistrza Lądka-Zdroju. W porządku obrad znalazły 
się dwie uchwały, z których pierwsza dotyczyła przystąpienia przez 
Gminę Lądek-Zdrój do realizacji projektu w ramach programu ERA-
SMUS+ Akcja1 Mobilność edukacyjna. Projekt realizować będzie 
samorządowa jednostka czyli Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza 
Korczaka w Lądku-Zdroju. Wartość dofinansowania stanowi rów-
nowartość 32 816 Euro. Celem projektu jest rozwój kompetencji 
kadry nauczycielskiej oraz wdrożenie nowoczesnych narzędzi pracy 
poprzez uczestnictwo w szkoleniach międzynarodowych. 
Druga uchwała (w której uwzględniono już aktualizacje wynikające 
z programu Erasmus+) to  zmiany w Budżecie Gminy Lądek-Zdrój 
na 2020 rok. Wprowadzono przychody w kwocie 700 tys.  zł z ty-
tułu kredytu długoterminowego na pokrycie ubytków w dochodach 
będących skutkiem wystąpienia COVID-19 w tym: z tytułu opłaty 
uzdrowiskowej 500 tys. zł, udziału we wpływach z podatku docho-
dowego od osób fizycznych 200 tys. zł liczone jako różnica między 
wykazanymi w sprawozdaniu budżetowym za I kw. 2020 r. plano-
wanymi dochodami a zmianami budżetu wprowadzonymi po I kw. 
2020 roku. Zmniejszono przychody z tytułu planowanej pożyczki z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w związku przeniesieniem realizacji inwestycji na 2021 r. Ta in-
westycja to „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału 
OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Lądek-Zdrój 
etap I – Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy 1,5 MW wraz 
z infrastrukturą techniczną”. Zmniejszono o 80 tys. zł środki na za-
danie „Budowa parkingu dla samochodów osobowych na działce 
309/7 obręb Stare Miasto” z 668 tys. zł do 588 tys. zł, gdyż wybrana 
oferta była niższa niż planowano. Wprowadzono przychody w kwo-
cie 50 tys. zł z tytułu wolnych środków z 2019 roku. Zwiększono roz-
chody budżetu o kwotę 130 tys. zł z przeznaczeniem na częściową 
spłatę zobowiązań w roku 2020 z 2021 roku.
Sesję w dniu 26 listopada 20 20 r. przeprowadzono zgodnie z harmo-
nogramem. Kolejne zmiany w budżecie gminy wynikały z bieżących 
uwarunkowań. Dochody zwiększono m.in. z tytułu: odszkodowania 
za wiatę przystankową w Radochowie i Kątach Bystrzyckich; odse-
tek za nieterminowe płatności czynszu mieszkaniowego i dochody z 
tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo wła-
sności oraz odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użyt-

kowania wieczystego nieruchomości; nadplanowych dochodów z 
tytułu odsetek podatków lokalnych, wpływów z opłaty od posiadania 
psów oraz za ślub poza lokalem. Zwiększono plan dotacji na pod-
stawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FBBP.3111.462.2020.
MJ z dnia 13 listopada 2020 r. na realizację świadczeń rodzinnych, 
świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów. Z 
kolei po stronie wydatków wprowadzone zmiany to m.in.: zwięk-
szenie środków na usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg 
gminnych oraz na zadanie Utwardzenie terenu działki 113/11 Sta-
re Miasto; zwiększenie środków na wynagrodzenia oraz składki o 
wypłacone wynagrodzenie godzin nadliczbowych związanych z 
oddelegowaniem strażników do dyspozycji policji w okresie trwa-
nia pandemii COVID-19; wprowadzono zadanie Modernizacja sieci 
wodociągowej na Osiedlu Słonecznym z powodu wyeksploatowania 
sieci; dokonano zmian w funduszu sołeckim wsi Konradów i Trze-
bieszowice; wprowadzono środki na zadanie Rewitalizacja kaplicy 
grobowej rodziny von Schutter etap II na dodatkowe roboty związa-
ne z remontem sklepienia żebrowego kaplicy. 
Radni skorygowali nową uchwałą błędny zapis w uchwale w spra-
wie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Radochów zatwierdzonego uchwałą nr LI/325/2017 
z dnia 28 grudnia 2017 r. Przyjęto projekt uchwały o przystąpienie 
do opracowania Strategii Powiatu Kłodzkiego na lata 2021-2030. 
Uchwalono Program Współpracy Gminy Lądek-Zdrój z organizacja-
mi pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2021. Na realizację programu zaplano-
wano w projekcie budżetu 145 tys. zł (zwiększono w stosunku do 
2020 r. o 15 tys. zł). Radni przyjęli wniosek Komisji ds. Skarg, Wnio-
sków i Petycji, która rozpatrywała skargę wniesioną przez Mieszkan-
kę Lądka-Zdroju i uznano skargę za bezasadną. Ostatnia uchwała 
dotyczyła – na skutek polecenia nadzoru Wojewody – wycofania 
nowego regulaminu przyznawania stypendiów przez Radę Miejską. 
Nadal obowiązuje regulamin z roku 2013, dopóki nie zostanie wy-
pracowane rozwiązanie wskazanego problemu. 
Radni otrzymali też informacje w sprawie zimowego utrzyma-
nia dróg w tym sezonie oraz podsumowanie okresu zasiłkowego 
2019/2020 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny
i świadczenia wychowawcze.
Obie sesje zostały zarejestrowane i umieszczone na platformie 
youtube.com, a w okienko wyszukiwania należy wpisać Gmina Lą-
dek-Zdrój.

Małgorzata Bednarek
Przewodnicząca Rady Miejskiej Lądka-Zdroju

DWIE SESJE RADY MIEJSKIEJ W LISTOPADZIE

W listopadzie br. Gmina Lądek-Zdrój zajęła I miejsce w konkursie 
„Gmina Przyjazna Rowerzystom”, organizowanym przez Zarząd 
Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (ZG 
PTTK) w kategorii „Gmina do 10 000 mieszkańców”, otrzymała Cer-
tyfikat Gminy Przyjaznej Rowerzystom.
Zwycięstwo w konkursie jest efektem starań lądeckiego samorzą-
du w zakresie rozwijania i utrzymywania sieci tras rowerowych, co 
zostało już niejednokrotnie dostrzeżone przez cyklistów odwiedzają-
cych nasz region. Pod uwagę wzięto także wsparcie udzielane przez 
samorząd w przypadku imprez sportowych i rekreacyjnych z zakre-
su kolarstwa i cyklistyki.

UMiG

Gmina Lądek-Zdrój z certyfikatem gminy przyjaznej rowerzystom!
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W połowie października Centrum Kultury i Rekreacji we współpracy 
z Urzędem Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju ogłosiło Konkurs pla-
styczny dla dzieci 5-10 lat z Gminy Lądek-Zdrój „Dzień aktywnego 
seniora. Zostań autorem ilustracji do Lądeckiej Karty Seniora”. Do-
dajmy tylko, że już sam fakt pojawienia się wybranej ilustracji na 
karcie - przypominającej kartę płatniczą – która zapewne pojawi się 
u wielu naszych seniorów, to wspaniałe wyróżnienie!

Konkurs na ilustrację do Lądeckiej Karty Seniora rozstrzygnięty

Do organizatora zabawy spłynęło ogółem 9 prac lądeckich dzieci. 
W dniu 2 grudnia odbyło się rozstrzygnięcie konkursu – komisja  
w składzie: Małgorzata Stuła (CKIR), Jolanta Kotlarz (UMIG), To-
masz Pawlęga (CKIR) wybrała laureatów.
Zwycięzcami zostali:
miejsce 1 – Miłosz Koziński, l. 10,
miejsce 2 – Patryk Kaczmarek, l. 8,
miejsce 3 – Janina Rodak, l. 10,
wyróżnienie – Igor Dworakowski, l. 6.
Nagrodzone zostały wszystkie dzieci; wśród zwycięskich nagród 
znalazły się m.in. tablet i głośnik. Z uwagi na obecną sytuację epi-
demiczną organizator wręczy nagrody indywidualnie, po wcześniej-
szym telefonicznym umówieniu terminu jej odbioru z opiekunami.

Red.

I miejsce - Miłosz Koziński

II miejsce - Patryk Kaczmarek

III miejsce - Janina Rodak

Wyróżnienie - Igor Dworakowski
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Ruszyło głosowanie dotyczące projektów zgłoszonych do Budżetu 
Obywatelskiego powiatu kłodzkiego na rok 2021.
Z terenu lądeckiej gminy zgłoszone zostały dwa projekty:
Modernizacja Stadionu Sportowego w Trzebieszowicach - etap I 
(patrz: projekt nr 19.).
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu kłodzkiego. Do-
posażenie jednostki OSP Lądek-Zdrój (patrz: projekt nr 31.).
Każdy pełnoletni internauta może zagłosować na jeden wybrany 
projekt dopuszczony do głosowania w ramach ww. Budżetu Oby-
watelskiego. Głosowanie odbywa się poprzez kliknięcie i zaznacze-
nie wybranego projektu i następnie przycisku „Przejdź dalej”, który 
wyświetli formularz do wypełnienia przez głosującego. Wybierając 
przycisk „Dowiedz się więcej” w nowym oknie zostanie wyświetlo-
ny dodatkowy opis projektu. Głosowanie dostępne od 02.12.2020-
31.12.2020r.
Zachęcamy mieszkańców i sympatyków naszej gminy do głosowa-
nia. Projekty z największą liczbą oddanych głosów otrzymają wspar-
cie finansowe dla zgłoszonych inicjatyw, zatem liczy się każdy Pań-
stwa głos. Wejdź na stronę Powiatklodzki.pl i zagłosuj!

Budżet Obywatelski powiatu 
kłodzkiego na rok 2021

Nie masz pomysłu na prezent?
„Kulturalna Szwalnia” poleca swój nowy produkt

Świąteczna poszewka na poduszkę!
Kontakt: Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju! 

tel. 74 814 65 62
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W dniu 23 listopada 2020 r. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego na 
rok 2021 dokonał weryfikacji i zliczenia głosów złożonych na projek-
ty inwestycyjne zgłoszone do budżetu obywatelskiego jako części 
budżetu Gminy Lądek-Zdrój na 2021 rok.
W wyniku głosowania do realizacji zostały wybrane następujące pro-
jekty:
Zlokalizowane na terenie miasta Lądek-Zdrój:
• Modernizacja i doposażenie Klubu Seniora PZERiI 

Lądecki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza

Inkubator Przedsiębiorczości w Lądku-Zdroju to miejsce idealne dla 
Ciebie!
Przyjdź do nas a dowiesz się, jak uzyskać wsparcie!
l Jeżeli jesteś  już przedsiębiorcą mamy dla Ciebie preferencyjne 
warunki najmu powierzchni biurowej oraz infrastruktury Inkubato-
ra. Sprawią one, że nakłady finansowe, jakie  musisz przeznaczyć 
na rozwój i funkcjonowanie Twojego biznesu, będą zdecydowanie 
mniejsze.
l Usługi doradcze pod okiem zaufanych specjalistów zminimali-
zują bądź wyeliminują popełnienie błędów przy organizacji  funkcjo-
nowania Twojej  firmy.
l Jeżeli Jesteś osobą bezrobotną, oddaloną od rynku pracy i 
planujesz podjąć zatrudnienie postaramy się pomóc.
Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 789 384 526

Lądecki Budżet Obywatelski 2021
• „Mega Misja”- Doposażenie świetlicy szkolnej (Szkoła Podstawo-
wa nr 1)
• Ochotnicza Straż Pożarna Lądek-Zdrój- Poprawa bezpieczeństwa 
mieszkańców gminy Lądek-Zdrój
Zlokalizowane na terenie dużych wsi:
• Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Radochowie - II etap,
• Rewitalizacja Boiska Wielofunkcyjnego (Trzebieszowice).

l.p. TYTUŁ PROJEKTU ZAKRES PROJEKTU KWOTA*

WYKAZ PROJEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA LĄDEK-ZDRÓJ

1. Modernizacja i doposażenie Klubu Seniora PZERiI Zmodernizowanie i wyposażenie sali o pow. 60 m² z prze-
znaczeniem na pomieszczenie Klubu Seniora

19 990,00 zł

2. „Mega Misja”- Doposażenie świetlicy szkolnej 
(Szkoła Podstawowa nr 1)

Doposażenie i dostosowanie do zabawy i odpoczynku 
wyremontowanej świetlicy szkolnej

19 888,98 zł

3. Ochotnicza Straż Pożarna Lądek-Zdrój- Poprawa 
bezpieczeństwa mieszkańców gminy Lądek-Zdrój

Zakup nowych narzędzi do usprawnienia akcji ratowniczo-
-gaśniczych

20 000,00 zł

WYKAZ PROJEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENACH DUŻYCH WSI
(Radochów, Konradów, Trzebieszowice, Skrzynka)

1. Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Rado-
chowie - II etap

montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej (kuch-
nia), wykonanie tynków wewnętrznych i podłogi z płytek

20 000,00 zł

2. Rewitalizacja Boiska Wielofunkcyjnego (Trzebie-
szowice)

Odbudowanie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego 20 000,00 zł

WYKAZ PROJEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENACH MAŁYCH WSI
(Lutynia, Wrzosówka, Orłowiec, Wójtówka, Kąty Bystrzyckie, Stójków)

Poprawienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i 
pieszym etap II (Lutynia)

Zakup barier ochronnych 8 000,00 zł

Poprawa małej architektury wsi (Wójtówka) Zakup koszy, stojaka rowerowego, ławek  i donic 8 000,00 zł

Doposażenie Wiaty Wiejskiej w Kątach Bystrzyc-
kich

Zakup narzędzi ogrodniczych i sprzętów kuchennych 8 000,00 zł

Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w 
Stójkowie

Zakup stołów i krzeseł 8 000,00 zł

Siłownia zewnętrzna (Orłowiec) Zakup i montaż trzech urządzeń 8 000,00 zł

Projekty wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021
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Stowarzyszenie Kultura u Źródeł przy wsparciu Centrum Kultury i 
Rekreacji w Lądku-Zdroju zrealizowało w tym roku projekt dot. od-
nowienia i reaktywacji 13 tras kuracyjnych w Lądku-Zdroju.

Historyczne trasy kuracyjne - promocja terenoterapii 
w Gminie Lądek-Zdrój

Tradycje terenoterapii sięgają w Lądku-Zdroju co najmniej XIX w.  
W roku 1886 ówczesny lekarz kąpieliska Dr Karol Wehse wydał 
„Kartę Terenu” uzdrowiska Lądek-Zdrój, mającą służyć jako prze-
wodnik dla chorych przy stosowaniu kuracji terenowej wg profesora 
Oertel’a. W roku 2009, na bazie opracowanej koncepcji wykorzy-
stującej historyczne przebiegi, wyznaczono 13 tras kuracyjnych na 
terenie Lądka-Zdroju. 

W tym roku w ramach projektu odnowiono oznakowanie (ok. 45 
km szlaków), postawiono tablice informacyjne w terenie, wykonano 
dwa wydawnictwa promujące i opisujące ścieżki kuracyjne, promu-
jące turystykę i aktywny wypoczynek.  Wydawnictwa dostępne są w 
Informacji Turystycznej w Lądku-Zdroju, pl. Staromłyński 5, będą 
również dystrybuowane do podmiotów z branży turystycznej oraz 
podczas wydarzeń organizowanych na terenie Lądka-Zdroju. 
Projekt dofinansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego i Powiatu Kłodzkiego.

Red.
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l Niedawno uczniowie rozpoczęli nowy rok szkolny 2020/2021, 
a już niebawem minie pierwszy semestr! We wrześniu (19.09. 
2020 r.) licealiści wzięli udział w uroczystości odsłonięcia przez Pa-
nią Annę Milewską – Zawada pomnika Andrzeja Zawady, jednego 
z najsłynniejszych polskich himalaistów i patrona naszego liceum.

Lądeckie L.O.  w odsłonie nauki zdalnej

l W październiku, w ramach współpracy z Komisariatem Policji 
w Lądku-Zdroju rozpoczął się cykl spotkań edukacyjno - profilak-
tycznych dla uczniów i rodziców, dotyczących kampanii pt. „Narko-
tyki i dopalacze zabijają”.

l W listopadzie 30.10.2020 r. odbyły się wyjątkowo smutne ob-
chody Wszystkich Świętych – w ramach obostrzeń antycovidowych 
nie mogliśmy odwiedzić grobów naszych bliskich. Uczniowie nasze-
go L.O. zdążyli jednak uporządkować groby nauczycieli i pochylić się 
w zadumie nad ich mogiłami. 

l Odbyły się spotkania online z edukacji prawniczej prowa-
dzone przez p. Joannę Mackiewicz dotyczące zagrożeń w sieci i ich 
konsekwencji prawnych. Realia zmusiły nas do nauki w formie zdal-
nej. Mimo trudnych warunków uczniowie i nauczyciele są bardzo 

aktywni, choć jedynie w przestrzeni wirtualnej. Tegoroczny Salon 
Maturzystów – w tym roku on-line. Zajęcia przedmiotowe odbywają 
się na platformach Teams, Moodle, Skype, Zoom. W ramach ob-
chodów Narodowego Święta Niepodległości uczniowie przygotowa-
li prezentację multimedialną. Nie poddajemy się i działamy w myśl 
sentencji „Zdobywaj szczyty swoich możliwości!” 

Jeśli chcecie wiedzieć więcej i być z nami na bieżąco zapraszamy na 
naszą stronę: Loladek.pl.

l Od 9 listopada ze względu na zagrożenie epidemiczne wszy-
scy uczniowie SP1 uczą się już w trybie zdalnym. Wszystkie lekcje 
i dodatkowe zajęcia odbywają się wg planu na platformie Microsoft 
Teams. Wszyscy bardzo tęsknimy za lekcjami w klasach , bieganiem 
i ćwiczeniami na sali gimnastycznej, za wszelkimi apelami , uroczy-
stościami i akcjami, które organizowaliśmy wspólnie. Tęsknimy za 
sobą nawzajem, czasem za hałasem i szkolnym gwarem. Brakuje 
nam wzajemnego kontaktu, uśmiechu i rozmowy... Miejmy nadzieję, 
że w dobrym zdrowiu i z pozytywnym nastawieniem spotkamy się 
kiedy czas i okoliczności na to pozwolą.  Życzymy wszystkim du-
uużo zdrowia i wytrwałości!
l We wrześniu w roku szkolnym 2020/21 ku uciesze wszystkich 
ruszyła NOWA świetlica szkolna. Budynek świetlicy przez wakacje 
został gruntownie wyremontowany i  wzbogacony o dodatkowe po-
mieszczenia. Jest jasno, czysto i przestronnie. Mamy nadzieję, że 
wkrótce uda nam się pięknie „urządzić” świetlicę, wyposażyć ją w 
dodatkowe meble ( część z nich już została zakupiona) ,sprzęty oraz 
szkolne przybory służące pracy i zabawie. Po powrocie do stacjo-
narnego nauczania będzie to miejsce do odpoczynku po lekcjach, a 

JEDYNKOWE NEWSY
także do odrabiania zadań domowych, zabawy, rysowania, lepienia, 
wycinania itp. 
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Dyżury aptek w grudniu 2020
w Lądku-Zdroju i Stroniu Śląskim, Bystrzycy Kłodzkiej  
i Międzylesiu 
1.12.2020 godz. 20.00-8.00 „Pod Słowikiem”, Międzylesie, pl. Wolności 34/7
2.12.2020 godz. 20.00-8.00 „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
3.12.2020 godz. 20.00-8.00 „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14 
4.12.2020 godz.20.00-8.00 „Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
5.12.2020 godz. 16.00-8.00 „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
6.12.2020 godz. 8.00-8.00 „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
7.12.2020 godz.20.00-8.00 „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
8.12.2020 godz. 20.00-8.00 „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
9.12.2020 godz.20.00-8.00 „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
10.12.2020 godz. 20.00-8.00 „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
11.12.2020 godz. 20.00-8.00„Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
12.12.2020 godz.16.00-8.00„Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
13.12.2020 godz. 8.00-8.00„Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14 
14.12.2020 godz. 20.00-8.00 „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
15.12.2020 godz. 20.00-8.00 „Pod Słowikiem”, Międzylesie, pl. Wolności 34/7 
16.12.2020 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
17.12.2020 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1 
18.12.2020 godz. 20.00-8.00 „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
19.12.2020 godz. 16.00-8.00 „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
20.12.2020 godz. 8.00-8.00 „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
21.12.2020 godz. 20.00-8.00 „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
22.12.2020 godz. 20.00-8.00„Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
23.12.2020 godz. 20.00-8.00„Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
24.12.2020 godz.20.00-8.00 „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
25.12.2020 godz. 8.00-8.00 „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1 
26.12.2020 godz. 8.00-8.00 „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b 
27.12.2020 godz. 8.00-8.00 „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4 
28.12.2020 godz.20.00-8.00 „Pod Słowikiem”, Międzylesie, pl. Wolności 34/7 
29.12.2020 godz. 20.00-8.00 „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
30.12.2020 godz. 20.00-8.00 „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14 
31.12.2020 godz.20.00-8.00 „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6

Dnia 14 listopada 2020 r. w Katowicach odbyły się Mistrzostwa 
Polski Juniorów Młodszych Karate Kyokushin. Startowało 173 
zawodników z 70 ośrodków karate. Lądecki Klub reprezentowała 
Iza Targosz, która wygrywając wszystkie walki w swojej kategorii 
zdobyła tytuł Mistrzyni Polski Juniorek Młodszych. Iza jest naszą 
utytułowaną zawodniczką, w tym roku zdobyła również tytuł Mi-
strzyni Dolnego Śląska. W roku ubiegłym startowała w 9 różnych 
ogólnopolskich turniejach, podczas których sześciokrotnie stawała 
na najwyższym stopniu podium, dwukrotnie na drugim miejscu i 
jeden raz była trzecia. 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na drodze Kyokushin.  

Sensei Barbara Kopczyk

Iza z lądeckiego Klubu Kyokushin
MISTRZYNIĄ POLSKI !
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LASY KLIMATYCZNE I OCHRONNE UZDROWISKA
75 lat Królewskiego Kurortu w Polsce (1945 - 2020)

Lasy zawsze miały olbrzymie znaczenie dla Lądka-Zdroju. Chodziło 
nie tylko o znaczenie ekonomiczne, ale też klimatyczne i turystyczne. 
Sprawiają one, że klimat wokół miasta jest łagodny, jak również sta-
nowią miejsce wypoczynku kuracjuszy i wczasowiczów. Od wieków 
Lądek-Zdrój posiadał na własność dość pokaźny obszar leśny, co 
niejednokrotnie było potwierdzane przez różnych władców na prze-
strzeni dziejów tego miasta. 
Lasy stanowią 50.1 % ogólnej powierzchni Gminy Lądek-Zdrój i 
zajmują 5887 ha. Położone są w VII Sudeckiej Krainie Przyrodniczo-
-Leśnej w dzielnicy 3 – Sudetów Wschodnich. Głównym ich właści-
cielem jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasów Państwowych, 
administrowane przez Nadleśnictwo „Lądek Zdrój”, jak również 
przez samą Gminę. W artykule są ujęte aspekty historyczne i eko-
nomiczne, natomiast przyroda i zagospodarowanie oraz turystyka w 
tych lasach wymaga osobnego opracowania.

Historia lądeckich lasów
Według informacji opracowanych przez dr Karola Weschego, bur-
mistrza Lądka Zdroju w latach 1888-1910, miasto otrzymało lasy 
od królów czeskich Jana Luksemburskiego (1310-1346) i Karola IV 
(1346-1378). W 1392 r. król czeski Wacław IV potwierdził prawa 
miejskie nadane przez swych poprzedników i przywilej korzystania 
z lasu pod zamkiem Karpień, to najstarsza wzmianka o lądeckich 
lasach miejskich w historii. Niżną Ligotę – las porastający Modzel, w 
1500 r. synowie Henryka Starszego Podiebradowicza oddali miastu 
Lądek-Zdrój. Również w 1500 r. potwierdzony został przez książęta 
ziębicko-oleśnickie, Albrechta, Jerzego i Karola Podiebradowiczów, 
hrabiów kłodzkich, posiadany przez miasto przywilej użytkowania 
lasu pod zamkiem Karpień, dając początek lasom miejskim. Prawa 
te po raz ostatni w roku 1888 potwierdził król Fryderyk III. Były to 
lasy na północny wschód od ścieżki biegnącej przez Trojan i Orli-
cę – są to obecnie oddziały 4 – 6 oraz kilka innych przekazanych 
następnie do nadleśnictwa „Lądek-Zdrój” z siedzibą w Strachocinie. 
Drewno z lądeckich lasów było użytkowane przez miejskich stola-
rzy, co potwierdza w 1547 r. istnienie cechu stolarzy. Gdy cesarz 
Ferdynand II w 1629 r. przywrócił Lądkowi niektóre przywileje 
miejskie, miasto otrzymało ponownie prawo użytkowania lasu (za 
czynsz 28 groszy). Miało też dostarczać drewno na potrzeby staro-
stwa krajowego w Kłodzku. Otrzymało przywilej pozyskania drewna 
z lasu na odbudowę zniszczeń wojennych. Również w 1629 r. po 
raz pierwszy określona została powierzchnia tych lasów na około 
566 ha. Wzmiankowano w 1663 r. że pozyskane drewno spławiano 
rzeką Białą Lądecką. W 1739 r. cech stolarzy otrzymał nowy sta-
tut. Tartak wzmiankowany jest w 1861 r. przy obecnej ul. T. Ko-
ściuszki. W 1866 r. wzmiankowano dwie leśniczówki. W tym też 
roku dzięki radcy sanitarnemu, dr Weshemu, uzdrowisko stało się 
kurortem w rozległymi terenami spacerowymi urządzonymi według 
systemu dr Oertel’a na terenie lasu miejskiego. W 1867 r., po regu-
lacji stosunków społeczno-ekonomicznych, do miasta należał m.in. 
las o powierzchni 3098 morgów i dwie leśniczówki. Dalszy wzrost 
powierzchni lasów następował przez wykupywanie poszczególnych 
parceli przez Zarząd Miejski od prywatnych właścicieli, i tak od 895 
ha w roku 1886 przejęto do roku 1937 1392 ha. Dla uporządkowania 
tak ważnej dla miasta gospodarki leśnej, od 1904 r. w lasach miej-
skich prowadzone jest gospodarstwo leśne na podstawie planów 
opracowywanych na okres 20-letni, zwanych popularnie „opera-
tami”. W tych planach powierzchnia lasów jest podzielona na od-
działy, pododdziały i działki, ze szczegółowym opisem taksacyjnym 
każdej z nich. Wymienione też są wskazania gospodarcze.

Powierzchnia lasów miejskich w określonych latach
1629 – 566,3 ha; 1854 – 791,2 ha; 1872 – 843,2 ha; 1879 – 845,6 
ha; 1886 – 895 ha; 1904 – 1176,2 ha; 1924 – 1350 ha; 1937 – 1392 

ha; 1948 – 1429,9 ha; 1958 – 430,25 ha; 1969 – 427,04 ha; 1990 – 
460 ha; 1997 – 516,9357 ha.
Podział przestrzenny lasów oparty został głównie na zaprojektowa-
nych i wykonanych drogach. Na przełomie lat 1924/1925 w doku-
mentach wymienia się m.in. Leśnictwo Miejskie przy obecnej ul. 
Moniuszki 1 i 2 tartaki podlegające Zarządowi Miasta (przy obecnej 
ul. T. Kościuszki 68, który działał do lat 60-tych XX w. i na przedłu-
żeniu ul. J. Bema) oraz kupców, zajmujących się handlem drewnem. 
Do roku 1928 zasadniczym sposobem użytkowania lasu była rębnia 
zupełna. Zręby zupełne zakładane były jednorazowo na dużych po-
wierzchniach, co ułatwiało znacznie pozyskanie drewna. Odnowienie 
powierzchni zrębowych wykonywane było głównie sadzeniem, rza-
dziej - przeważnie na mniejszych powierzchniach - również siewem, 
przede wszystkim świerka z domieszką jodły, buka i modrzewia. 
Jednak ze względu na dość dużą erozję odkrytych stromych zboczy, 
od 1933 r. prowadzone były również zręby częściowe z wykorzysta-
niem odnowień naturalnych, przeważnie buka i jodły. Powstałe luki 
uzupełniane były świerkiem, modrzewiem, sosną i innymi gatunka-
mi domieszkowymi.  Do 1945 r . Zarząd Lasów podlegał Zarządowi 
Gminy, który zajmował się zarządzaniem miastem i jemu podlegały 
różnego typu zarządy, urzędy i poszczególni urzędnicy.

Lasy Komunalne Lądka-Zdroju po 1945 roku
Do 1 października 1945 r. gospodarką leśną miasta zarządzali Niem-
cy. Po przejęciu od Niemców 1430 ha lasów miejskich od tego dnia 
Zarząd Miejski zatrudnił na stanowisko leśniczego polaka - Zdzisła-

Leśniczy Zdzisław Hutarz
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wa Hutarza, ale przede wszystkim Zarząd zyskał prawo korzystania z 
dochodów, jakie przynoszą lasy. Kasa leśnictwa była pusta, w lesie 
pozostało 1700 m3 drewna różnego asortymentu z lat 1944-45, które 
zaczęło gnić. Materiał ten w części sprzedano do pobliskiego tartaku 
w Stroniu Śląskim, a w części wydano, jako deputat dla pracowni-
ków. W latach 1945 – 1946 zatrudniano 43 robotników fizycznych, 
przeważnie Niemców i 8 pracowników umysłowych, w tym 5 Niem-
ców. Wycięto w tym okresie ogółem 6 tys. m3 drzew, na które brak 
było jednak nabywców. Czysty zysk w tym czasie wyniósł 181.181 
zł. Ze względu na prace porządkowe nie przeprowadzano tego roku 
odmładzania lasów w postaci sadzenia nowych drzew. Na istniejące 
dwa tartaki, jeden był częściowo czynny przy ul. T. Kościuszki - wy-
konywał prace dla instytucji uspołecznionych i osób prywatnych. 
Rok gospodarczy 1946-1947 rozpoczęto w ciężkich warunkach.  
W związku z wysiedleniem Niemców i ciągle jeszcze małym napły-
wem Polaków, brak było robotników fizycznych. Jednak mimo tego 
wycięto 1600 m3 drzew i sprzedano 6500 m3 za sumę 4.800.000 zł. 
Przeprowadzono też walkę ze szkodnikami. Rok gospodarczy 1947- 
1948 rozpoczęto pod znakiem planowości i ogólnej stabilizacji.  
I tak od stycznia 1948 r., przy stanie 5 pracowników umysłowych 
i 20 robotników fizycznych, wykonano plan wycięć w 170%, przez 
co Lądek-Zdrój wysunął się na czołowe miejsce wśród lasów miej-
skich Ziemi Kłodzkiej. Przynależność lasów do Zarządu Miejskiego 
w dalszym ciągu nie była ostatecznie zatwierdzona przez najwyższe 
władze państwowe. Ogólne obroty na dzień 1 października 1948 
r. wyniosły 2.883.000 zł. Według pierwszego po wojnie wykona-
nego planu gospodarstwa leśnego w 1948 r. powierzchnia ogólna 
lasów komunalnych wynosiła 1429,90 ha, z czego powierzchnia 
leśna wynosiła 1054,90 ha, a nieleśna 375,00 ha. Według tego pla-
nu projektowane roczne pozyskanie drewna wynosiło 4,76 m3 z 1 
ha powierzchni leśnej. Rocznie łączne pozyskanie użytków rębnych  
i przedrębnych wynosiło 5021 m3. Dla wszystkich gatunków przy-
jęto wiek rębności – około 100 lat. W 1948 r. odnowiono 3 ha la-
sów. Aby nie dopuścić do zniszczenia lasów, Władysław Kostecki, 
burmistrz Zarządu Miejskiego po nawiązaniu kontaktu z Dziekana-
tem Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie, wydzierżawił tej uczelni na cele doświadczalne część 
lasów miejskich. Uczelnia ta otrzymała w podarunku 50 m3 drzewa i 
przez cały okres dzierżawy otrzymywała pewną pulę tego materiału. 
W 1948 r. roczna wielkość wyrębu lasu wyniosła 5368 m3 drzew. 
Wycięte drewno sprzedawane było głównie do tartaku w pobliskim 
Stroniu Śląskim. Prawie przez cały okres władze miejskie dążyły 
do uzyskania formalnego zatwierdzenia prawa do własności tych 
lasów. W tym celu Zarząd Miejski w dniu 8 stycznia 1949 r. wysto-
sował pismo do Kancelarii Rady Państwa i Ministerstwa Leśnictwa. 
W rezultacie po wielu trudach, Ministerstwo Leśnictwa przyznało 
Zarządowi Miejskiemu prawo do własności w stosunku do 1002 ha 
lasów, leżących w granicach miasta i 40 ha po za jego granicami, 
pozostałe 387 ha przekazano państwu. W dniu 3 marca 1949 r. sto-
sowną uchwałą powołano Zarząd Lasów Miejskich miasta Lądek-
-Zdrój, który zatrudnił 1 leśniczego, 2 podleśniczych i 1 gajowego. 
Ponadto leśniczy w Lądku-Zdroju odpowiedzialny był za Leśnictwo 
w Reymontowie (obecna Wójtówka) i podlegał Nadleśnictwu Lasów 
Miejskich w Bystrzycy Kłodzkiej. Od początku siedzibą leśniczego 
Lasów Miejskich (biuro, zaplecze techniczno-sprzętowe, mieszka-
nie służbowe) był budynek przy ul. St. Moniuszki 1, dawna siedziba 
(sprzed 1945 r.) Leśnictwa Miejskiego.  
 W 1958 r., według nowego planu władz centralnych, powierzch-
nia lasów wynosiła już tylko 430,25 ha, w tym powierzchni leśnej 
400,13 ha. Zmniejszenie się powierzchni lasów w posiadaniu miasta 
nastąpiło na skutek przekazania około 1000 ha lasów nadleśnictwu  
z siedzibą w Strachocinie, obecne Nadleśnictwo „Lądek Zdrój”. 
Planowane roczne pozyskanie według tego projektu wynosiło 1367 
m3 drzew (w tym: w użytkach rębnych 912 m3 przedrębnych 351 
m3 i cięć przygodnych 104 m3), co dawało przeciętnie 3,42 m3 
grubizny z 1 ha powierzchni leśnej. W 1969 r. został sporządzony 
kolejny plan urządzenia lasów komunalnych na okres od 1.01.1969 
do 31.12.1978 r. Ogólna powierzchnia objęta tym planem wynosiła 
427,04 ha, z czego na powierzchnię leśną przypadało 399,27 ha, 

a nieleśną 27,77 ha. Plan ten przewidywał pozyskanie roczne 4,30 
m3 grubizny z 1 ha powierzchni leśnej. Planowane roczne pozyska-
nia drewna wynosiły: z użytków rębnych – 842 m3, przedrębnych 
873 m3, łącznie 1715 m3 grubizny. Dodając do tego 115 m3 plano-
wanych cięć przygodnych, ogólny roczny plan pozyskania wynosił 
1830 m3 grubizny. Wykonanie w ogólnym pozyskaniu wynosiło  
w użytkach głównych w 91%, w tym: w użytkach rębnych 88,3%, 
w czyszczeniach 166,7%, w trzebieżach 102,4%, w użytkach przy-
godnych 0,9%. 
W czasie obowiązującego planu urządzenia lasów w latach 1972-
1974 wykonano na terenie Lasów Komunalnych nad potokiem Ja-
dwiżanka leśny ogród drzew i krzewów egzotycznych – arboretum. 
Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był Józef Krzemień, ówczesny 
Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Miejsce wy-
patrzył Zdzisław Hutarz, a w zaplanowaniu i urządzeniu ogrodu po-
mógł kłodzki leśniczy Mieczysław Wilczkiewicz. Na obszarze 1,81 ha 
wysadzono 251 cennych gatunków drzew i krzewów. Jest to najwy-
żej położony tego typu ogród w Polsce (475-500 m n.p.m.), jedyny 
podświetlany i udostępniony do zwiedzania w godzinach wieczoro-
wych i nocnych. 

Następnym „Planem urządzania lasów”, sporządzonym na lata 
1990-99 objęto 460,57 ha, w tym 32,59 powierzchni leśnej. Plan 
przewidywał pozyskanie 4,94 m3 grubizny z 1 ha rocznie, przy spo-
dziewanym przyroście 5,49 m3. Planowane roczne pozyskanie wy-
nosiło w m3: użytków rębnych - 845, użytków przedrębnych - 1269, 
razem - 2114 m3. W okresie 1990-96 pozyskano m3 grubizny:  
w użytkach rębnych - 3921, w użytkach międzyrębnych – 13 139, w 
cięciach sanitarnych - 2229, razem – 19 299 m3, co daje przecięt-
nie rocznie 5,99 m3 z 1 ha. Skrócenie okresu obowiązywania planu 
z 1990 r. zostało podyktowane nakazem „Ustawy o lasach z dnia 
28.09.1991 r”. Na mocy Uchwały nr XVIII/108/95 Rady Miejskiej w 
Lądku-Zdroju z dnia 27 września 1995 r. Lasy Komunalne znalazły 
się w strefie obszaru ochrony uzdrowiskowej, co zmieniło sposób 
użytkowania terenu tych lasów. Kolejny operat - „Plan Urządzenia 
Lasów Komunalnych” - opracowano na okres od 1.01.1997 do 
31.12.2006 r. Dane statystyczne z powyższego operatu: 
„Lasy Komunalne położone są w województwie wałbrzyskim,  
w granicach administracyjnych miasta Lądek-Zdrój – 513,2657 ha, 
obrębu ewidencyjnego Stójków – 3,6700 ha. Gospodarkę leśną w 
lasach prowadził bezpośrednio Dział Lasów Komunalnych Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ostatnio Zarządu Budyn-

fot. Radosław Pietraga
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LASY KLIMATYCZNE 
I OCHRONNE UZDROWISKA
Dokończenie ze str. 11.

ków Komunalnych (ZBK) w Lądku-Zdroju, pod nadzorem Urzędów: 
rejonowego w Kłodzku oraz Wojewódzkiego w Wałbrzychu’. 
Kolejny Uproszczony Plan Urządzania Lasu obowiązywał w latach 
2007 – 2016 z rocznym etatem cięć wynoszącym 2100 m3. Należy 
nadmienić, że od 2015 r. zaczął narastać problem z brakiem wody, 
lasy dotknęło zjawisko suszy hydrologicznej - obniżył się znacznie 
poziom wód gruntowych. Równocześnie brak pokrywy śnieżnej oraz 
upalne lata spowodowały namnożenie się dużej ilości szkodników 
wtórnych, które spowodowały straty w starszych drzewostanach. 
Powyższy problem trwa przez cały czas. Wobec tego, od roku 2017 
obowiązuje Uproszczony Plan Urządzania Lasu na lata 2017-2026, 
w którym roczny etat cięć wynosi 3700 m3. W planach urządza-
nia stopniowo, ale sukcesywnie uwzględnia się zagospodarowanie 
turystyczne, szczególnie masywu Trojaka, Sztolnych Skał i Dzielca. 
Wykonano wiele wiat (deszczochronów), odsłonięte zostały miej-
sca widokowe (m.in. na Trojanie, Trzech Ambonach), odnowiono 
ujęcia źródełek m.in. św. Jadwigi, księżnej Józefiny, wyznakowano 
różnego rodzaju trasy spacerowe i rowerowe. Ustawiono mapy tu-
rystyczne i informacje o obiektach krajoznawczych. W utrzymaniu w 
Gminnych Lasach Uzdrowiskowych jest ponad 20 km dróg leśnych.

Ochrona lasów
Ze względu na kategorie ochronności, las podzielony jest w na-
stępujący sposób: lasy ochronne uzdrowiska 479,42 ha; lasy 
wodoochronne – w strefie ujęć i źródeł wód na pow. 195,07 ha; 
uzdrowiskowe w strefach A, B i C według uchwały Rady Miasta  
z dnia 20.06.2006 r.; cały obszar lasu znajduje się z zasięgu ochrony 
górniczej złóż wód leczniczych uzdrowiska Lądek-Zdrój. Stąd, jako 
wiodącą kategorię ochronności, mającą decydujący wpływ na spo-
sób zagospodarowania lasów, przyjmuje się – z mocy aktu „Ustawy  
o lasach” las w miastach i zalicza się do gospodarowania specjalne-
go. Uchwałą z dnia 28.10.1981 r. Wojewódzkiej Rady Narodowej w 
Wałbrzychu w celu ochrony środowiska przyrodniczego utworzono 
Śnieżnicki Park Krajobrazowy. Ogółem na obszarze gminy Lądek-
-Zdrój chroniony obszar Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego wy-
nosi 5780 ha, a strefa jego otuliny obejmuje praktycznie pozostałą 
część gminy. 

Gminne Lasy Uzdrowiskowe            
W związku z przekształceniem Zarządu Budynków Komunalnych  
w spółkę prawa handlowego, Rada Miejska w Lądku-Zdroju uchwałą 
nr XLVI/292/2017 z dnia 25 września 2017 r. m.in. Dział Gospodarki 
Leśnej przeniosła z ZBK bezpośrednio do Urzędu Miasta i Gminy 
w Lądku-Zdroju. Jednocześnie scalono ze sobą dwa kompleksy le-
śne – Lasy Komunalne oraz Lasy Gminne w jedną całość – Gminne 
Lasy Uzdrowiskowe o łącznej powierzchni 780 ha. Ten kompleks 
leśny został podzielony na dwa obręby: Miasto oraz Wsie. Aktualnie 
gospodarką leśną w Gminnych Lasach Uzdrowiskowych zajmuje się 
Wydział Gospodarki Leśnej Urzędu Miasta i Gminy z siedzibą przy 
ul. L. Zamenhofa 2 (w byłym budynku gimnazjum) a jego kierowni-
kiem jest Rafał Szatan.
Na przestrzeni powojennego okresu kolejnymi leśniczymi lasów 
byli: Zdzisław Hutarz (1945 -1985), Wiesław Pachla (od listopada 
1985 do 2006) oraz od 2007 r. Rafał Szatan.

Lechosław Siarkiewicz,
Na podstawie dostępnych opracowań, „Planu urządzenia lasów ko-
munalnych” oraz informacji uzyskanych od Rafała Szatana, za które 
serdecznie dziękuję.

Jest taki dzień - jeden dzień w roku
Jest taki dzień - kiedy o zmroku
Czekają wszyscy w zadumie, ciszy
I wypatrują z wielką radością
Tej pierwszej gwiazdki
Gdy na niebie wschodzi
Bo wtedy Jezus w stajence się rodzi
A z nim nadzieja na lepsze jutro
Wtedy przy stole zbiera się rodzina
I w ciszy, skupieniu modlitwę zaczyna
Dziękując Panu za wszystko, co było,
Prosząc, gdy źle, by się odmieniło
Łamiąc się opłatkiem szczere życzenia
Niech się nam darzy w zdrowiu rodzinie
A po spożyciu tej świętej wieczerzy
Mały czy duży - co w to Dziecię wierzy
Składa mu hołdy i tę pieśń Jemu
Temu małemu w stajence zrodzonemu
Tę kołysankę, chociaż w tym chłodzie
Niech go ogrzeje, a nam pomoże
Bo nic mu więcej dać nie możemy
Wszystko to Jego co w niebie i na ziemi.
I ta kolęda co Mu nucimy: Cicha Noc….

Krystyna Kopytko (1935-2019), Konradów

WIGILJA


