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Bezpłatny Informator Samorządowy Miasta i Gminy Lądek-Zdrój

PRZEKAZANIE KRZESEŁKA KARDIOLOGICZNEGO

W środę, 3 czerwca 2020 r., burmistrz Roman Kaczmarczyk wraz
z Alicją Piwowar (zastępca burmistrza) uroczyście przekazali krzesełko kardiologiczne z systemem płozowym dla Podstacji Ratownictwa Medycznego w Lądku-Zdroju przy ZOZ Kłodzko.
Gmina Lądek-Zdrój zakupiła na potrzeby Podstacji Ratownictwa
Medycznego w Lądku-Zdroju przy ZOZ Kłodzko krzesełko kardiologiczne z systemem płozowym ROLMAN K312. Z uwagi na fakt,
iż mieszkańcy Gminy Lądek-Zdrój to w większości Seniorzy,
mieszkający w budynkach nie wyposażonych w windy i mający

trudności z chodzeniem, urządzenie to usprawni i skróci czas
działania Naszych Wspaniałych Medyków, a co najważniejsze ulży
w cierpieniu naszych mieszkańców. Rolmana odebrali Mirosław
Babiak i Radosław Ples.
- Naszym wspaniałym medykom życzymy wszelkiej pomyślności
i mamy nadzieję, że zakupiony sprzęt znacznie ułatwi im pracę,
a zarazem pomoże wszystkim mieszkańcom Gminy Lądek-Zdrój powiedział burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk.
Ireneusz Pieczarka, UMiG
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nistrów Michałem Dworczykiem, posłem Marcinem Gwoździem,
wicemarszałkiem województwa dolnośląskiego Grzegorzem Macko. Spotkanie dotyczyło utworzenia instytucji Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych dla regionu powiatów: kłodzkiego, ząbkowickiego i dzierżoniowskiego, czyli systemu usprawniającego
finansowania inwestycji samorządowych ze środków państwa na
terenie tych powiatów.
10 czerwca. Odbyłem spotkanie z Arkadiuszem Wojciechowiczem,
nowym dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
we Wrocławiu. Nasze rozmowy dotyczyły m.in. sigletracków położonych w lasach Nadleśnictwa Lądek-Zdrój.

Z biurka
BURMISTRZA KACZMARCZYKA

3 czerwca. Przyjęliśmy w lądeckim Przedszkolu gości z kilku gmin
Ziemi Kłodzkiej, m.in. Polanicy-Zdroju, Kudowy-Zdroju i Szczytnej. Pojawili się u nas burmistrzowie, dyrektorzy tamtejszych
przedszkoli oraz ich pracownicy, którzy chcieli zobaczyć nasze
Przedszkole i zapoznać się z zastosowanymi w nim wzorcowymi
rozwiązaniami energetycznymi. Przedstawiciele tych gmin w chwili obecnej rozpoczynają projektowanie przedszkoli na własnym terenie.

17 czerwca. Uczestniczyłem w spotkaniu z Zarządem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Rozmowy
dotyczyły źródeł finansowania inwestycji w niską emisję.
23-24 czerwca. Wziąłem udział w wideokonferencjach Walnego
Zgromadzenia członków EHTTA (Europejskiego Stowarzyszenia
Historycznych Miast Termalnych). W czasie obrad zaakceptowaliśmy absolutorium dla zarządu stowarzyszenia za ostatni rok,
zatwierdziliśmy budżet na okres 2020/2021 i przyjęliśmy plan
funkcjonowania uzdrowisk termalnych w obliczu pandemii wirusa
SARS-CoV-2.

3 czerwca. Przekazaliśmy dla karetki pogotowia ratunkowego
w Lądku-Zdroju „schodołaz”, czyli urządzenie pozwalające z łatwością transportować ludzi po schodach.

24 czerwca. W Bielawie odbyło się spotkanie z szefem KPRM Michałem Dworczykiem, minister Ministerstwa funduszy i polityki
regionalnej Małgorzatą Jarosińską-Jedynak i wojewodą dolnośląskim Jarosławem Obremskim. Temat spotkania: miejskie obszary
funkcjonowania i podział środków z Unii Europejskiej na lata 2021
– 2027.

4 czerwca. Zaprojektowałem i złożyłem do realizacji projekty bilbordów reklamujących lądeckie singletracki. Bilbordy stoją już
w Boguszynie, Szalejewie, Paczkowie i Żelaźnie.

W miesiącu czerwcu odbyłem 2 telekonferencje z mieszkańcami
Lądka-Zdroju. Odpowiadałem na pytania lądczan, którym bardzo
dziękuję za aktywny udział w tych zdalnych spotkaniach.

9 czerwca. W urzędzie Gminy Kłodzko odbyło się spotkanie burmistrzów i wójtów regionu z szefem Kancelarii Prezesa Rady Mi-

j Burmistrz Lądka-Zdroju, Roman Kaczmarczyk

UWAGA MIESZKAŃCY!
W związku z rosnąca liczbą osób przebywających na
terenie Gminy Lądek-Zdrój i tym samym wzrostem
produkowanych odpadów komunalnych, prosimy o
dokonanie zmian deklaracji dla nieruchomości, gdzie
liczba mieszkańców się zwiększyła m.in. w związku:
- z zamknięciem szkół średnich i wyższych, prosimy o
uwzględnienie w swoich deklaracjach dzieci i młodzieży
które wróciły do miejsca zamieszkania na czas epidemii
(np. z internatów, akademików, z miejsc nauki itp.),
- w związku z powrotem osób z zagranicy (które do tej
pory nie były uwzględniane w deklaracjach),
- przyjazdem osób z innych miast.
Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć
nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
W przypadku nie złożenia deklaracji zmieniających Gmina będzie prowadzić postępowania administracyjne.
Deklarację (podpisaną przez osobę uprawnioną do podpisu) należy wysłać przez platformę ePUAP lub pocztą
na adres ul. Rynek 31, 57-540 Lądek-Zdrój lub złożyć
w Biurze Obsługi Klienta w UMiG .
Druk deklaracji dostępny jest na stronie www.ladek.pl
w zakładce Urząd-gospodarka odpadami.

Ulica Wolności nabiera uroku
Ulica Wolności w ścisłym centrum lądeckiego zdroju nabiera rumieńców. Remont ciągu komunikacyjnego idzie pełną parą – dziś
kładziona jest warstwa bitumiczna na jezdnię, która wraz z poboczem zamieni się w przyjemną oku aleję. Robi się naprawdę ładnie.
Grzegorz Szczygieł, UMiG
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Informacje z Rady Miejskiej Lądka-Zdroju

Posiedzenie odbyło się 25 czerwca 2020 r. już po raz kolejny w
Inkubatorze Przedsiębiorczości. Udział wzięło 15 radnych (pełny
skład), Roman Kaczmarczyk Burmistrz Lądka-Zdroju oraz część
pracowników UMiG. Przybył również częsty gość, Zbigniew Łopusiewicz, Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego. Porządek obrad był obszerny, obejmował 16 projektów uchwał. Dzień wcześniej
obradowały komisje Rady Miejskiej, gdzie te dokumenty poddano
wnikliwej analizie i dyskusjom. Efektem było wycofanie dwóch
projektów z porządku obrad sesji, by zostały dopracowane przed
kolejnym rozpatrzeniem. Jak zwykle dokonano zmian w Budżecie
Gminy, które tym razem wynikały z otrzymanych dotacji: jeszcze
za przebudowę dawnego dworca i na realizację zadań w zakresie
wychowania przedszkolnego, na realizację projektów „Dolnośląskie Żłobki II” oraz Zdalna Szkoła+. W zakresie wydatków powrócono do kwestii kwoty 715.353 zł na rzecz spółki LUK. Burmistrz
szczegółowo tłumaczył zarówno na posiedzeniach komisji jak i na
sesji, że jest to efekt niedoszacowanej wartości aportu wykazanej
w sprawozdaniu finansowym biegłych rewidentów, którzy poddali
badaniu bilans spółki. Rzeczowy głos w dyskusji reprezentował
radny Tomasz Stuła, który przytoczył dane z poprzednich lat, gdy
co roku Gmina dofinansowywała dawny ZBK, za każdym razem w
wysokości kilkuset tysięcy złotych. Przekazanie tej kwoty obecnie
kończy rozliczenia między Gminą a LUK-iem.
Aż cztery uchwały związane były z gospodarką odpadami. Wynikają one ze zmieniającego się od 1 września 2020 r. w całym kraju
prawa. „Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”
wprowadza obowiązek segregacji odpadów. Znika opcja „odpady niesortowane”. Wszyscy będziemy musieli sortować śmieci
w podziale na frakcje: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło,
bowiem w gminnym systemie zarejestrowanych mamy 5860
podmiotów z czego około 2700 segregujących. O ile w przypadku pojedynczych właścicieli nieruchomości taka samodyscyplina
jest prostsza, sprawa się komplikuje przy dużych wspólnotach
– czy aby wszyscy solidarnie będą sortowali swoje śmieci. A za
niewypełnienie takiego obowiązku może zostać naliczona dodatkowa opłata. Większość radnych poprzez głosowanie zgodziła się
z wnioskiem radnej Doroty Urbańczyk, na obniżenie tej kary z 75 zł
na 50 zł (miesięcznie). Utrzymane zostały dotychczasowe stawki
opłat za śmieci, gdyż Gmina wkrótce przystąpi do ogłoszenia przetargu na wyłonienie firmy odbierającej odpady i wtedy się okaże,
czy potrzebne będą zmiany opłat. Temat Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Lądek-Zdrój na pewno będzie powracał, konieczna jest ciągła edukacja w tym zakresie, co
widać często wokół nas.
Jednogłośnie podjęto uchwałę o zmianach w uchwale dotyczącej
gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy. Zmiany dotyczyły ujednolicenia nazewnictwa i wprowadzeniu promienników
cieplnych na podczerwień montowanych w lokalach jako jednego
z rodzajów ogrzewania w kategorii ogrzewanie centralne (co dotychczas powodowało niejasności w naliczaniu czynszów). Rada
Miejska również jednogłośnie przegłosowała projekt uchwały w
sprawie wniosku do Samorządu Województwa Dolnośląskiego
o utworzenie Obszaru Strategicznej Interwencji. Jest to wspólna inicjatywa samorządowców z terenów powiatów: kłodzkiego,
ząbkowickiego, dzierżoniowskiego (uchwały podejmują zarówno
gminy jak i powiaty). W porównaniu z dużymi ośrodkami nasze
szanse na pozyskanie dofinansowań maleją. Utworzenie takiego
obszaru umożliwiałoby tym samorządom sięgnięcie po środki z
krajowych programów operacyjnych uzupełniających Regionalne
Programy Operacyjne. Zaakceptowano poprzez głosowanie projekt o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w rejonie wykonanego odwiertu badawczego wód termalnych LZT-1.
Takie zmiany– tu konkretnie z celów rolnych na cele turystyki - to
długotrwały proces, czasem trwający nawet trzy lata. Podjęta na
tej sesji zmiana w gminnym Planie Gospodarki Niskoemisyjnej

polegała na wprowadzeniu zadania „Energooszczędne oświetlenie
uliczne i drogowe na drogach publicznych” o szacunkowej wartości 3 mln zł, który sfinansowany ma zostać w większości ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Uchwalono Gminny Program Wspierania Rodziny na
lata 2020-2022. To szereg działań ukierunkowanych na wspieranie
rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze koordynowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju. Finansowany jest z programów rządowych, ale również ze środków
gminy i środków pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł.
Ostatnia uchwała prostowała błędy pisarskie w Statucie Miasta i
Gminy Lądek-Zdrój a sprawa konkretnie dotyczyła nazwy jednej z
naszych wsi. W Statucie była jeszcze „Wojtówka” gdy prawidłowa,
obowiązująca nazwa to „Wójtówka”.
Sprawozdanie Burmistrza pomiędzy sesjami radni otrzymali w formie pisemnej. Zarówno na komisjach, jak i na sesji padły dodatkowe pytania. Jednym z nich była kwestia działalności kamieniołomu
w Lutyni. Burmistrz wyjaśnił, że prace obecnie tam wykonywane
odbywają się jeszcze w ramach dotychczasowej koncesji. Po tym
jak nasza aplikacja do Funduszy Norweskich w sprawie dofinansowania remontu Domu Zdrojowego przeszła ocenę formalną,
czekamy na efekty oceny merytorycznej (co spodziewane jest we
wrześniu).
Materiały oraz informacje, jakie wpłynęły na komisje i były dołączone do porządku obrad sesji, związane były z przygotowaniem
Gminy Lądek-Zdrój do sezonu letniego. Wkrótce rozpoczną się
warsztaty i spotkania w ramach Festiwalu Tańca, oczywiście w
bardzo okrojonej o wieczorne spektakle formie (informacje na
www.festiwaltanca.ladek.pl). Odbędą się: Dolnośląski Festiwal
Biegów Górskich, Festiwal Muzyka u Źródeł, Festiwal teatrów
Lalkowych Humpty Dumpty, Festiwal Górski. Oczywiście z racji
obowiązujących obostrzeń, regulaminy tych imprez zmodyfikują
dotychczasowe programy, ale ważne, że miłośnicy tych imprez i
miłośnicy Lądka-Zdroju będą mieli okazję uczestniczyć w swoich
ulubionych wydarzeniach.
Link do archiwum nagrań z sesji znajdą Państwo na stronie www.
ladek.pl w zakładce Urząd/Rada Miejska a podjęte uchwały na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
Z powodu stanu epidemicznego nastąpiły w tym roku przesunięcia terminów niektórych obowiązujących samorządy procedur.
Debata nad Raportem o stanie Gminy Lądek-Zdrój za rok 2019
odbędzie się na sesji w dniu 30 lipca 2020 r. Przypominam, że
w Debacie mogą wziąć udział również mieszkańcy (maksymalnie
15), którzy do dnia poprzedzającego sesję dostarczą do Przewodniczącej Rady zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.
Raport znajduje się w lądeckim BIP-ie w zakładce Miasto i Gmina.
Wzór zgłoszenia będzie zamieszczony na stronie www.ladek.pl lub
dostępny w Biurze Rady Miejskiej.
Małgorzata Bednarek
Przewodnicząca rady Miejskiej Lądka-Zdroju

Pobór krwi w Lądku-Zdroju
W imieniu Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi
PCK w Lądku-Zdroju serdecznie zapraszam do udziału w
poborze krwi w dniu 22.07.2020r. na Lądeckim Rynku.
Zapraszamy do kontaktu i śledzenia naszego profilu na
Facebooku: Gminny Klub HDK PCK w Lądku-Zdroju,
e-mail: hdk.ladekzdroj@wp.pl
Anna Witos, Prezes Klubu
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Dzienny Dom Opieki Medycznej
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Szanowni Państwo Z radością i dumą informujemy, że 1 czerwca 2020 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 otworzyliśmy w Lądku
Zdroju Dzienny Dom Opieki Medycznej. Oferta pobytu w Dziennym
Domu Opieki Medycznej skierowana jest do mieszkańców miasta i
gminy Lądek Zdrój oraz całego powiatu kłodzkiego, w szczególności do osób powyżej 60 roku życia. Czas trwania pobytu w Dziennym Domu Opieki Medycznej ustalany jest indywidualnie 5 dni w
tygodniu (w dni robocze) 4-8 godzin. W trakcie pobytu zapewniamy ciepły posiłek, terapię zajęciową, zabiegi fizykoterapeutyczne,
gimnastykę. Organizujemy spotkania z różnymi specjalistami a
gdy pogoda sprzyja wówczas z tego korzystamy i organizujemy
wycieczki krajoznawcze. Opinie uczestników:
KAZIMIERZ: Polecam Dzienny Dom Opieki Medycznej , który zapewnia uczestnictwo w życiu społecznym, kulturalnym i towarzyskim Jest to miejsce pełne pozytywnej energii i przyjaznego charakteru. Miła atmosfera i przytulne wyposażenie lokalu powoduje
że czuje się tu jak w domu. Chętnie tutaj jeszcze wrócę!
GIENIA i ZYGMUNT: Profesjonalna opieka medyczna, wspaniałe
zajęcia manualne i i wspaniali uczestnicy! Czas urozmaicony jest
także przez wspaniałe plenerowe wycieczki. •
MARIA: Tu jest wszystko czego seniorom potrzeba! Spędzamy tu
kreatywnie czas i ciągle uczymy się nowych rzeczy.
Wnioski rekrutacyjne należy składać w siedzibie Inkubatora Przedsiębiorczości w Lądku Zdroju (dawny budynek dworca kolejowego) ul. Kolejowa 6, od pn – pt, w godz. 8.00 - 16.00 tel. 789 384
526.

Lądek-Zdrój pozyskał dodatkowe środki finansowe na zakup
laptopów dla szkół z konkursu „Zdalna Szkoła+”
Gmina Lądek-Zdrój otrzymała dofinansowania w kwocie 59 999,75
zł na zakup 25 laptopów w konkursie grantowym „Zdalna Szkoła
– wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz w kwocie 54 975,00 zł na zakup kolejnych
25 laptopów w konkursie grantowym Zdalna Szkoła+ w ramach
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
Działania są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska

Cyfrowa na lata 2014-2020 i wynoszą 100% kosztów kwalifikowalnych.
Zakupiony sprzęt komputerowy został przekazany trzem szkołom
prowadzonym przez Gminę Lądek-Zdrój z przeznaczeniem do
użyczenia nauczycielom oraz uczniom tych szkół, co umożliwi im
realizację zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość.
UMiG
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Dobre serce lądczanki w tle pandemii koronowirusa
Serdeczne podziękowania przekazujemy Pani Krystynie Krawczyk,
która nieodpłatnie uszyła ponad 150 maseczek ochronnych wielorazowego użytku dla całej załogi Lądeckich Usług Komunalnych
sp. z o.o.
Pani Krystyna Krawczyk w latach 80-90 była pracownikiem lądeckiego szpitala w charakterze krawcowej. Początkiem lat dziewięćdziesiątych objęła dodatkowe obowiązki magazyniera prowadząc
magazyn kuchni szpitalnej. Po przejściu na emeryturę współpracowała charytatywnie z wielkim zaangażowaniem z „Lądeckimi Wiolinkami” - ludowym zespołem dziecięcym, dbając przede
wszystkim o regionalne ludowe stroje dolnośląskie dziewczynek,
oraz projektując i szyjąc nowe kostiumy. Ponadto współorganizo-

wała wycieczki wraz ze zbiórkami funduszy dla dzieci z zespołu.
Spod jej rąk wyszły również charakterystyczne lalki w ludowych
strojach zespołu Wiolinek, którymi zespół uhonorowywał osoby
zasłużone w jego rozwoju. W latach 2000-2001 Pani Krystyna projektowała i wykonywała stroje dla szwajcarskich grup tanecznych,
m.in. „Blickfang” z programem tańców latynoamerykańskich,
standardowych i Flamenco.
Społeczność lądecka zapewne zna Panią Krysię również z drobnych ale profesjonalnych usług krawieckich, pełnych kreatywności, zaangażowania i oryginalnych rozwiązań.
Lądeckie Usługi Komunalne

Rowerowe Eldorado w Górach Złotych
Wiele regionów Polski kusi miłośników dwóch kółek do odwiedzin,
oferując w zamian atrakcyjne turystycznie trasy rowerowe. Nie
każdy cyklista jednak zdaje sobie z tego sprawę, że to właśnie w
południowo-zachodniej części naszego kraju, tuż przy granicy z Republiką Czeską, powstał ponad 200-kilometrowy system jednokierunkowych tras typu Singletrack. Trasy te obecnie są największą w
Europie siecią ogólnodostępnych ścieżek rowerowych typu enduro
- utwardzone, poprowadzone w górskim, lesistym terenie ścieżki,
zaprojektowano w formie tzw. pętli, dając tym szansę rozpoczęcia
i zakończenia niesamowitej, górskiej rowerowej przygody w wybranym przez cyklistę miejscu startu. Wystarczy jeszcze dodać, że
pętle te połączone są ze sobą łącznikami, umożliwiając rowerzyście
dogodne planowanie odpowiednio do chęci i kondycji dłuższych
eskapad rowerowych.

Sercem dla powstałej sieci singletracków, a zarazem najdogodniejszą bazą wypadową dla cyklistów, jest słynny ze swych leczniczych
wód termalnych Kurort Lądek-Zdrój. To właśnie w bezpośredniej
bliskości uzdrowiska położone są jedne z najbardziej atrakcyjnych
pod względem przebiegu i walorów widokowych pętli rowerowych –
Pętla Orłowiec, Pętla Zdrój i Pętla Trojak. Już tylko te trzy trasy dają
fanom aktywnej turystyki możliwość czerpania radości z terenowej
jazdy rowerem po górskich ostępach. Dla tych mniej zaprzyjaźnionych z pojazdami napędzanymi siłą mięśni lub prądem elektrycznym, idealną jest łagodna, 6-kilometrowa Pętla Zdrój, wytyczona po
uzdrowiskowym, pełnym skałek i leśnych uroczysk terenie Lądka-Zdroju. Dostępna z niej ponad 5-kilometrowa Pętla Trojak pozwoli
nie tylko rowerzyście na modyfikację i wydłużenie trasy przejazdu,
ale poprowadzi także w podszczytowy rejon góry Trojak – jednego
z najlepszych punktów widokowych na Góry Bialskie, Masyw Śnieżnika, Góry Bystrzyckie oraz Góry Orlickie. Sam zjazd z Trojaka z powrotem do Pętli Zdrój uznawany jest za to za najbardziej urozmaicony - na trasie napotkamy kładki, mostki, kamienne trakty i ciągi oraz

mnóstwo generujących moc frajdy zakrętów i serpentyn…. Tych z
rowerami „za pan brat” do dłuższego romansu zaprasza i wabi natomiast Pętla Orłowiec. Ta blisko 22-kilometrowa ścieżka dociera w
swym przebiegu aż pod Jaworową Przełęcz, skąd na cyklistę czeka
najdłuższy w Europie odcinek pod kątem zjazdu – blisko 13 kilometrów w dół - przez pełną band, nawrotów i hopek leśną głuszę…
Ze ścieżek może skorzystać każdy, komu samodzielna jazda rowerem górskim z przerzutkami (w szczególności kręcenie i hamowanie) nie sprawia trudności. Trasy te bowiem zostały tak zaprojektowane, aby przede wszystkim dawać radość z jazdy każdemu, kto
może i lubi poruszać się na rowerze. Podjazdy pod górę prowadzone
były z ideą jak najlżejszego zdobywania lub tracenia wysokości, co
uzyskano poprzez budowę znakomicie urozmaicających przebieg
ścieżek zakosów i tzw. trawersowania. Zresztą, niewielki wysiłek
włożony w podjazd wynagradzany jest wyborną jazdą w doliny – do
Lądka-Zdroju. A tam, w bogatym w tradycje uzdrowiskowe kurorcie,
czekają na wypatrujących relaksu i odprężenia cyklistów znakomite
w swym działaniu lecznicze termy…
Więcej o singletrackach na fanpejdżu FB: www.facebook.com/singletrackglacensis/
Informacje o atrakcjach turystycznych oraz bazie noclegowo-gastronomicznej: http://ckirladek.pl/informacja-turystyczna/
Czy wiesz, że…
• Singletracki to wytyczone, z ustalonym kierunkiem jazdy, szutrowe
ścieżki leśne, przebiegające z dala od dróg transportowych i istniejących szlaków turystycznych. Z uwagi na bezpieczeństwo Wasze i
innych użytkowników systemu prosimy o zachowanie wytyczonego
kierunku i o rozwagę podczas jazdy.
• Singletrack Glacensis to największa w Europie sieć tras rowerowych wytyczonych w formie pętli. Dzięki temu możesz rowerową
przygodę rozpocząć w każdym miejscu mając pewność – o ile nie
zmienisz w trakcie przejazdu pętli na inną - że wrócisz w miejsce, z
którego rozpocząłeś przygodę.
• Na początku każdej singletrackowej pętli stoją „bramy wjazdowe” z
nazwą i mapą. Dzięki temu na punktach stycznych z innymi pętlami
będziesz wiedział, które z leśnych „wrót” poprowadzą cię po wybranej uprzednio trasie.
• Przy odpowiednim przygotowaniu i kondycji możesz tak zaplanować trasę przejazdu, że z pomocą singletrackowych ścieżek dotrzesz
do najbardziej znanych atrakcji turystycznych Ziemi Kłodzkiej – od
Barda z przełomem Nysy Kłodzkiej i Sanktuarium, poprzez Złoty
Stok z Kopalnią Złota, bogate w zabytki Kłodzko, Międzygórze i rejon
Śnieżnika Kłodzkiego, aż po pełne uroku Międzylesie.
• Na przebiegu tras znajdują się miejsca odpoczynku, dzięki czemu
w dogodnym miejscu możesz zorganizować postój lub odpoczynek.
• W punktach informacji turystycznej otrzymasz bezpłatnie papierową mapę z trasami turystycznymi. Te same przebiegi tras dostępne
są w bezpłatnej do pobrania aplikacji na telefon: https://www.traseo.
pl/mapy-turystyczne/mapa/370/singletrack-glacensis-polska-traseo
Grzegorz Szczygieł, UMiG
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„Geniusze i Marzyciele” w Lądku-Zdroju
W czerwcu w Lądku-Zdroju gościła ekipa filmowa realizująca zdjęcia do filmu o Ludwiku Hirszfeldzie, polskim anatomie, żyjącym w
latach 1814 - 1876. Film, który stanowi część cyklu filmów o wybitnych Polakach pt. „Geniusze i Marzyciele”, będzie można obejrzeć
w TVP we wrześniu tego roku. W pierwszym dniu ekipa pracowała
na terenie Uzdrowiska oraz w Rezydencji ProHarmonii. Reżyserem
filmu jest Paweł Wysoczański znany lądeckiej publiczności z Przeglądu Filmów Górskich. Jego film „Jurek” (2014 r.), o wybitnym
himalaiście Jerzym Kukuczce, otrzymał 27 prestiżowych międzynarodowych nagród filmowych.
W lądeckich zdjęciach wzięli udział również mieszkańcy Lądka-Zdroju. Dokumentację fotograficzną z pracy filmowców stworzyło Atelier
Marzena Zawal i jej mały wycinek prezentujemy w „Debatach”.
Red.
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Wsparcie dla nowych firm

Dzień Dziecka w „Trojanie”

Prowadzenie własnej firmy wymaga ogromnej wiedzy i posiadania
środków finansowych. Wykonywanie działalności gospodarczej to
również konieczność opłacania składek na ubezpieczenia, kosztów
wynajmu lokalu, zatrudniania pracowników.
Równie ważne jest posiadanie wsparcia prawnego czy księgowego.

Stało się już tradycją, że Dzień Dziecka w klubie „Trojan” jest wydarzeniem, w którym chętnie uczestniczą dzieci oraz rodzice, a
nawet całe rodziny.
W tym roku nasz dyżurny synoptyk pogody trener Łukasz zamówił
słońce i ciepło, żeby nic nam nie stanęło na przeszkodzie w rozegraniu Meczów Przyjaźni z rodzicami i pomiędzy grupami trenującymi w naszym klubie.
Dodatkowo rodzice, babcie i dziadkowie pomogli w produkcji najlepszych frytek, które są znakiem firmowym „Trojana” i smażeniu
kiełbachy, którą mógł zjeść każdy uczestnik pikniku. Dzieci miały
również darmową loterię fantową, w której główną nagrodą była
piłka podpisana przez byłego zawodnika Jerzego Dudka. Wygrał ją
zawodnik Szymon Borejko.
Bardzo dziękuję trenerom Łukaszowi i Zbysiowi za pomoc przy
organizacji festynu, rodzicom za każde wsparcie oraz wam, Drogie Dzieci, bo bez was nie udałoby się zrobić takiego świetnego
wydarzenia.
W tym roku swój jubileusz 35-lecia pracy na rzecz naszego KS
„Trojan” obchodzi gospodarz obiektu Pan Pawel Gzella, który jak
zawsze świetnie przygotował płytę boiska. Panie Pawle wszystkiego dobrego.
Wojciech Ziobro, KS „Trojan”

Inkubator Przedsiębiorczości jest doskonałym miejscem, które
pomoże Twojej firmie w minimalizowaniu kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej (na różnym etapie rozwoju).
Oferujemy:
- wsparcie założycielskie,
- możliwość skorzystania z przestrzeni biurowej i sali konferencyjnej ,
- możliwość skorzystania ze stanowiska open space,
- możliwość skorzystania z wirtualnego biura,
- możliwość korzystania z darmowych szkoleń,
- doradztwo biznesowe,
- doradztwo prawne,
- doradztwo księgowe.
Już dziś możesz skorzystać z udogodnień i wsparcia w Inkubatorze Przedsiębiorczości.
Jesteśmy do Twojej dyspozycji codziennie od poniedziałku do
piątku w godz. 8:00-16:00.
Inkubator Przedsiębiorczości
w Lądku-Zdroju przy ul. Kolejowej 6.
https://inkubator-ladek.pl/

#Gaszynchallenge
Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju także przyjęli
nominację do #Gaszynchallenge. Wykonano wyborne, charytatywne pompowanie dla Mii pod Zdrojem „Wojciech”.
Dziękujemy!

„Czyste powietrze”
Program „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze” – Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Lądek – Zdrój oraz pozostałych
gminach na terenie Powiatu Kłodzkiego.
Uwaga mieszkańcy, w dniu 14 lipca 2020 r. planowane jest
ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych
w ramach programu Ziemia Kłodzka – czyste powietrze. W dniu 15
lipca o godzinie 18:00 w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości
ul. Kolejowa 6, odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców z udziałem ekspertów. Wszelkie informacje na temat programu znajdują się na stronach internetowych:
www.ziemiaklodzka-czystepowietrze.gmina.klodzko.pl/,
www.ladek.pl w zakładce Urząd/Programy wymiany pieców/ Ziemia Kłodzka – czyste powietrze.
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Lądecka Policja ostrzega - nie daj się nabrać na wnuczka i na policjanta
Dzielnicowy rej. 1: sierż. szt. Wojciech Kryl, telefon: 797 306 356, e-mail: dzielnicowy.ladek-zdroj1@klodzko.wr.policja.gov.pl
Dzielnicowy rej. 2: mł. asp. Marta Galan-Bosak, telefon: 797 306 360, e-mail: dzielnicowy.ladek-zdroj2@klodzko.wr.policja.gov.pl

OFERTY PRACY (stan na 24.06.2020) Dyżury aptek w lipcu 2020
w Lądku-Zdroju i Stroniu Śląskim, Bystrzycy Kodzkiej i
W GMINIE LĄDEK-ZDRÓJ
Międzylesiu
Kierowca autobusu - tel. 881 483 053
Kucharz - Bar „Lux”, tel. 501 035 927
Pomoc kuchenna - Bar „Lux”, tel. 501 035 927
Dekarz - tel. 725 917 214
Praca w budowlance (wykończeniówka, elew.), tel.607 524 551
Pomoc kuchenna - Dom seniora „HillTom”, tel. 728 904 137
Praca w Restauracji „Polska Chata”, ul. Kościuszki, tel. 664 428
705
Pokojowa - OW „Bankowy” tel. 748148543
Kucharz - „H.O.T.E.L. LIDO”, tel. 506 903 227
Pomoc Kuchenna - „H.O.T.E.L. LIDO”, tel. 506903227
Wykwalifikowany kucharz - „Willa Marianna”, tel. 501144704
Pizzer - „Willa Marianna”, tel. 501144704
Pomoc kuchenna z doświadczeniem - „Willa Marianna”, tel. 501
144 704
Obsługa Baru - Stawy Biskupie, tel. 505 077 652
Kucharz - Stawy Biskupie, tel. 505 077 652
Konserwator - Hotel „Mir Jan”, tel. 505 952 564
Kucharz - Hotel „Mir Jan”, tel. 505 952 564
Kelner - Hotel „Mir Jan”, tel. 505 952 564
Pracownik budowlany - Hotel „Mir Jan”, tel. 505 952 564
Recepcjonista - Hotel „Zamek na skale”, Trzebieszowice, tel.
748652000, dyrektor@zameknaskale.com.pl
Kelner/Barman - Hotel „Zamek na skale” Trzebieszowice, tel.
748652000, dyrektor@zameknaskale.com.pl
Pokojowa - Hotel „Zamek na skale” Trzebieszowice, tel.
748652000, dyrektor@zameknaskale.com.pl
Konserwator - Hotel „Zamek na skale” Trzebieszowice, tel.
748652000, dyrektor@zameknaskale.com.pl
Praca w budowlance (wykończeniówka, elew.), tel.607 524 551
Pomoc kuchenna- Hotel „Zamek na skale”, Trzebieszowice, tel.
748652000, dyrektor@zameknaskale.com.pl
Kierownik recepcji - Hotel „Zamek na skale”, Trzebieszowice, tel.
748652000, dyrektor@zameknaskale.com.pl

1.07.2020 godz. 20.00-8.00„Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
2.07.2020 godz. 20.00-8.00 „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
3.07.2020 godz. 20.00-8.00 „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
4.07.2020 godz. 16.00-8.00 „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
5.07.2020 godz.8.00-8.00 „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
6.07.2020 godz.20.00-8.00 „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
7.07.2020 godz. 20.00-8.00„Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
8.07.2020 godz.20.00-8.00„Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
9.07.2020 godz. 20.00-8.00„Pod Słowikiem”, Międzylesie, pl. Wolności 34/7
10.07.2020 godz. 20.00-8.00 „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
11.07.2020 godz.16.00-8.00 „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
12.07.2020 godz. 8.00-8.00 „Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
13.07.2020 godz. 20.00-8.00„Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
14.07.2020 godz. 20.00-8.00 „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
15.07.2020 godz. 20.00-8.00 „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
16.07.2020 godz. 20.00-8.00 „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
17.07.2020 godz.20.00-8.00 „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
18.07.2020 godz.16.00-8.00 „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
19.07.2020 godz. 8.00-8.00„Pod Słowikiem”, Międzylesie, pl. Wolności 34/7
20.07.2020 godz.20.00-8.00„Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
21.07.2020 godz. 20.00-8.00„Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
22.07.2020 godz. 20.00-8.00 „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
23.07.2020 godz.20.00-8.00 „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
24.07.2020 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
25.07.2020 godz. 16.00-8.00„Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
26.07.2020 godz. 8.00-8.00 „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
27.07.2020 godz. 20.00-8.00 „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
28.07.2020 godz. 20.00-8.00 „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
29.07.2020 godz.20.00-8.00 „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
30.07.2020 godz.20.00-8.00 „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
31.07.2020 godz. 20.00-8.00„Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
(Harmonogram pracy aptek podajemy na podstawie Uchwały XII/127/2018 Rady Powiatu Kłodzkiego)
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75 lat Królewskiego Kurortu w Polsce (1945 - 2020)

nr 6 (240/2020)

POCZĄTKI CZYTELNICTWA I ORGANIZACJI
POLSKICH BIBLIOTEK I ICH ŻYWOT. Część 2
Nakładane obowiązki na bibliotekę w zakresie organizowania różnego rodzaju konkursów czytelniczych skłoniło bibliotekarzy do
wzmożonej pracy, a przy okazji głębszego zaangażowania w pracy
z książką. Bibliotekarze organizowali także odczyty i wieczorki czytelnicze. W punktach, zimową porą zbierali się czytelnicy, kobiety
z robótkami i mężczyźni z fajką, a bibliotekarz z odpowiednim materiałem książkowym, aby dać godziwą rozrywkę i zainteresować
książką. Letnią porą, w czasie sianokosów, żniw i wykopów niejednokrotnie „zmuszony” był do opowiadania przy posiłku anegdot i
czytania urywków książek.
Od 1954 r. Miejska Biblioteka Publiczna włączona została do ogólnopolskiej sieci bibliotek publicznych. Rozwijająca się dość dynamicznie pod kierownictwem Stanisława Stalisia wypożyczalnia
książek, potrzebowała większego lokalu. Dzięki jego staraniom, w
1953 r. Miejska Biblioteka Publiczna przeniosła się do przystosowanych po remoncie, nowych parterowych pomieszczeń przy ul.
1-go Maja 1 (obecnie ul. Zdrojowa 1). Wyodrębniono w niej Dział
dla Dorosłych, Dział dla Dzieci i Młodzieży, do którego przyjęto
w 1961 r. pracownika na etat Bronisławę Koczyjową, urządzono
czytelnię z telewizorem czarnobiałym (marki Rubin) oraz zorganizowano Pracownię Introligatorską, opłacaną głównie ze składek
Koła Przyjaciół Książki (przekształconego później w Koło Przyjaciół Biblioteki). W niej w latach 1961-70 pracował dyplomowany
introligator Antoni Woźniak, któremu w latach 1961-64 pomagała żona – Stanisława. Narzędzia, którymi wówczas dysponowali
to: gilotyna stalowa, prasa mechaniczna i nożyce introligatorskie.
Miesięcznie przeciętnie oprawiali 180-200 książek, co przedłużało im żywot pięciokrotnie. Tu oprawiano też księgi urodzeń
i ślubów oraz zmarłych, zarówno parafialne, jak i urzędowe. Po
kapitalnym remoncie budynku przy obecnym pl. Staromłyńskim
5 (wówczas pl. Nowotki 5) z przystosowaniem do działalności w
nim Miejskiego Domu Kultury, decyzją ówczesnego Przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Lądku-Zdroju,
Józefa Krzemienia, Miejską Bibliotekę Publiczną w latach 1964-65
ulokowano w parterowych przestronniejszych pomieszczeniach
tegoż obiektu, gdzie jest po dzień dzisiejszy. W 1992 r. na mocy
Uchwały Zarządu Miasta i Gminy z dnia 25.10.1991 r. połączono
trzy instytucje: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Ośrodek Sportu
i Rekreacji oraz Bibliotekę Publiczna Miasta i Gminy. W rezultacie
utworzono Centrum Kultury i Rekreacji. Od tego czasu biblioteka
istnieje jako Biblioteka Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju, łącząc w sobie Dział dla Dorosłych, Dział dla Dzieci oraz dwie
filie w Radochowie i Trzebieszowicach. Ze względu na kapitalny remont budynku w latach 2005-2006 biblioteka w formie ograniczonej działa w Klubie Kuracjusza Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A.
przy ul. Orlej 7. W styczniu 2007 r. biblioteka powróciła na parter
budynku Centrum Kultury i Rekreacji i otrzymała na działalność
trzy pomieszczenia, w których organizuje swoją pracę. W związku
z trudnościami administracyjno-ekonomicznymi, Rada Miejska w
Lądku-Zdroju swoją Uchwałą z dnia 26.09.2016 r. zlikwidowała
Filie Biblioteki Centrum Kultury i Rekreacji w Radochowie i Trzebieszowicach. Procedura likwidacji zakończyła się w ciągu 6 miesięcy, czyli w 2017 r.
Biblioteki zakładowe i inne.
Biblioteka Uzdrowiska. Latem 1945 r. utworzono Zarząd Państwowego Uzdrowiska na czele z dyrektorem Zygmuntem Mohlem, którego początkowym zadaniem było uruchomienie - reaktywowanie bazy leczniczej. Pierwszy turnus leczniczy rozpoczął się
od 1.05.1946 r. i do końca roku zarejestrowano 1894 kuracjuszy
i 1000 wczasowiczów. W tym czasie, to znaczy 1.04.1946 r. z inicjatywy Komisji Uzdrowiskowej otwarto skromną bibliotekę do

użytku kuracjuszy zorganizowaną w obecnym Zakładzie Przyrodoleczniczym „Adam” (ul. Wolności 2). Liczyła 236 tomów, pierwsze książki pochodziły od pracowników uzdrowiska, którzy jako
m.in. osadnicy przywieźli je ze sobą, były też dary od kuracjuszy.
W październiku 1946 r. zakupiono 34 książki, planując jeszcze tego
samego roku dodatkowe zakupy. Książki udostępniali pracownicy
kulturalno-oświatowi. Przez cały czas biblioteka czynna była od
godz. 8.00 do 15.00. Od początku kwietnia do początku sierpnia
836 osób skorzystało z oferty, dokonując 4089 wypożyczeń. Od
1.08.1948 r. m.in. książki wypożyczał Stanisław Paliszewski. Od
1.01.1949 r. w lądeckim uzdrowisku zorganizowano Dział Kulturalno-Oświatowy. Na kierownika tego działu dyrektor naczelny
uzdrowiska Eustachiusz Wolniak zatrudnił Stanisława Paliszewskiego i wówczas bibliotekę przeniesiono do holu Domu Zdrojowego przy ul Orlej 7 (obecnie szatnia kawiarni „Zdrojowa”). Od
1953 r. w bibliotece tej prace rozpoczęła Sylwia Zielińska, która na
dobre zajęła się organizowaniem biblioteki pod kierunkiem Komisji
Uzdrowiskowej. W związku z powiększającym się ilościowo księgozbiorem, bibliotekę przeniesiono do większego pomieszczenia,
obecnego Klubu Kuracjusza (południowe skrzydło Domu Zdrojowego). W 1964 r. bibliotekę umieszczono w nowych, wyremontowanych, przestronnych pomieszczeniach w przyziemiu tegoż
Domu Zdrojowego. Tu stały katalogi ogólnodostępne dla czytelników oraz urządzona została czytelnia prasy. W czasie trwania
imprez związanych z Festiwalem Muzyki Rosyjskiej i Radzieckiej,
w latach 1965-1989, w części pomieszczeń biblioteki mieściło się
czasowo biuro festiwalowe i organizowane były konferencje prasowe. W 1988 r. włączono do biblioteki działy: Medyczny i Tech-

niczny, umieszczone dotychczas w budynku Dyrekcji Uzdrowiska
przy ul. Wolności 4. Oprócz wcześniej wymienionych w bibliotece
książki wypożyczali: m.in. Mariola Dela, Krystyna Hiero, Lucyna
Kszysztan, Zofia Pałka, Stanisław Rudnicki i Sławomir Sokołowski. W 1998 r. w bibliotece zatrudniony był Zdzisław Masłowski,
w tym też roku biblioteka liczyła 21 000 woluminów, a dla czytelni prenumerowano 20 tytułów czasopism. W 2007 r. bibliotekę
przeniesiono do przyziemia budynku Zakładu Przyrodoleczniczego
„Adam” przy ul. Wolności 2. Na przełomie maja i czerwca 2015
r. dyrekcja Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. bibliotekę liczącą
wówczas 5 700 woluminów zlikwidowała. Ostatnim w niej bibliotekarzem był Wacław Przysiecki. Od 1.06.2005 r. Zarząd Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. pomieszczenia wydzierżawił Karolinie
Szamborskiej z przeznaczeniem na zorganizowanie lokalu o podobnej działalności. Po remoncie (adaptacji) pomieszczeń, dnia
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7.07.2015 r. otwarty został lokal „Drugie Życie Książek” w którym
oprócz działalności gastronomicznej istniał dostęp do prywatnego
księgozbioru. Obecnie lokal prowadzony jest przez nowych ajentów, odbywają się w nim koncerty, warsztaty i prezentacje, wciąż
istnieje także możliwość wypożyczenia książek z istniejącego w
nim niewielkiego księgozbioru.
Biblioteka FWP. Z chwilą organizacji pod koniec 1949 r. w Lądku-Zdroju Ośrodka Wczasowego Funduszu Wczasów Pracowniczych
(FWP), utworzona została Biblioteka Centralna dla przyjeżdżających
na wypoczynek wczasowiczów. W celu ułatwienia wczasowiczom
dostępu do książek, w początku lat 60-tych XX w., biblioteka została podzielona na poszczególne administracje domów wczasowych
(istniało wówczas 10 administracji), a książki były wypożyczane
w recepcjach tych obiektów. Jednak „rozdrobniony” księgozbiór
nie mógł zadowolić wszystkich chętnych czytelników. Wybór proponowanych tytułów w poszczególnych domach wczasowych był

ograniczony. W 1968 r. powrócono do poprzedniej koncepcji, czyli
prowadzenia jednej dużej ogólnodostępnej wypożyczalni książek –
Biblioteki Centralnej. Jej organizację, m.in. zakup książek dyrektor
Stefan Skulski powierzył Zenobii Witek, którą później zatrudnił na
stanowisku kierownika biblioteki. Wypożyczalnia mieściła się wówczas w domu wczasowym „Jadwiga” przy ul. T. Kościuszki 48a,
tuż obok Sali Kameralnej. Po uzupełnieniu zbiorów bibliotecznych i
uroczystym otwarciu w 1970 r. Centralnej Biblioteki Zarządu Okręgu Funduszu Wczasów w Lądku-Zdroju, ówczesny dyrektor Zenon
Helcyk zatrudnił na stanowisku kierownika Krystynę Makowską,
która kierowała tą placówka do chwili jej likwidacji na przełomie
lat 1993/1994. Wtedy pomieszczenie biblioteki było niewielkie, a
księgozbiór liczył zaledwie 2000 woluminów. Bibliotekarką była
Maria Mally, a po przejściu jej na rentę Mariola Dele, zwolniona
w 1991 r. Wówczas budżet FWP pozwalał na bieżące uzupełnianie
księgozbioru w wartościowe pozycje albumowo-encyklopedyczne,
popularnonaukowe oraz najbardziej cenne i popularne tytuły literatury pięknej. Nowa biblioteka wprowadziła, jako pierwsza w Lądku
wolny dostęp do półek, to znaczy, że czytelnik mógł zapoznać się z
książką jeszcze przed jej ewentualnym wypożyczeniem. Biblioteka
powiększała księgozbiór o wartościowsze pozycje dzięki dużemu
zaangażowaniu ówczesnej dyrektorki Z.O. FWP Jadwigi Pytlarz,
która nie skąpiła funduszy na zakup książek i działalność biblioteki. W 1980 r. biblioteka przeniosła się do nowego przestronnego
pomieszczenia na parterze budynku dyrekcji FWP przy ul. T. Kościuszki 21. Wtedy liczyła już 18 000 woluminów. Oprócz wypożyczania książek organizowane w niej były wieczory literackie, spotkania z pisarzami, wieczory poezji i muzyki przy świecach, a także
imprezy popularyzujące naukę i jej osiągnięcia. Jednym z większych była impreza pt. „Jaskinia Niedźwiedzia w Masywie Śnieżnika”. Wydarzenie to zostało przygotowane na konkurs ogłoszony
przez Wojewódzki Dom Kultury we Wrocławiu w 1972 r. Zdobyło
I miejsce, jednocześnie zapoczątkowało wieloletnią współpracę z
Uniwersytetem Wrocławskim w organizacji kolejnych Szkół Spe-
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leologicznych w FWP w Lądku-Zdroju. Ostatnią, od roku 1988,
siedzibą biblioteki były pomieszczenia po byłej kawiarni „Cichy
Kącik” w przyziemiu sanatorium im. dr A. Ostrowicza – „Rybniczanka” (ul. I. Paderewskiego 5). Liczyła wówczas 20 000 woluminów, posiadała bogaty dział albumowo-encyklopedyczny m.in.
piękne albumy malarstwa, fotografii, krajoznawczo-przyrodnicze,
słowniki z różnych dziedzin życia i encyklopedie. Istniał też bogaty
dział poezji i literatury pięknej, książek z różnych dziedzin życia
m.in. filozofii, geografii, krajoznawstwa itp., lektury szkolne a także
dużą płytotekę z muzyką klasyczna i rozrywkową. Z biblioteki przeciętnie rocznie korzystało ok. 20 000 czytelników-wczasowiczów
z całego kraju, a także pracownicy FWP, ich dzieci i rodziny oraz
mieszkańcy miasta. W związku z reorganizacją FWP w 1991 r.,
decyzją dyrektora ZO FWP Ryszarda Wulicza, biblioteka z przyczyn
ekonomiczno-organizacyjnych została przeznaczona do likwidacji.
W marcu 1994 r. ta zakładowa placówka oświatowo-kulturalna została zamknięta. Część księgozbioru została przekazana Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Lądku-Zdroju.
Sanatorium radzieckie. W 1945 r. Radziecka Komenda Wojskowa
Miasta zaczęła uruchamiać bazę leczniczą uzdrowiskowo-rehabilitacyjną dla swoich potrzeb – tworząc Ośrodek Zdrowia, Sanatorium Armii Radzieckiej. W tym czasie dla personelu rosyjskiego
obiektów hotelarsko-leczniczych zorganizowana została wypożyczalnia książek w parterze budynku przy ul. Cienistej 2. Po przystosowaniu (remoncie) Hali Albrechta na swój Klub przy ul. Lipowej
6a, w 1956 r., Rosjanie bibliotekę liczącą około 2000 woluminów,
ulokowali w tym obiekcie. Obok Rosjan korzystali z niej też nauczyciele j. rosyjskiego lądeckich szkół i uczniowie szczególnie
z Liceum Ogólnokształcącego. Na przestrzeni tych lat bibliotekę
obsługiwali kolejni instruktorzy kulturalno-rozrywkowi, którzy zawsze byli w randze Kierownika Klubu. Garnizon Sanatorium Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej został zlikwidowany w 1991
r., a wraz z nim biblioteka posiadająca wówczas 6000 woluminów.
Szpital wojskowy. Na bazie likwidowanego częściowo sanatorium
Armii Radzieckiej w przejętych budynkach, w lipcu 1953 r., Szefostwo Służby Zdrowia Ministerstwa Obrony Narodowej utworzyło
Wojskowy Zespół Sanatoryjny z Komendantem kmdr Edwardem
Łukaszewiczem na czele, który już od 1.09.1953 r. przyjmował kuracjuszy. Od września 1953 r. działała tu biblioteka sanatoryjna
wraz z czytelnią prasy, a jej organizatorem i pierwszym bibliotekarzem był sierżant Ryszard Cętkiewicz. Swoją siedzibę miała w
Klubie Wojskowym przy ul. Leśnej 2. Od rok 1960 była to Biblioteka Centralnego Wojskowego Zespołu Sanatoryjnego. W celu
sprawnej obsługi kuracjuszy czasowo utworzono filie w sanatorium Lotnik (ul. Jadwigi 2), Ośrodku Rehabilitacyjnym (ul. Orla 4)
oraz Sanatorium Willowym (ul. Zwycięstwa 15 – tak zwana Dwójka
i przy ul. gen. J. Świerczewskiego 25 - obecnie Parkowa). W filiach
książki wypożyczali instruktorzy kulturalno-oświatowi. Bibliotekarzami byli kolejno: Anna Kaczorowska, której czasowo pomagała
córka Małgorzata oraz Izabela Gajewska. Zbiór liczył około 25 000
woluminów w dziale ogólnym i ponad 1000 w dziale medycznym.
W związku z reorganizacją działalności 23 Wojskowego Szpitala
Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego biblioteka z przyczyn ekonomiczno-organizacyjnych została zlikwidowana w 2004 r.
Wobec powyższego, dla upamiętnienia działalności pierwszych
polskich osadników przybyłych do Lądka-Zdroju po 1945 r., proponuje na budynku przy ul. Kościelnej 2 (obecnie w remoncie)
umieszczenie tablicy pamiątkowej o treści: „W TYM DOMU W
LATACH 1948 – 1953 MIEŚCIŁA SIĘ MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA, JEJ ORGANIZATOREM I PIERWSZYM KIEROWNIKIEM
BYŁ STANISŁAW STALIŚ”. Należałoby też nadać patrona obecnej
bibliotece CKiR, zasłużyła sobie na to.
Tekst Lechosław Siarkiewicz na podstawie własnych informacji
oraz uzyskanych od m. in. I. Gajewskiej, K. Hiero, K. Makowskiej,
S. Zielińskiej, A. Cieska, M. Filipa, A. Garbacza, St. Grzeszczuka, B.
Koszyka, E. Rakoczego.
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22. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TAŃCA IM. OLGI SAWICKIEJ
UWAGA: WSTĘP NA WYDARZENIA JEST NIEODPŁATNY, NA
SPOTKANIA I SPEKTAKLE OBOWIĄZUJE REJESTRACJA ONLINE, FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE: www.festiwaltanca.pl/program-2020, ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!
4 lipca, godz. 19.30, „Festiwalowe retrospekcje” - Wernisaż
wystawy fotografii Radosława Pietragi i Krzysztofa Szczepańskiego, Plener przy CK Kalina, ul. Parkowa 25, Lądek-Zdrój
5 lipca, godz. 20.30, „nieWinne spotkanie, czyli Erotyka w balecie - Popołudnie Fauna 1912 r.”, Spotkanie tylko dla widzów
dorosłych, prezentuje Wrocławska Akademia Baletu, Winiarnia
Radochowska, Radochów 41
6 lipca, godz. 18.00, „Gerard Wilk” - Wieczór autorski Sławomira Pietrasa, Zamek na Skale, Trzebieszowice 151
6 lipca, godz. 20.30, Próba Otwarta – „3 for 13”, choreografia:
Jacek Przybyłowicz, prow. Cezary Łasiczka, Leśna scena, Rezydencja ProHarmonia, ul. Leśna 4, Lądek-Zdrój.
7 lipca, godz. 17.00, „Damy baletu” - Sławomir Pietras rozmawia z Lilianą Kowalską i Beatą Wrzosek-Dopierałą, „Stara Plebania”, Konradów 27
7 lipca, godz. 20.30, ,„Jak skradzino taniec!!!” - kryminalna
opowieść prof. Wojciecha Szafrańskiego, Stacja Rozwój - Inkubator Przedsiębiorczości ul. Kolejowa 6, Lądek-Zdrój
8 lipca, godz.19.00, „Jezioro Łabędzie - Wieczorynka baletowa”, Wrocławska Akademia Baletu, Leśna scena, Rezydencja ProHarmonia, ul. Leśna 4, Lądek-Zdrój
8 lipca, godz. 21.00, Spektakl „Lady Makbet”, Choreografia i
reżyseria: Artur Żymełka, Leśna scena, Rezydencja ProHarmonia,
ul. Leśna 4, Lądek-Zdrój
9 lipca, godz. 19.00, „Artysta niezwykły” - Liliana Kowalska rozmawia z Henrykiem Konwińskim, Rezydencja ProHarmonia, ul.
Leśna 4, Lądek-Zdrój
9 lipca, Godz. 21.00, „Zawód tancerz” - Faceci w rajtuzach,
dziewczyny w talerzach, Wrocławska Akademia Baletu, Leśna scena, Rezydencja ProHarmonia, ul. Leśna 4, Lądek-Zdrój
10 lipca, godz. 19.00, „Teresa Kujawa” - Wieczór autorski Sławomira Pietrasa, Rezydencja ProHarmonia, ul. Leśna 4, Lądek-Zdrój
10 lipca, godz. 21.00, Spektakl „Dom Bernardy Alba”, Choreografia i reżyseria: Artur Żymełka, Leśna scena , Rezydencja ProHarmonia, ul. Leśna 4, Lądek-Zdrój,
5 lipca 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 20 zł
9 lipca godz. 18.00, Muzyczny Stand up Czesława Mozila, Dom
Klahra Kawiarnia Artystyczna, Rynek 1, Bilety 55 zł w przedsprzedaży / 65 zł w dniu koncertu
8 lipca 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 20 zł
11 lipca godz. 21.30, „Domina Przegina” - recital Dominiki
Radwan, uwaga: tylko dla dorosłych, tel. 604 337 846 , wstęp 20 zł
12 lipca 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 20 zł
15 lipca godz. 19.00, Hiszpańskie środy – spotkania z muzyką
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LATINO – gitara i śpiew Moises Bethencourt oraz akompaniament
instrumentów perkusyjnych, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna,
Rynek 1, wstęp 20 zł
18 lipca, godz. 10:00 - 14:00, Warsztaty z szycia - maseczki i
nie tylko. projekt „Działaj lokalnie”, prowadzi ArteWeda Stowarzyszenie Działań Kreatywnych, pl. Staromłyński 5 (Centrum Kultury
i Rekreacji w Lądku-Zdroju), wstęp wolny, dla każdego, zapewniamy materiały i poczęstunek, zapisy: ArteWeda@gmail.com, tel.
888 040 108, facebook.com/arteweda/
18 lipca, godz. 14.30 - 18.30, Czego Nam trzeba? - warsztaty
komunikacji oraz spotkania mieszkańców. Projekt „Lokalne Partnerstwa PAFW”, prowadzi SDK ArteWeda i Towarzystwo Przyjaciół
Ziemi Lądeckiej, pl. Staromłyński 5 (Centrum Kultury i Rekreacji w
Lądku-Zdroju), wstęp wolny, dla wszystkich mieszkańców Gminy
Lądek-Zdrój, poczęstunek, zapisy: ArteWeda@gmail.com, tel. 888
040 108, facebook.com/arteweda/
18 lipca, godz. 18.00, „Rychtalska” - wieczór autorski Tomasza
Pawlęgi. Rozmowy o literaturze, sztuce i inych życia przejawach.
Winiarnia Radochowska, Radochów, tel. 604 337 846
19 lipca, godz. 10.00, „Przygody Kasi i Gabrysia” - przedstawienie dla młodszych i starszych. Projekt „Działaj lokalnie”,
prowadzi ArteWeda Stowarzyszenie Działań Kreatywnych, pl. Staromłyński 5 (Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju), wstęp
wolny, dla każdego, zapisy: ArteWeda@gmail.com, tel. 888 040
108 facebook.com/arteweda/
19 lipca, godz. 11.00, Warsztaty artystyczne. Stwórz z nami
przedstawienie teatralne! Projekt „Działaj lokalnie”, prowadzi ArteWeda Stowarzyszenie Działań Kreatywnych, pl. Staromłyński 5
(Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju),
wstęp wolny, dla dzieci i młodzieży, poczęstunek, zapisy: ArteWeda@gmail.com, tel. 888 040 108
19 lipca 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 20 zł
22 lipca 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 20 zł
24 lipca, godz. 19.30, „Blues Ragtime Storytelling” - koncert
Arka Korolika, Winiarnia Radochowska, Radochów 41, tel. 604
337 846, wstęp 20 zł
25 lipca, godz. 14.30 - 17.30, Czego Nam trzeba? - warsztaty
komunikacji oraz spotkania mieszkańców. Projekt „Lokalne Partnerstwa PAFW”, prowadzi SDK ArteWeda i Towarzystwo Przyjaciół
Ziemi Lądeckiej, pl. Staromłyński 5 (Centrum Kultury i Rekreacji w
Lądku-Zdroju), wstęp wolny, dla wszystkich mieszkańców Gminy
Lądek-Zdrój, poczęstunek, zapisy: ArteWeda@gmail.com, tel. 888
040 108, facebook.com/arteweda/
25 lipca godz. 19.30, Koncert zespołu PRAGMA-muzyka autorska, Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, Rynek 1, wstęp 20 zł
26 lipca 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 20 zł
29 lipca 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 20 zł
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