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Z biurka 
BURMISTRZA KACZMARCZYKA

Burmistrz Lądka-Zdroju, Roman Kaczmarczyk

26 lutego. Wziąłem udział w sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 
podczas debaty w sprawie uruchomienia linii kolejowej Kłodzko – 
Lądek-Zdrój – Stronie Śląskie.

1 marca. Uczestniczyłem w spotkaniu na Politechnice Wrocławskiej 
z pięcioma profesorami dot. przyszłości odwiertu LZT-1.

4 marca. Odbyła się telekonferencja ze starostą powiatu kłodzkiego 
oraz burmistrzami i wójtami Ziemi Kłodzkiej, dotycząca sytuacji pan-
demicznej na naszym terenie.

8 marca. Wyemitowano godzinną audycję na żywo w Polskim Radiu 
Wrocław, której tematem była przyszłość geotermii w Lądku-Zdroju. 
Gościem specjalnym był prof. Sławomir Pietrowicz, prodziekan ds. 
badań i współpracy z zagranicą (Wydział Mechaniczno – Energe-
tyczny OZE) Politechniki Wrocławskiej.

11 marca. Odbyła się wideokonferencja członków Stowarzyszenia 
Gmin Uzdrowiskowych RP dotycząca wątpliwości co do rządowego 
funduszu odbudowy dla gmin uzdrowiskowych.

18 marca. Kolejna wideokonferencja ze starostą kłodzkim w spra-
wie sytuacji pandemicznej w powiecie kłodzkim.

23 marca. Miała miejsce wideokonferencja z członkami Komisji Eu-
ropejskiej pt. Investing in Geothermal energy as a key solution for a 
Just Transition - Inwestowanie w energię geotermalną jako kluczo-
we rozwiązanie dla sprawiedliwej transformacji.

Marzec 2021 r. pozostanie w pamięci mieszkańców Gminy Lądek-
-Zdrój czasem wielkiego smutku. Wielu z nas nie pamięta czasów, 
w których odeszłoby z naszego grona tyle osób. Każda z nich była 
ważna, a niektóre wniosły szczególny wkład w życie naszej społecz-
ności. Do postaci takich należeli m.in. działacz antykomunistyczny 
Jan Mroczkowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Lądek-Zdrój Jan Chi-
larski i wokalista zespołu „Zakaz” Stanisław Twaróg.

O Janie Mroczkowskim pisze Krystian Takuridis:
„20 marca zmarł Jan Mroczkowski, jeden z tych lądczan, którzy naj-
bardziej zasłużyli się dla odzyskania wolności w Polsce i Czechach. 
Niemal od początku lat osiemdziesiątych (1982) był zaangażowa-
ny w działalność opozycyjną w strukturach Solidarności. Za swoje 
działania przeciwko reżimowi komunistycznemu był wielokrotnie 
aresztowany i represjonowany. Ponad 30 razy jako kurier przenosił 
przez zieloną granicę z Polski do Czechosłowacji w regionie Śnieżni-
ka Kralickiego i Złotych Gór zakazane druki, taśmy magnetofonowe, 
części do drukarni, komputery, a raz nawet i radiostację. Z powro-
tem przenosił zaś zakazane w Polsce publikacje Karty 77.
W sierpniu 1989 współorganizował przerzut do Polski przez zielo-
ną granicę czeskiego dysydenta Stanislava Devátego, który aż do 
wybuchu Aksamitnej Rewolucji ukrywał się w jego mieszkaniu w 
Lądku-Zdroju.
Szczególnie w latach 1987 – 1989 nastąpiło nasilenie akcji przerzu-
towych przez trudno dostępne miejsca w górach Ziemi Kłodzkiej. Po 
drugiej stronie granicy przesyłki te odbierali kurierzy czescy, między 
innymi tzw. grupa ze Zlina, utworzona przez Stanislava Devatego 
(Miroslav Odlożil, Petr Holubarz i inni).
Działalność Jana Mroczkowskiego upamiętnia jedyny w Europie 
Szlak Kurierów Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej. Został on 
utworzony na pograniczu, w miejscach, w których organizowano 
przerzuty oraz nielegalne spotkania. Zdjęcia pana Jana są umiesz-
czone na każdej tablicy informacyjnej na tym szlaku w górach Ziemi 
Kłodzkiej przez Stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Słowac-
ka.
24 listopada 2016 r., w Sali Kolumnowej Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego Jan Mroczkowski otrzymał Medal Złotej Lipy, który 
jest przyznawany przez Czeskie Ministerstwo Obrony. Medal Mini-
stra Obrony Republiki Czeskiej uroczyście wręczył Janowi Mrocz-
kowskiemu Ambasador Republiki Czeskiej Jakub Karfík, laudację 
odczytał Wiceprzewodniczący Sejmiku Julian Golak. W uroczysto-
ści uczestniczył Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak, Marszałek 

Województwa Cezary Przybylski i Radny Tytus Czartoryski. Pan 
Jan odznaczony został także, jako jeden z polskich kurierów tamte-
go okresu, Honorową Złotą Odznaką „Zasłużony dla Województwa 
Dolnośląskiego”. Odznaczenie to zostało mu wręczone w 2015 r. 
na mocy uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego za wielkie 
zasługi w walce o wolność w latach 80-tych XX wieku. 
Cześć Jego Pamięci!”

Odeszli wyjątkowi ludzie

O Janie Chilarskim piszą pracownicy Nadleśnictwa Lądek-Zdrój:
„Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 22 marca 2021r. w wie-
ku 46 lat, zmarł nasz Nadleśniczy Nadleśnictwa Lądek-Zdrój, Jan 
Chilarski.
I choć trudno nam uwierzyć w tę tragedię, chcemy się podzielić 
wspomnieniami o NIM aby wiedział, że pozostanie w naszych ser-
cach i pamięci na wieki. 
Jan Chilarski po ukończeniu Technikum Leśnego w Tułowicach w 
1995 r., dostał się na staż do Nadleśnictwa Lądek-Zdrój. W trakcie 
pracy ukończył studia leśne na Uniwersytecie Rolniczym w Krako-
wie, uzyskując wymarzony tytuł magistra inżyniera leśnictwa. Jego 
kariera zawodowa od samego początku była ukierunkowana na służ-
bę Lasom Państwowym. Od Specjalisty Służby Leśnej, przez Za-
stępcę Nadleśniczego do Nadleśniczego Nadleśnictwa Lądek-Zdrój, 
którym został w marcu 2019 roku.
Dla nas, jak i dla wielu ludzi, którzy go znali był po prostu Jasiem. 
Zawsze uśmiechnięty, z energią do życia i do podejmowania nowych 
wyzwań. Nie było dla niego rzeczy niemożliwych. Podziwialiśmy w 
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nim upór, odwagę i pogodę ducha. Nie tylko był naszym szefem, był 
kolegą, do którego zawsze można było się zwrócić z problemem. 
Mobilizował załogę do wspólnych akcji społecznych, sportowych 
wyzwań i integrował nas wszystkich. 
Dziękujemy!
Niech Ci knieja wiecznie szumi!
Pracownicy Nadleśnictwa składają pogrążonej w żałobie Rodzinie 
wyrazy współczucia.”

O Stanisławie Twarogu, który odszedł od nas 22 marca, pisze Ka-
rolina Sierakowska, dyrektor CKIR w Lądku-Zdroju:
„Każde, nawet najmniejsze miasteczko ma swoje legendy. Czasem 
tymi legendami nie są opowieści lecz ludzie. Ty, Staszku, jesteś naj-
prawdziwszą legendą Lądka-Zdroju. Legendą najbardziej rozpozna-
walnego zespołu rockowego w historii naszego miasta. Od kiedy 
sięgam pamięcią zespół ZAKAZ po prostu zawsze był, zawsze grał i 
nigdy nie odmawiał wzięcia udziału w naszych wydarzeniach i pro-
jektach. 

Ostatni raz rozmawialiśmy we wrześniu, kiedy zadzwoniłam z pro-
pozycją nowego muzycznego projektu. Nie czułeś się najlepiej, ale 
jak stwierdziłeś: jak się lepiej poczuję, to wracam do grania i na wio-
snę zobaczymy, co da się zrobić. Przyszła wiosna i niestety nie da 
się zrobić tego, o czym rozmawialiśmy, bo Ty odszedłeś z nadej-
ściem wiosny... 
Dziś lądecka kultura straciła wspaniałego Artystę i wiernego Przy-
jaciela.
Staszku, do zobaczenia na koncercie w niebie...”
Życie jest cudowne choć tak krótko trwa. 
Bierz je pełną garścią jak długo się da.
Bo gdy przyjdzie koniec, a kiedy nie wie nikt.
Żebyś nie żałował, zmarnowanych dni...
Zespół ZAKAZ

Dołączamy się do szczerych kondelencji
Redakcja „Debat Lądeckich”

Foto: źródło – Facebook.com

Transport przeznaczony jest dla osób:
 ∙ posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w 

stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z 
w/w schorzeniami,

 ∙ mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we wła-
snym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliż-
szego miejsca zamieszkania punktu szczepień. 

Informacje oraz zgłoszenia przyjmowane są w Biurze Obsługi Klien-
ta pod nr telefonu 74 811 78 50 w godzinach pracy urzędu. Informa-
cję o potrzebie zorganizowania dowozu należy zgłosić po uprzednim 
zarejestrowaniu się na szczepienie.

Informacje dotyczące organizacji przez UMiG w Lądku-Zdroju 
transportu na szczepienia przeciw COVID-19 pacjentów nie-
pełnosprawnych oraz mających trudności w dostępie do punk-
tu szczepień

Przypominany adresy punktów szczepień na terenie Miasta Lądek-
-Zdrój:
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ALBA-MED, Lądek-Zdrój, 
ul. Strażacka 2/1 tel. 74 814 63 15,
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VITA w Lądku-Zdroju, 
Lądek-Zdrój ul. Kościuszki 15, tel. 74 814 69 10,  
- 23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny, Samo-
dzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lądku-Zdroju, Od-
dział Sanatoryjny 1, Lądek-Zdrój, ul. Jadwigi  2, tel. 501 953 746,
- 3 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny, Samodziel-
ny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lądku-Zdroju, Oddział 
Rehabilitacji, Lądek-Zdrój, ul. Orla 4, 501 957 692      
- Strońskie Centrum Medyczne im. Marianny Orańskiej, Punkt 
Szczepień, Lądek-Zdrój, ul. Ostrowicza, tel. 570 104 000.   

UMiG w Lądku-Zdroju
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Wiosna, wiosna, wspaniała wiosna. Wraz z nią przypływ sił wital-
nych. Budząca się natura pomaga na chwilę odskoczyć od codzien-
nych zadań i trosk. W naszej gminie kiełkują inicjatywy wypływające 
od mieszkańców dla mieszkańców. 
Jedną z nich jest poprawa wizerunku naszych ulic poprzez sadzenie 
roślin ozdobnych i wprowadzanie sztuki jako elementu uzupełniają-
cego architekturę miasteczka i wsi. Pomysł na upiększanie nasze-
go codziennego otoczenia gminy Lądek-Zdrój jest efektem wielu 
rozmów z mieszkańcami oraz tymi, którzy ją odwiedzają. Potrzeba 
urozmaicenia nieraz szarego oblicza gminy jest wyrażana od wielu 
lat, a potwierdzają to np. przeprowadzone dotąd ankiety społeczne, 
tworzone przez liczne organy i organizacje, jak np. włodarzy gmi-
ny, Centrum Kultury i Rekreacji czy zeszłoroczna ankieta Potrójnej 
Inicjatywy L-Z „Czego Nam Trzeba?”. Jako mieszkańcy, również ci 
skupieni w organizacje społeczne działające dla dobra publicznego, 
chcemy aby mieszkańcom naszej gminy żyło się coraz lepiej. W tym 
celu powstała akcja 2020-2021 „Czego Nam Trzeba? - Działamy!”. 
Jest to akcja dla każdej i dla każdego, dla młodszych i starszych, 
laików i profesjonalistów. Wspólnie, międzypokoleniowo, z potrzeby 
zrobienia czegoś wartościowego i przyjemnego dla siebie, najbliż-
szych, sąsiadów i naszej całej społeczności. W tym roku skupiamy 
się na tworzeniu wypoczynkowo-artystycznych zielonych przestrze-
ni, dekorowaniu ich pracami cenionych lokalnych artystów, jak i ce-
ramiką własnoręcznie wykonaną przez chętnych do wzięcia udziału 
w akcji. Z założenia „Czego Nam Trzeba? - Działamy!” łączy wszyst-
kich mieszkańców naszej gminy i działa na ich korzyść. Zamiana 
szarego postkomunistycznego obrazka w miły dla oka jest tu celem. 
Dzięki temu będzie nam przyjemniej przebywać w Lądku-Zdroju i 
okolicach, a turyści i kuracjusze chętniej powrócą. Dodatkowo mo-
żemy wyrażać się społecznie, spędzać czas w miłej atmosferze na 
wolnym powietrzu, integrując się z fajnymi ludźmi. 

Wiosenne działania 
- piękniejsza gmina

Jeśli zatem mają Państwo ochotę uczestniczyć w tej lokalnej akcji 
zapraszamy bardzo serdecznie. Więcej informacji znajdą Państwo 
na stronach lokalnych organizatorów (CKiR, TPZL, SDK ArteWeda), 
na stronie naszego miasta oraz pod numerem: 
+48 888-040-108. Projekt odbywa się w ramach Lokalnych Part-
nerstw Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności a jego głównym 
sponsorem jest właśnie PAFW.
Inną inicjatywą, którą możemy dopingować w naszym miasteczku 
wiosną są działania młodzieży. Pod nazwą „Młodzi w działaniu” kry-
je się 20 dziewcząt i chłopców z naszej okolicy. Biorą oni udział w 
rewelacyjnym ogólnopolskim programie prospołecznym „Równać 
szanse”. Ma on na celu pomaganie młodzieży z mniejszych miej-
scowości w zdobywaniu wielu przydatnych umiejętności, tak aby 
zapewnić im równy start w dorosłość. Badacze społeczni wykazu-
ją bowiem, że widoczna jest różnica w dostępie do wiedzy pomię-
dzy miastami i mniejszymi miejscowościami. Ma to wpływ np. na 
późniejszą atrakcyjność osób na rynku pracy. Program aktywizuje, 
wspiera i motywuje młodzież w gminach takich, jak nasza. Pomaga 
stwarzać ciekawe zadania i uczyć się na napotkanych wyzwaniach. 
To nauka przez praktykę. Uczestnicy od początku są odpowiedzialni 
za przebieg projektu. Wyznaczają sobie cele i uczą się, jak je reali-
zować aż do końca. W tym roku projekt skupiony jest na ekologii, 
majsterkowaniu i opiece nad roślinami. Główną koordynację projek-
tu prowadzi Stowarzyszenie Działań Kreatywnych ArteWeda, a Pro-
gram możliwy jest dzięki finansowemu i merytorycznemu wsparciu 
Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży i Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności.

Pamela Manat
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Dyżury aptek w kwietniu 2021
w Lądku-Zdroju i Stroniu Śląskim, Bystrzycy Kłodzkiej  
i Międzylesiu 
1.04.2021 godz. 20.00-8.00„Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14 
2.04.2021 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
3.04.2021 godz. 15.00-8.00 „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1 
4.04.2021 godz. 8.00-8.00 „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
5.04.2021 godz. 8.00-8.00 „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
6.04.2021 godz. 20.00-8.00 „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
7.04.2021 godz. 20.00-8.00 „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
8.04.2021 godz. 20.00-8.00„Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
9.04.2021 godz. 20.00-8.00„Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
10.04.2021 godz. 15.00-8.00 „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4 
11.04.2021 godz.8.00-8.00 „Pod Słowikiem”, Międzylesie, pl. Wolności 34/7 
12.04.2021 godz. 20.00-8.00 „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
13.04.2021 godz. 20.00-8.00 „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14 
14.04.2021 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
15.04.2021 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1 
16.04.2021 godz. 20.00-8.00 „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
17.04.2021 godz. 15.00-8.00 „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
18.04.2021 godz. 8.00-8.00 „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
19.04.2021 godz. 20.00-8.00 „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
20.04.2021 godz. 20.00-8.00„Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
21.04.2021 godz. 20.00-8.00„Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
22.04.2021 godz. 20.00-8.00 „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4 
23.04.2021 godz.20.00-8.00 „Pod Słowikiem”, Międzylesie, pl. Wolności 34/7 
24.04.2021 godz. 15.00-8.00 „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
25.04.2021 godz. 8.00-8.00 „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
26.04.2021 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
27.04.2021 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1 
28.04.2021 godz. 20.00-8.00 „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
29.04.2021 godz. 20.00-8.00 „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
30.04.2021 godz. 20.00-8.00 „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6

Dział Wodociągów i Kanalizacji Lądeckich Usług Komunalnych Sp. 
z o.o. w Lądku-Zdroju, informuje, że w związku z zawieszeniem od 
dnia 10.03.2021r. odczytów wodomierzy przez Inkasenta, informu-
jemy 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, MAILOWO: rozliczeniadwik@lukladek.pl
PRZEZ WWW: http://www.lukladek.pl/page8.html#form1-15

Odczyty wodomierzy - kwiecień

Lp. Nazwa ulicy Terminy zgłoszeń

1. Bema, Cicha, Konopnickiej, Miła, 
Plac Partyzantów, Polna, Spacerowa

01-02.04.2021

2. Cienista, Leśna, Moniuszki, Orla, 
Ostrowicza, Paderewskiego, Prze-
chodnia

06-07.04.2021

3. Fiołkowa, Gerberów, Klonowa, 
Krokusów, Łąkowa, Makowa, Nieza-
pominajek, Stokrotek, Storczyków, 
Widok, Wrzosowa, Zamenhofa

08-09.04.2021

4. Górzysta, Jadwigi, Kopernika, Ko-
smonautów, Aleja Marzeń, Słonecz-
na, Zamkowa, Żwirki i Wigury

12-13.04.2021

5. Graniczna, Parkowa, Zwycięstwa 14-15.04.2021

6. Broniewskiego, Plac Jagielloński, 
Mickiewicza, Węglowa, Wiejska

16-19.04.2021

7. Gwieździsta, Kościelna 20-21.04.2021

8. Ceglana, Fabryczna, Kłodzka, 
Kolejowa

22-23.04.2021

PRZY BRAKU ZGŁOSZENIA WODOMIERZA ZOSTANĄ 
WYSTAWIONE FAKTURY PROGNOZOWE.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia i będziemy wdzięczni 
za wyrozumiałość.

Już wkrótce nasza gmina otrzyma nowe, energooszczędne oświe-
tlenie przestrzeni publicznej.
Wymiana latarń obejmuje Lądek-Zdrój, Konradów, Radochów, 
Trzebieszowice, Skrzynkę i Stójków. Zaznaczmy, że jest to moder-
nizacja istniejącego oświetlenia ulicznego, a nie rozbudowa. Wy-
mienione zostaną 1232 punkty świetlne i słupy. Kwota całkowita 
projektu (wymiana i nadzór) wynosi 5 539 727,89 zł, dofinanso-
wanie 4 154 795,92 zł, czyli 75%. Wkład własny Gminy Lądek-
-Zdrój 1 390 505,41 zł.

Red. za ladek.pl

Nowe oświetlenie uliczne
Z przyjemnością informujemy, że Bibliteka Centrum Kultury i Rekre-
acji w Lądku-Zdroju otrzymała dotację 9350 zł na realizację projek-
tu „Biblioteka daje tusz, czyli spotkanie papieru, druku i książki” w 
ramach Programu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu „Partnerstwo dla książek”. Projekt przewiduje szereg cie-
kawych warsztatów i artystycznych aktywności dla naszych dzieci, 
jego realizację zaplanowaliśmy na jesień 2021 r.
Tymczasem życzymy wszystkim naszym dużym i małym Czytelni-
kom zdrowia i wytrwałości. Do zobaczenia!

Biblioteka CKIR w Lądku-Zdroju

Nasza biblioteka dostała dotację!

W ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin 
turystycznych górskich z przeznaczeniem na inwestycje/zakupy in-
westycyjne z zakresu ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej 
Gmina Lądek-Zdrój otrzymała 100% środków na dwa zadania:
1. Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycz-
nej na terenie Gminy Lądek-Zdrój poprzez budowę platformy wido-
kowej na górze Trojak i dochodzącymi trasami pieszymi, rowerowy-
mi typu singletrack wyposażonymi w małą architekturę turystyczną 
oraz parkingami z WC i drogami dojazdowymi wraz z poprawą atrak-
cyjności turystycznej 4 zabytkowych parków zdrojowych w Lądku-
-Zdroju przylegających do parkingów, tras rowerowych i pieszych 

prowadzących do platformy widokowej.
Kwota: 4 886 443,48 zł
2. Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Lądek-Zdrój poprzez 
budowę ogólnodostępnej toalety przy parkingu na Pl. M. Skłodow-
skiej-Curie, wykonanie dekoracyjnego napisu Lądek-Zdrój w formie 
iluminacji wraz z ozdobną fontanną led przy ul. Śnieżnej oraz rozbu-
dową terenu edukacyjno-turystycznego pn. Wojtusiowy Park przy 
ul. Rataja.
Kwota: 340 000,00 zł
Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

UMiG

Duże pieniądze dla Lądka-Zdroju!
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Historia i współczesność lądeckiej „Barbary”
76 LAT Królewskiego Kurortu w Polsce (1945-2021)

Barbara – budynek przy ul. T. Kościuszki 9 w Lądku-Zdroju, będący 
pozostałością wczesnobarokowego zespołu pałacowego, stanowią-
ce onegdaj jego skrzydło południowe. Ale zacznijmy od początku 
- jak doszło do wzniesienia tego założenia pałacowego w naszym 
mieście.
Początki XVII w. obfitowały w bujny rozwój miasta i uzdrowiska, 
przerwany w latach 1618-1648 przez wyniszczające wojny religijne 
zwane popularnie „wojną 30-letnią”. Szczególnie dość tragiczne w 
skutkach dla miasta okazały się lata 1621-22, 1632-34 i 1639-47, 
podczas których miasto i okolice pustoszyły oddziały szwedzkie. W 
1622 r. teren objęło powstanie chłopskie, stłumione dość brutalnie 
przez wojska cesarskie. Do upadku miasta i jego krachu finansowe-
go przyczyniły się m.in. kilkakrotne rabunki i kontrybucje nakładane 
kolejno przez walczące strony. W 1614 r. Lądek-Zdrój zniszczył po-
żar. Tragedie te doprowadziły do konieczności sprzedaży na pewien 
czas części uzdrowiska w ręce prywatne. Nabyciem terenu uzdrowi-
ska zainteresowany był radca cesarski na dworze cesarza Leopolda 
I Habsburga - Jan Zygmunt (Johann Sigmund) Hoffmann, – który w 
czwartym ćwierćwieczu XVII w. był urzędnikiem cesarskim w Kłodz-
ku, nosił tytuł radcy dworu (Reichshofs-Raut), a od roku 1669 pia-
stował przy kłodzkim starostwie (Landeshauptmannschaft) urząd 
nadregenta (Oberregent) cesarskich dóbr królewskich w hrabstwie 
kłodzkim.

Ten wysoki rangą kłodzki urzędnik, cesarski radca i zarządca hrab-
stwa kłodzkiego namawiany przez wielu przyjaciół, w tym lekarzy, 
dobrze przemyślał ich propozycje i zakupił dość pokaźną część tere-
nu uzdrowiska pomiędzy miastem a zdrojem „Św. Jerzego”. Chcąc 
dobrze ulokować pieniądze, nabył najpierw w 1672 r. dobra kmie-
ce – dwie zagrody we wsi Dolina Thalheim z mętnym i cuchnącym 
siarką ciepłym bajorem zwanym źródłem „chłopskim”, gdzie bied-
niejsi zażywali w nim kąpieli, które koiły ich dolegliwości. Podczas 
zagospodarowania tego źródła odkrył kolejny zdrój i pozostałości 
dawnych zardzewiałych przyborów kąpielowych. Przy tych źródłach 
wybudował w latach 1678-79 kąpielisko i nazwał je imieniem swo-
jej żony Marii - „Zdrój Maria” (Marienbad), a wokół niego szereg 
zajazdów, karczm itp. W 1679 zbudował w pobliżu kościółek pod 
wezwaniem „Najświętszej Maryj Panny na Pustkowiu”, który z cza-
sem chciał przeznaczyć na kościół parafialny swoich dóbr, czyli 
„państewka”, jednak na utworzenie nowej parafii nie wyraziło zgody 
arcybiskupstwo w Pradze. Kolejno od cesarskiej komisji alienacyjnej 
nabył w roku 1684 część Thalheim wraz z terenem uzdrowiska, oraz 
podlądeckie wsie Karpno, Lutynię, Stójków, Wójtówkę i Wrzosówkę. 
W 1685 r. za las i inną wieś otrzymał od starosty krajowego hrabie-
go Michaela Wentzela Althanna wieś Konradów. W 1686 r. odkupił 
tamtejsze wolne dobra sędziowskie. Drogą zamiany wszedł też w 
posiadanie wsi Kąty Bystrzyckie. Później zawarł układ z władzami 
Lądka-Zdroju. Na jego mocy w zamian za wieś Stójków uzyskał 
od miasta teren z młynem w Thalheim, późniejszy Młyn Zdrojowy 
(Bade Muhle), prawo ważenia i wyszynku piwa na terenie pomiędzy 

Widok Lądka-Zdroju z 1693 r.; „Barbara” w centrum ilustracji

potokami Grodzkim (Kratzbach), obecnie Karpowskim Potokiem, i 
Lutym (Leuthebach) oraz zgodę na założenie karczmy. Po dokona-
niu tej zamiany, z uzyskanych przez siebie w Thalheim parcel, przy-
stąpił hrabia do budowy ośrodka zarządzającego dość pokaźnymi 
majętnościami– swojej rezydencji. Wówczas, w roku 1688, wydzie-
lono w górnej jej części dobra Jana Zygmunta Hofmanna. Od tej 
chwili nastąpił podział miejscowości na dwie części dolną Nieder 
Thalheim, należącą do Lądka, i górną Ober Thalheim, stanowiącą 
administracyjny ośrodek dóbr Hoffmanna.  

„Barbara” na rycinie z 1739 r.

Żona hrabiego Maria cierpiała na wiele dolegliwości, z leczeniem 
których nie mogli sobie poradzić lekarze. Jednak znakomity lekarz 
cesarski A. F. Kremer, doktor medycyny z Wiednia doradził Hof-
fmannowi leczenie żony lądeckimi wodami. A więc czy to zwykły 
zbieg okoliczności, czy nakaz rozsądku, że baron tu właśnie, w 
naszym mieście ulokował swój kapitał. Oczywiście, żona Maria po 
dość długim leczeniu, szczególnie w Marienbad, wyzdrowiała i na-
wet wydała potomstwo. Na pamiątkę Maria posadziła z nasion przez 
siebie przywiezionych aleje dębów, jeden z nich rośnie do dziś przy 
ul. Wolności, nazwany „Dębem Marii”. 
Zespół pałacowy Hoffmann wzniósł w latach 1688-1693 na styku 
dolnej i górnej części wsi Thalheim w widłach Karpowskiego Poto-
ku i Białej Lądeckiej. Usytuował go na gruntach Młyna Zdrojowego 
otrzymanych wraz z budynkiem młyna od miasta w 1688 r. Całe pa-
łacowe założenie rozplanowano na prawym brzegu Białej Lądeckiej, 
stosunkowo blisko rzeki i na niewielkiej terytorialnie, spłaszczonej 
części, blisko przeprawy (mostu). Pałac wybudowany został, jako 
budynek dwukondygnacyjny, nakryty dachem czterospadowym z 
lukarnami. Elewację frontową rozczłonkowano podziałami piono-
wymi „wielkiego porządku”, a osie okienne wypełniono dodatkowo 
dekoracyjnymi płycinami. Reprezentował architekturę typową dla 
wczesnego baroku. W rezydencji hrabia utworzył administracyjny 
ośrodek zarządzania swoimi dobrami, tzw. państewkiem, czyli klu-
czem zwanym Oberthalheim. Cały zespół pałacowy widoczny jest na 
najstarszym rysunku zdroju z 1693 r.
Tekst: L. Siarkiewicz na postawie dostępnych opracowań historycz-
no-krajoznawczych, prasowych oraz informacji od mieszkańców 
Lądka Zdroju, za które serdecznie im dziękuję.

Ciąg dalszy w kolejnym nr „Debat Lądeckich”


