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Bezpłatny Informator Samorządowy Miasta i Gminy Lądek-Zdrój

29 FINAŁ WOŚP W LĄDKU-ZDROJU
Jak co roku Gmina Lądek-Zdrój włączyła się w organizację finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Już w grudniu 2020 w Bibliotece CKiR, Inkubatorze Przedsiębiorczości i w Kawiarni Dom
Klahra stanęły puszki stacjonarne do których mieszkańcy mogli
wrzucać datki odbierając w zamian serduszko WOŚP.W związku z
obostrzeniami i zakazami związanymi z pandemią koronawirusa w
tym roku większość działań związanych z Finałem rozegrała się w
internecie. Zaczęliśmy już dwa tygodnie przed finałem licytacjami
internetowymi. 31 stycznia nasi wolontariusze od wczesnych godzin
rannych mimo mrozu kwestowali na terenie gminy, licząc na wasze
wsparcie. O godzinie 13.00 Ochotnicza Straż Pożarna zorganizowała
pokaz strażacki na lądeckim rynku, a późnym popołudniem, dzięki
Kawiarni Dom Klahra rozpoczął się koncert on-line w wykonaniu
Moisesa Bethencourta, Bartłomieja Hudźca i Mirka Trychana. Organizacja 29 Finału WOŚP nie byłaby możliwa bez mieszkańców i
gości którzy wzięli udział w tej cyklicznej już akcji, 30 wolontariuszy
oraz ludzi o dobrym serduszku, którzy pomagali i sponsorowali nasz

finał t.j.: Dom Klahra, Inkubator Przedsiębiorczości, Towarzystwo
Przyjaciół Ziemi Lądeckiej, Centrum Kultury i Rekreacji, UMiG Lądek-Zdrój, Sztukateria - Lucyna Macutkiewicz, „Provita” - Mateusz
Kowalewski, Sklep „Garderoba”- Adam Bełczącki, SGB, CK „Kalina”,
KamiGracja - Kamila Chłanda, PWR - Piotr Rusin, Ochotnicza Straż
Pożarna w Lądku-Zdroju, PHUP Octopus, Anna Duch, Agnieszka
Oblicka, Dorota Kuczwalska, Kamila Szulczyńska, Karolina Sierakowska, Paulina Kliś, Anna Królikowska, Katarzyna Durska, Mariola
Kozińska, Marzena Zawal, Ewelina Kozioł-Stępniewicz, Gabriela Naporowska-Rodak, Paulina Bera, Urszula Blicharska, Roman Kaczmarczyk, Radosław Pietraga, Zbigniew Pabian, Zbigniew Piotrowicz,
Moises Bethencourt, Mirek Trychan oraz Bartłomiej Hudziec. Mimo
utrudnień podczas 29 Finału WOŚP zebraliśmy 24584,80 zł!
Nasze wspólne granie przyniosło wiele pozytywnych emocji, ale
przede wszystkim pomoże zapewnić najwyższe standardy na oddziałach dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.
Gracjana Pazdyk-Poświstajło
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12 stycznia. Odbyła się telekonferencja przedstawicieli członków
klastra energii „Ares”. Przedmiotem zdalnego spotkania było omówienie projektów mikroinstalacji fotowoltaicznych.

14 stycznia. Uczestniczyłem w wideokonferencji z wicewojewodą
dolnośląskim Bogusławem Szpytmą w sprawie szczepień przeciw
koronawirusowi i pomocy ze strony samorządów w dowozie osób
niepełnosprawnych na takie szczepienia.

Z biurka
BURMISTRZA KACZMARCZYKA
28 grudnia. Podpisałem porozumienie w sprawie utworzenia
dzierżoniowsko-ząbkowicko-kłodzkiego ZIT. Zostałem przedstawicielem gmin-miejsko wiejskich w kontaktach z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w sprawach realizacji
porozumienia. Przypomnę, że skrót ZIT oznacza Zintegrowane
Inwestycje Terytorialne będące formą współpracy samorządów
współfinansowaną ze środków Funduszy Europejskich. Dzięki niej
samorządy mogą skuteczniej realizować swoje inwestycje współfinansowane dzięki unijnemu wsparciu.
7 stycznia. Odbyła się wideokonferencja z burmistrzami i starostą powiatu kłodzkiego. Omówiliśmy wspólną strategię w zakresie
projektów pomocy dla gmin górskich, a także problem pandemii
ptasiej grypy na terenie powiatu.
11 stycznia. Miałem spotkanie z prezesem Polskiego Związku Alpinizmu, Piotrem Pustelnikiem i dyrektorem Festiwalu Górskiego
w Lądku-Zdroju, Maciejem Sokołowskim. Przedmiotem naszej
rozmowy była budowa kompleksu wspinaczkowego przy ul. S.
Moniuszki w Lądku-Zdroju.

19 stycznia. Kolejna wideokonferencja. Tym razem rozmawiałem
z reprezentantami Grupy IEN na temat przygotowania do realizacji
projektu budowy farmy fotowoltaicznej.
21 stycznia. Gościłem projektanta toalet miejskich. Spotkanie
dotyczyło przygotowania projektu adaptacji na toaletę miejską
jednego z zabudowań usługowych przy parkingu na pl. M. Skłodowskiej-Curie.
22 stycznia. Następna wideokonferencja, w ramach której odbyły
się konsultacje społeczne dotyczące projektu Umowy Partnerstwa
na lata 2021 – 2027 w obszarze programu Fundusze Europejskie
2021 – 2027. Chodzi o współpracę pomiędzy marszałkiem województwa dolnośląskiego i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
28 stycznia. Odbyła się konferencja EHTTA (Europejskie Stowarzyszenie Historycznych Miast Termalnych). Omówiliśmy sytuację
stowarzyszonych uzdrowisk w poszczególnych państwach oraz
plany organizacji na 2021 r.
Z przyjemnością informuję, że w ostatniej edycji Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów – nieodpłatnego konkursu organizowanego rokrocznie przez Związek Powiatów Polskich – gmina
Lądek-Zdrój znalazła się w ścisłym gronie laureatów! Za podejmowane działania w 2020 roku Lądek-Zdrój zajął wysokie – 6. miejsce
– pośród polskich gmin miejskich i miejsko-wiejskich.
Burmistrz Lądka-Zdroju, Roman Kaczmarczyk

PROTEST PRZEDSIĘBIORCÓW W LĄDKU-ZDROJU
Przedsiębiorcy i pracownicy branży turystycznej protestowali w
Lądku - Zdroju. Domagają się tego, aby rząd pozwolił im wrócić
do pracy. Swoje firmy mają przygotowane do funkcjonowania w
reżimie sanitarnym.
W liście lądeckich przedsiębiorców do burmistrza i przewodniczącej
Rady Miejskiej Lądka-Zdroju czytamy:

się na pracy całych rodzin. To także handel i usługi. Ponadto rekompensaty obejmują jedynie 70 bądź 80% kosztów stałych, zwolnienia
z opłat czy podatków są określone czasowo. Skąd wziąć środki na
pozostałe koszty? Nie da się w ten sposób funkcjonować na dłuższą
metę. Już wiele firm, zwłaszcza pracujących na rzecz obiektów turystycznych zostało zamkniętych.

Branża turystyczna, hotelarska i gastronomiczna, stanowiąca podstawę gospodarki naszego regionu, od ponad 10 miesięcy funkcjonuje w stanie pomiędzy całkowitym zamknięciem a ograniczonym
funkcjonowaniem. Tymczasem z pracy i prowadzenia przedsiębiorstw tej branży, a także z handlu i usług, rozwijających się dzięki
nim, utrzymuje się zdecydowana część mieszkańców gminy. Teraz
dowiadujemy się, że ostatnimi branżami na liście do odmrażania jesteśmy my. To jest sytuacja nie do zaakceptowania na kolejne miesiące 2021 r.
Uważamy za konieczne publiczne wyrażenie sprzeciwu wobec takiej sytuacji, podobnie jak to uczynili przedsiębiorcy i mieszkańcy
Podhala, Beskidów i Karkonoszy. Ziemia Kłodzka to czwarty region
turystyczny Południa Polski i dlatego nie może zabraknąć naszego
publicznego wyrażenia sprzeciwu wobec tej sytuacji i wsparcia w
nim tych, którzy to już uczynili. Nasz głos musi dotrzeć do władz,
które w państwie demokratycznym muszą się z nim liczyć.
Nie chcemy łamać przepisów, nie chcemy zamykać firm i likwidować miejsc pracy. Pomoc państwa, która jest ograniczona i tak nie
dociera do wszystkich i wiele firm jest z niej wyłączonych. To w
dużej części agroturystyka, podstawa turystyki Gminy, opierająca

Protestujących wspiera samorząd - w proteście udział wziął burmistrz Roman Kaczmarczyk. Tymczasem obostrzenia obejmujące
te branżę zostały przedłużone do 14 lutego. Kolejne decyzje rząd
podejmie w połowie miesiąca.
Red.
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Z prac Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju

Styczniowa sesja Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
Sesja odbyła się 28 stycznia 2021 r. w trybie zdalnym. Ogłoszony tydzień wcześniej porządek obrad zawierał 10 projektów uchwał, radni poprzez głosowanie wprowadzili kolejne dwa projekty zgłoszone
przez Burmistrza Lądka-Zdroju dzień przed sesją.
W sesji uczestniczyło 15 radnych, burmistrz Roman Kaczmarczyk,
skarbniczka Wioletta Wiśniewska, radczyni prawna Irena Brzozowska, pracownica biura rady Emilia Pilarska, informatyk urzędu Igor
Falkiewicz.
W wyniku głosowań zostały przyjęte wszystkie projekty uchwał, a
dotyczyły one:
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłodzkiemu w
formie dotacji celowej - na wspólną realizację zadań remontowych
przeznaczono następujące środki Gminy Lądek-Zdrój: ulica Ostrowicza 134.840,00 zł i droga powiatowa nr 3249D przez wieś Orłowiec
na długości 1,5 km - II etap 61.900,00 zł. Remont ul. Ostrowicza
rozpocznie się na dniach.
- w sprawie zmian w Budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2021 r. - m.in.
wprowadzono środki będące grantem na projekt „Bliska przestrzeń”
(wspieranie procesów konsultacji społecznych w zakresie planowania przestrzennego); uruchomiono rezerwę celową w wys. 25 tys.
zł z przeznaczeniem na remont wieży ratusza oraz 139.879,00 zł na
zadania z Budżetu Obywatelskiego.
- w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości - zwolnienia w
okresie styczeń - luty - marzec 2021 r. dotyczą usług hotelarskich (w
rozumieniu ustawy z dn. 29.03.1997 r o usługach hotelarskich oraz
usług PKD 49.39Z - działalność kolejek i wyciągów. Gmina otrzyma wsparcie w wysokości 80% utraconych dochodów z tytułu tej
uchwały. Jednak wpływy z podatków od nieruchomości stanowią
dochody bieżące, natomiast wsparcie od rządu może zostać wydatkowane na inwestycje – co stanowi dodatkową trudność w sytuacji gdy dochody gminy są w okresie epidemii mniejsze. Zarówno
Burmistrz Lądka-Zdroju, jak i radni chcą wspomóc przedsiębiorców
i skorzystać z zaproponowanej formy wsparcia. Przedsiębiorcy zobowiązani są do złożenia korekty deklaracji, szczegółowe informacje
w UMiG Lądek-Zdrój.
- przedłużono do 31.12.2021 r. preferencyjne zasady (98% bonifikaty) wykupu najmowanych mieszkań (z pewnymi wyjątkami jak np.
wykonane poprzednio przez gminę remonty).
- zmieniono uchwałę podjętą w 30.12.2020 r., dotyczącą zasad
wynajmowania lokali z zasobu mieszkaniowego gminy. Nadzór wojewody zalecił uchylenie Rozdziału 13, który dopuszczał wynajmowanie lokali mieszkalnych wymagających remontu dla najemców,
którzy podjęliby się tego zadania na własny koszt. Nie można jednak
tak zrobić. Jeśli radni nie podjęliby uchwały korygującej tej zapis, to
wówczas wojewoda zrobiłby to poprzez rozstrzygniecie nadzorcze.
Gmina musi najpierw wyremontować lokale i dopiero potem je wynajmować.
- zmieniono też uchwałę z dnia 25.09.2017 r., na podstawie której
udzielano dotacji na wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach
mieszkalnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryteriów sprawności energetycznej i ekologii. Dotychczas było to możliwe tylko dla
osób fizycznych a zmiana dopuszcza również dotacje dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (np. w przypadku
przedsiębiorcy, którego adres zamieszkania jest również adresem
działalności gospodarczej). Zmieniono też okres kwalifikowania się
poniesionych wydatków. Będzie obowiązywał od początku roku
kalendarzowego, na który ogłoszony jest nabór a nie od momentu
zawarcia umowy dotacji.
- została podjęta uchwała intencyjna w sprawie wyrażenia woli przejęcia przez gminę dróg powiatowych położonych na terenie miasta
Lądek-Zdrój. Za przejęciem tych dróg do zasobów gminy - a są to
ulice Kłodzka, Ogrodowa, Powstańców Wielkopolskich, Tadeusza
Kościuszki, Lipowa, Pl. Mariański, Orla, Ostrowicza, Marii Konopnickiej, Graniczna czyli główne ulice naszego miasta - przemawia
możliwość lepszego zarządzania przez jednego właściciela, również

w zakresie oczyszczania. Pewne niejasności zostały wyjaśnione na
posiedzeniach komisji i podczas sesji przez burmistrza Kaczmarczyka. Przejęcie dróg - po ich wyremontowaniu przez powiat - odbywać
się będzie etapami, to proces rozłożony na kilka lat. Podjęta uchwała
umożliwia przystąpienie do inwentaryzacji dróg powiatowych, która
dopiero pokaże jaka jest skala tego zadania. Jednym z argumentów przemawiających za takim rozwiązaniem są deklaracje powiatu
kłodzkiego o wykonaniu remontów na drogach wiejskich w naszej
gminie, których powiat jest zarządcą.
- uchwała o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy obejmuje
2 obszary na terenie miasta. W obrębie Starego Zdroju, jest to teren
pomiędzy „Jubilatem” a ul. Marzeń, gdzie obok zabudowy pensjonatowej dodana zostanie możliwość budowy większego ośrodka. Po
5 latach zmagań sądowych z Zarządem Ogródków Działkowych w
Wałbrzychu, jest już ostateczne rozstrzygnięcie na korzyść gminy.
Teren ten, będzie atrakcyjny dla potencjalnych inwestorów z racji położenia w pobliżu uzdrowiska i stacji narciarskiej. Natomiast
zmiana przeznaczenia terenu obok ulicy Mickiewicza, polegać będzie na wprowadzeniu obok funkcji rekreacyjnych, również usług
gastronomicznych.
- przyjęto uchwałą Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok
2021.
- radni zatwierdzili wnioski pokontrolne i zalecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Lądka-Zdroju ze zgłoszoną autopoprawką komisji, po przeprowadzonej kontroli Lądeckich Usług Komunalnych
Sp. z o.o.
- został przedłużony do 31. 12.2022 r. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lądek-Zdrój na lata 2016-2020”. Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej umożliwia Gminie Lądek-Zdrój i podmiotom działającym na jej terenie m. in. wspólnotom mieszkaniowych, firmom
i stowarzyszeniom na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i europejskich, m.in. na termomodernizację i inwestycje w
innowacyjne technologie.
- Rada Miejska poparła działania i inicjatywy jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń, organizacji i przedstawicieli grup
społecznych oraz gospodarczych w sprawie konieczności zmiany
zaproponowanego przez rząd polski budżetu dla Dolnego Ślaska w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027.
W poprzednim okresie programowania 2014-2020 Dolny Ślask miał
do dyspozycji ok. 10 mld zł, a obecnie kwota ta została zmniejszona do 4 mld zł czyli 6 mld zł mniej. Z tego ok. 25% ma stanowić
rezerwę, do podziału w późniejszym terminie. Warto przypomnieć,
że dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych Gmina Lądek-Zdrój
m.in. wybudowała przedszkole i żłobek, wyremontowała budynek
dawnego dworca kolejowego, zmodernizowała targowisko miejskie.
Takie zmniejszenie środków dla naszego regionu, spowoduje, że samorządy nie będą mogły realizować większych inwestycji. Zwłaszcza, że udział gmin został zwiększony, zamiast 80%, trzeba będzie
wyłożyć 70% środków własnych. Apel do rządu w sprawie zmiany unijnego budżetu dla Dolnego Śląska w ramach RPO przyjął 25
stycznia 2020 r. sejmik województwa dolnośląskiego. Radni zwrócili
uwagę, że jeżeli planowana wysokość puli środków unijnych zostanie zaakceptowana, to województwo dolnośląskie otrzyma najniższe
środki na RPO w przeliczeniu na jednego mieszkańca w porównaniu
z innymi województwami w Polsce.
Podjęte uchwały znajdziecie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznych Gminy Lądek-Zdrój, zaś zarejestrowaną sesję na portalu
youtube.com wpisując w wyszukiwarkę: Gmina Lądek-Zdrój. Najprawdopodobniej kolejne sesje również odbywać się będą w trybie
zdalnym, więc w razie chęci uczestnictwa, proszę kontaktować się
z Biurem Rady.
Małgorzata Bednarek, Przewodnicząca Rady Miejskiej
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GOSPODARKA ODPADAMI W LĄDKU-ZDROJU
AKTUALIZAJCA LICZBY OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH DANĄ NIERUCHOMOŚĆ:
Urząd zauważa, że właściciele nieruchomości nie zgłaszają prawidłowej ilości osób zamieszkujących nieruchomość i nie aktualizują
ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość.
TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI: - w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
- w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Prosimy o bieżące aktualizacje deklaracji w związku
napływem mieszkańców na teren Gminy Lądek-Zdrój w związku:
z zamknięciem szkół, 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.
Urząd prowadzi liczne postępowania podatkowe, które w zakresie
gospodarki odpadami prowadzona są na podstawie Ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa, w przypadku braku złożenia deklaracji lub wyjaśnień nakładane są kary porządkowe :
Zgodnie z art. 262 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, strona, która
pomimo prawidłowego wezwania organu podatkowego bezzasadnie odmawia wyjaśnień, złożenia dokumentów może być ukarana karą porządkową do 2.900 zł.
Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 20 r., poz. 1454 ze zm.),
w razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości
co do danych zawartych w deklaracji burmistrz określa, w drodze
decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość
odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 2. „tj.: art. 6m ust. 5 „Przepisu ust. 4 nie
stosuje się, jeżeli właściciel nieruchomości złoży nową deklarację
zmniejszającą wysokość: zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia”.
Od dnia 1 września 2020 w przypadku zmian związanych z nieobecnością mieszkańca na terenie danej nieruchomości osoba
składająca deklarację ma obowiązek przedłożyć odpowiednie
dokumenty potwierdzające stałą nieobecność mieszkańca na terenie nieruchomości, wystawiony przez odpowiednie instytucje:
(szkoły i uczelnie wyższe w przypadku osób uczących się w systemie
dziennym zamieszkujących poza gminą, zakłady pracy w przypadku
delegacji dłuższych niż jeden miesiąc, placówki opieki zdrowotnej,
domy dziecka, zakłady karne, jednostki wojskowe, poświadczenie
zamieszkania np. czasowe zameldowanie w innym miejscu w kraju
lub za granicą, dokument potwierdzający, że mieszkaniec jest objęty
opłatą za odbiór odpadów komunalnych w innej gminie).
USTAWIENIE POJEMNIKÓW NA POSESJI:
Urząd przypomina o przygotowaniu na terenie swojej posesji
miejsc do ustawienia pojemników przeznaczonych do zbiórki
odpadów w sposób selektywny (na terenie Polski obowiązuje 5
pojemnikowy sposób segregacji odpadów). Dbając o estetykę
naszej gminy prosimy o trzymanie pojemników na terenie swojej
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posesji i wystawianie ich w poszczególne dni zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów
ZMIANY W OBSŁUDZE NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH
TJ.SKLEPÓW, HOTELI, AGROTURYSTYK, SZKÓŁ, PRZEDSIĘBIORCÓW, UZDROWISK ITP.
Zgodnie z uchwałą nr XXI/151/2020 Rady Miejskiej Lądka - Zdroju
z dnia 13 sierpnia 2020r, uchylająca uchwałę w sprawie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, od dnia 1 stycznia 2021r. nieruchomości niezamieszkałe
tj. przedsiębiorcy, hotele, sklepy, pensjonaty, firmy, przedsiębiorstwa, cmentarze, agroturystyki, ośrodki zdrowia, warsztaty, szkoły, agroturystyki itp. przestają być objęte GMINNYM SYSTEMEM
GOSPODARKI ODPADAMI. Oznacza to, że zawierają bezpośrednio
umowy z przedsiębiorcą, który posiada wpis do rejestru działalności regulowanej.
Zgodnie z artykułem 6 ust.1pkt 2 o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do
ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
rzecz gminy wykonując obowiązek w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych są obowiązani do udokumentowania w formie
umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
poprzez okazanie umów i dowodów uiszczenia opłaty za te usługi.
Za nie wywiązywanie się z obowiązków ustawowych grozi kara
grzywny.
OBOWIĄZEK DEKLARACJI DLA DOMKU LETNISKOWEGO LUB
INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE.
W związku, z dużą liczbą nieruchomości (również w budynkach
wielolokalowych) zakupionych przez osoby zamieszkujące na stałe
poza Gminą Lądek-Zdrój, wykorzystywanych na cele rekreacyjne
tylko przez część roku (sezonowo, weekendowo, wakacyjnie) informujemy, że właściciele tych nieruchomości są również zobowiązani
do wnoszenia opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów na
terenie Gminy Lądek-Zdrój. Państwo jako administratorzy nieruchomości do złożenia deklaracji.
Jeżeli nieruchomość nie jest zamieszkiwana na stałe a tylko wykorzystywany na cele rekreacyjne, letniskowe (sporadycznie, przez część
roku) konieczne jest złożenie deklaracji na druku G03 - DEKLARACJI
DLA DOMKU LETNISKOWEGO LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE.
Opłata z tego tytułu jest opłatą ryczałtową wnoszoną (raz w roku) do
15 czerwca danego roku. W roku 2020r. opłata ta wynosiła 169,00/
zł /rok/ nieruchomość.
Opłata na rok 2021r. zostanie zaktualizowana po opublikowaniu
przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem (prawdopodobnie uchwała zostanie podjęta na koniec
miesiąca kwietnia 2021r. o nowej stawce Organ zawiadomi właścicieli nieruchomości)
Podstawa prawna: Uchwała nr XIV/93/2019 w sprawie ustalenia
ryczałtowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi za
rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomość wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku
(Dz. U. Woj. Dolnośląskiego. z 10 grudnia 2019r. poz.7233).
UMiG Lądek-Zdrój
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SERDECZNE PODZIĘKOWANIA
Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy mimo pandemii tak licznie przybyli na pogrzeb
mojego męża, Zbigniewa Kolendo. Rodzinie, Przyjaciołom, znajomym i sąsiadom. Dziękuję Panu Januszowi Olszewskiemu, który w imieniu przewodników wygłosił słowa pożegnania.
Swoją wdzięczność chcę przekazać Pani Ewie
Zadorze za ciepły i bardzo serdeczny tekst do
mowy pożegnalnej.
Edyta Kolendo
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Odczyty wodomierzy - luty
Dział Wodociągów i Kanalizacji Lądeckich Usług Komunalnych Sp. z
o.o. w Lądku-Zdroju informuje:
W związku z zawieszeniem odczytów wodomierzy przez Inkasenta,
informujemy o terminach przekazywania informacji o stanach wodomierzy przez Odbiorców do Działu Wodociągów i Kanalizacji
Stany wodomierzy można zgłaszać:
TELEFONICZNIE pon.-pt. w godz. 7:00-15:00 - 74 8 146 345
SMSOWO: 574 066 042
MAILOWO: rozliczeniadwik@lukladek.pl
PRZEZ WWW: http://www.lukladek.pl/page8.html#form1-15
PRZY BRAKU ZGŁOSZENIA STANU WODOMIERZA
Lp.

Nazwa ulicy

Terminy zgłoszeń

1.

Bema, Cicha, Konopnickiej, Miła,
02-03.02.2021
Plac Partyzantów, Polna, Spacerowa

2.

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

04-05.02.2021

3.

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

08-09.02.2021

4.

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

10-11.02.2021

5.

Graniczna, Parkowa, Zwycięstwa

15-16.02.2021

6.

Broniewskiego, Plac Jagielloński,
Mickiewicza, Węglowa, Wiejska

17-18.02.2021

7.

Gwieździsta, Kościelna

19-20.02.2021

8.

Ceglana, Fabryczna, Kłodzka,
Kolejowa

23-24.02.2021

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

Konsultacje społeczne dotyczące Strategii Rozwoju Gminy Lądek-Zdrój
na lata 2021-2027
Burmistrz Lądka-Zdroju zaprasza mieszkańców Gminy do wyrażenia
swojej opinii na temat projektu „Strategii Rozwoju Gminy Lądek-Zdrój na lata 2021-2027”.
Konsultacje społeczne w formie imiennego wyrażania opinii lub
złożenia uwag – przeprowadzone zostaną w terminie od 1 lutego
2021r. do 14 lutego 2021r. na piśmie do treści zamieszczonego na
stronie internetowej dokumentu strategicznego w szczególności na
formularzu, który będzie do pobrania:
a) na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój –
www.ladek.pl;
b) w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce KONSULTACJE
SPOŁECZNE;
c) w Biurze Obsługi Klienta (BOK) Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.
Anna Witos, UMiG

6

nr 2 (247/2021)

Pomaganie przez gotowanie, czyli lądczanie lądczanom
Rok 2020 był dziwnym czasem, upłynął pod znakiem zamknięć…
Zamykane były i są hotele, restauracje, kawiarnie, siłownie, teatry…
oj długo by wymieniać. Niemniej zauważalne jest również wyjątkowe
otwarcie – otwarcie ludzkich serc. Także u nas w Lądku zadziała
się taka magia. Właściwie w jednej chwili kilku osobom w różnych
częściach miasta zaświtała w głowie pewna myśl: „a może by tak,
na przekór wszystkiemu, zamiast narzekać, że jest źle, pomóc tym,
którzy mają mniej ode mnie?”. Później te osoby połączyły siły i zaprosiły do akcji następnych dobrych ludzi…

Wędlin Hania, Bidfood Farutex, Chefs Culinar, Fischland Jan Augustynik, Pavel Prokopec, Przedsiębiorstwo Rybackie Radochów, Piekarnia Marcela, Coffee Top Kłodzko, Hurtownia Haga Dzierżoniów.
Kartki świąteczne: Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Lądek
Zdrój, Klub Sportowy Trojan Lądek Zdrój.
Organizacja: Stowarzyszenie Działań Kreatywnych ArteWeda, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lądeckiej, Willa Marianna, Ośrodek Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju.
Fundatorzy specjalni: Działaj lokalnie- Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundusz
Lokalny Masywu Śnieżnika; Festiwal Górski im. Andrzeja Zawady,
Oldboy’s Ladek-Zdrój, mieszkanki i mieszkańcy oraz miłośniczki i
miłośnicy Lądka-Zdroju.
Wsparcie techniczne: Lądecka Straż Miejska, Urząd Miasta i Gminy
Lądek-Zdrój

Zbiórka przedmiotów recykling społeczny

Dzięki wspaniałemu zaangażowaniu lądeckich przedsiębiorców,
społeczników, stowarzyszeń, instytucji oraz wsparciu mieszkańców,
którzy dołożyli się do zbiórki pieniędzy poprzez platformę zrzutka.
pl, udało nam się przygotować paczki ze świątecznymi specjałami
dla około 80 seniorów z Lądka-Zdroju. Akcję wspomógł również
program „Działaj Lokalnie”, a wraz z nim Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika. 23 grudnia z nieocenioną pomocą
miejscowej młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego im. Andrzeja
Zawady i z 8 Drużyny Harcerskiej “Cud Świata” z Lądka-Zdroju oraz
przy wsparciu Straży Miejskiej i Ośrodka Pomocy Społecznej dostarczyliśmy przygotowane pyszności wszystkim potrzebującym.
W pakunkach oprócz świątecznych dań znalazły się również piękne
kartki świąteczne, które wykonały lądeckie przedszkolaki, harcerze
i dzieci zrzeszone przy Klubie Sportowym Trojan. Dzięki ogromnej
hojności wszystkich darczyńców udało się również zadbać o potrzebujące zwierzęta. Ufundowane podczas akcji puszki z karmą trafiły
do lądeckiego Stowarzyszenia PUPIL, które zajmuje się bezdomnymi
czworonogami. Mamy nadzieję, a właściwie wiemy, że nasze działania wywołały uśmiech na twarzach zarówno obdarowywanych, jak i
obdarowujących. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom i zaangażowanym w naszą lokalną akcję Pomaganie przez Gotowanie :)!!!
Organizatorzy
Udział wzięli:
Hotele/restauracje: Restauracja Abakus, Hotel Alhambra, ProHarmonia Rezydencja Wellness, Centrum Konferencyjno- Rehabilitacyjne Złoty Łan, Restauracja Polska Chata, Hotel Trojan, Willa Alexander, CK Kalina, Willa Marianna, Texas Grill Catering, Dom Klahra
Kawiarnia Artystyczna Herbaciarnia Pod Filarami, Kawiarnia Twórczości Piwnica pod Adamem.
Sklepy/hurtownie/przedsiębiorstwa: Market Rema Ireneusz Łopatyński, Wędliniarnia Zdrojowa u Sławka, Sklep ABC Słowackiego
2, U Moni – Warzywniak, Warzywniak Zdrojowa 6, Sklep Mięsny
P.H.U. „EWA” Ewa Karpiczenko ul. Kłodzka 3, Sklep Mięsny „ U
Jadzi”, Jadwiga Cacek, ul. Rynek 19/20, F.H., Hurtownia Mięsa i

Szanowne Mieszkanki, Szanowni Mieszkańcy gminy Lądek-Zdrój!
Od 1 lutego 2021 prowadzimy zbiórkę przedmiotów na recykling
społeczny. Rzeczy, które nie są już Państwu potrzebne w domach
dzięki działaniom społecznym mogą zyskać drugie życie. Przedmioty zostaną odnowione, artystycznie wykończone i wykorzystane
podczas tegorocznych społecznych akcji “A u nas i ładnie i eko”
oraz “Czego Nam Trzeba? - działamy!” i posłużą do zorganizowania
miejsc rekreacyjno-odpoczynkowych na terenie gminy.
Poszukujemy następujących przedmiotów:
- kafelki (w całości i potłuczone),
- ramy okienne (z szybami i bez),
- stare meble (w tym szafy czy regały).
Zbiórkę prowadzi Stowarzyszenie Działań Kreatywnych ArteWeda
oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lądeckiej. Po więcej informacji zapraszamy na strony organizatorów zbiórki (fb, www) oraz w
kontakcie z członkami organizacji: +48 888-040-108, ArteWeda@
gmail.com oraz na FaceBooku: ArteWeda - Stowarzyszenie Działań
Kreatywnych.
SDK ArteWeda oraz TPZL
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Potrójna Inicjatywa w działaniu!
Od stycznia 2021 wchodzimy w fazę działań związanych z akcją “Czego Nam Trzeba? - działamy!”
realizowaną przez Potrójną Inicjatywę Lądek-Zdrój
czyli kooperatywę Centrum Kultury i Rekreacji w
Lądku-Zdroju, Stowarzyszenie Działań Kreatywnych
ArteWeda oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lądeckiej.
“Czego Nam Trzeba? - działamy!” to akcja społeczna mieszkańców
gminy Lądek-Zdrój. Głównym jej założeniem jest integracja społeczna i upiększanie przestrzeni publicznych w naszym mieście i miejscowościach okolicznych. Dzięki działaniom poprawimy estetykę
gminy, co zauważą mieszkańcy oraz odwiedzający nas kuracjusze i
turyści. Chcemy aby przestrzenie te były ładne, przyjazne odpoczynkowi i pełne lokalnych kwiatów oraz roślin ozdobnych. Na skwerkach pojawią się nowe donice z kwiatami i ławeczki. Na wybranych
budynkach cieszyć oko będą kompozycje kwiatowe, mozaiki, obrazy
i grafiki stworzone przez lokalnych artystów i społeczników. W wyniku planowanej na wiosnę akcji “Łąka w kulce” na pasach zieleni
powstaną regionalne łąki kwietne. Dzięki nimi będziemy wspierać
rozwój przyjaznych i niezwykle cennych owadów zapylających.
Przez cały czas trwania działaniom towarzyszyć będą sąsiedzkie
imprezy integracyjne. Podsumowaniem projektu będzie wakacyjny
Festiwal Streat Artu (festiwal sztuki ulicznej i rękodzieła), podczas
którego zobaczymy pokazy, koncerty, targi lokalnych produktów.
Gwoździem programu jest odsłonięcie szykowanego przez artystów
Ziemi Kłodzkiej wielkoformatowego murala (artystyczne malowidło
nascienne). Projekt jest częścią ogólnopolskiej akcji Lokalne Partnerstwa PAFW. Jego fundatorami są Polsko-Amerykańska Fundacja
Wolności i Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, które na ten cel
przeznaczyły aż 20 000 złotych.

Aby stworzyć tak ciekawe i przydatne dla mieszkańców naszej gminy
działania musimy połączyć nasze siły! Włączenie się do akcji stwarza piękną możliwość zapoznania się i pogłębienia więzi społecznych między pokoleniami. Razem tworzymy platformę wymieniania
się wiedzą, doświadczeniem, swymi dokonaniami i estetyką, co
świetnie sprzyja zdobywaniu nowych umiejętności i zabawie. Twoje
zdanie i Twoje działanie się liczy! Każdą chętną osobę zapraszamy
do udziału w szkoleniach, warsztatach oraz wykładach. Już w styczniu rozpoczynamy cykl wykładów o komponowaniu przestrzeni zielonych, uprawianiu roślin ozdobnych, sztuce, renowacji mebli oraz
innych ciekawych zagadnieniach związanych z projektem. Ze względu na obecną sytuację wykłady dostępne będą w formie on-line na
stronie miasta oraz stronach i fb Potrójnej Inicjatywy Lądek-Zdrój
(CKiR, SDK ArteWeda, TPZL). Informacje o projekcie dostępne są
poprzez tel. + 48 888-040-108, e-mail: ArteWeda@gmail.com oraz
na stronach FaceBook członków Potrójnej Inicjatywy. Serdecznie
zapraszamy!
Pamela Mannat
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Coś dobrego dla naszej
społeczności - młodzież w akcji.
Rok 2020 dał nam nieźle w kość i odczuliśmy to wszyscy... Jednak
życie, nie czekając na nikogo, powoli wraca na normalne tory, a właściwie na tory ulepszonej normalności bo każdy z nas miał szansę
przekonać się jak ważne są relacje między ludźmi. Mieliśmy też czas
pomyśleć o sprawach naprawdę istotnych. Wiemy, że warto działać,
spełniać marzenia, iść do celu jak nie prostą to bardziej zawiłą drogą
- ważne byle by dojść tam gdzie nam serce podpowiada. Wiemy, że
chcielibyśmy mieszkać w wolnym od zanieczyszczeń, przyjaznym
środowisku, w dobrostanie i zdrowiu. Żyjemy w stosunkowo małej
społeczności a wszelkie działania, które podejmuje każda i każdy z
nas mają na nią duży wpływ. Dzięki włączaniu się w życie społeczne
możemy bezpośrednio zmieniać nasze otoczenie. Zmieniać, ulepszać pielęgnować. Nie ważne ile mamy lat, 5 czy 105, zawsze jest
możliwość zrobienia czegoś przydatnego. Rezultatami takiej świadomości są akcje społeczne. Podczas nich mamy okazję zrobienia
czegoś co sprawi nam przyjemność a zarazem uprzyjemni świat
innym.

W pierwszej połowie 2021 na terenie naszej gminy mamy okazję
włączyć się w aż dwie akcje bezpośrednio związane z naszym otoczeniem. Pierwsza akcją jest “Czego Nam Trzeba? - działamy!“ Potrójnej Inicjatywy Lądek-Zdrój - opis akcji w artykule obok. Do tej akcji mogą włączyć się wszystkie chętne osoby, bez względu na wiek
czy specjalistyczne umiejętności (kontakt poniżej). Drugą taką akcją
jest młodzieżowy projekt „A u nas i ładnie i eko” przeprowadzany
przez Stowarzyszenie Działań Kreatywnych ArteWeda. Projekt jest
częścią ogólnopolskiej akcji “Równać szanse” organizowanej przez
Polską Fundację Dzieci i Młodzieży oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Projekt zakłada wsparcie młodzieży z mniejszych
miast i umożliwienie jej działań, które wesprą ją w lepszym starcie w
dorosłość. W 2021 roku na ten cel fundatorzy przeznaczyli dla Lądka
8500zł. Dzięki tym środkom młodzi ludzie w naszej gminie stworzą
aż 10 miejsc wypoczynkowych do użytku publicznego. W miejscach
takich znajdzie się nowa roślinność, odpowiednie ławeczki, kwietniki
oraz artystyczne wypowiedzi naścienne (mini murale, mozaiki, grafiki). Do projektu mogą zgłaszać się osoby między 13 a 19 rokiem
życia. Projekt startuje od 1 lutego 2021.
Masz od 13 do 19 lat i chcesz rozwinąć skrzydła? Interesuje Cię
działanie i dobra zabawa a może szukasz sposobów aby wyrazić
swoje zdanie? Ten projekt jest dla Ciebie :)! Skontaktuj się z nami
poprzez fb - ArteWeda, tel.: +48 888-040-108 lub e-mail: ArteWeda@gmail.com.
Masz mniej niż 13 a więcej niż 19 lat i jesteś chętna/chętny do działania? Skontaktuj się z nami! (info powyżej :) ).
Pamela Mannat
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Pamięci CELESTYNY SCHABOWICZ

nr 2 (247/2021)

O Celestynie
Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych. W takich momentach
jak ten, uzmysławiamy sobie, że jednak są tacy. Że żyją wśród nas.
Pani Celestyna była skarbem i wiedzieli to wszyscy, którzy ją znali.
Dziś wiem, że nie da się jej zastąpić, ponieważ była nie tylko oddanym nauczycielem, ale przede wszystkim wspaniałym, dobrym,
ciepłym, pogodnym człowiekiem, zakochanym w sztuce i swoich
młodych uczniach. Wychowała pokolenia młodych muzyków i pasjonatów sztuki.
Każde życie, które gaśnie jest stratą dla najbliższych i przyjaciół,
ale śmierć Pani Celestyny to strata dla społeczności, dla setek jej
uczniów i ich rodzin, to strata dla kultury, to wreszcie wielka strata
dla świata, bo świat bez niej będzie po prostu uboższy i smutniejszy.
Kochana Pani Celestyno,
zostanie Pani na zawsze w mojej pamięci, bo odkąd sięgam pamięcią, słyszę w budynku lądeckiego CKiR Pani głos śpiewający gamę i
setki powtórzeń prostych utworów muzycznych, od których zaczynali Pani uczniowie. To już się nigdy nie powtórzy...
Jestem pewna, że już ma Pani sporą gromadkę aniołów, które trzeba
trochę podszkolić muzycznie.
Do zobaczenia Pani Celestyno…
Karolina Sierakowska

Naszej ukochanej Mamie, Cioci, Babci, Prababci
Kochana Lalciu!
Z wachlarza rodowych charakterów, to Ty otrzymałaś ten najbardziej
wrażliwy i pełen ciepła.
Zarażałaś nas entuzjazmem i uśmiechem. Miałaś w sobie dar optymizmu i zauważania piękna pomimo wielu trudów, które napotkałas
na swej drodze, począwszy od ucieczki w ramionach taty spod sierpów wołyńskich oprawców.
Młode pokolenia mogły się od Ciebie wiele nauczyć. Pogody ducha i ciekawości świata. Wiedzy o sztuce i wdzięku. Umiejętności
słuchania, zrozumienia i sprawiania, że Twój rozmówca czuł się wyjątkowo. Pracowitości i nigdy niegasnącej chęci dzielenia się swoją
wiedzą między pokoleniami. Twoja miłość do ludzi odwdzięczona
była gronem życzliwych Ci przyjaciół.
Przykro nam, że najmłodsi członkowie rodziny będą Cię znali jedynie
z naszych wspomnień i opowieści.
Twoje doczesne światło przedwcześnie zostało zgaszone, pogrążając w mroku nasze myśli, serca i wspomnienia. Ale wierzymy, że jest
w tym jakiś sens, którego jednak nie będziemy potrafili zrozumieć
do czasu naszego kolejnego spotkania.
A tymczasem wiemy, że od teraz wiele promieni na niebie będzie
pochodzić właśnie od Ciebie!
Do zobaczenia, Lalciu!
Gosia, Leszek, Giula, Dawid, Gosia, Aldona, Tolek, Gienia, Karolina,
Kuba, Maciek, Karolek i Rafałek
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Gmina Lądek-Zdrój laureatem
Powstaje historia
edycji Ogólnopolskiego Rankingu KS „Trojan”
Gmin i Powiatów za 2020 rok!
Mamy przyjemność zakomunikować, że w ostatniej edycji Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów – nieodpłatnego konkursu organizowanego rokrocznie przez Związek Powiatów Polskich – gmina Lądek-Zdrój znalazła się w ścisłym gronie laureatów!
Za podejmowane działania w 2020 roku Lądek-Zdrój zajął wysokie
– 6. miejsce – pośród gmin miejskich i miejsko-wiejskich. Tym bardziej cieszy fakt, że mimo bardzo trudnej sytuacji w minionym roku
(pandemia koronawirusa oraz wiele utrudnień z tym związanych) nie
dość, że udało się Gminie Lądek-Zdrój pozostać w ścisłej dziesiątce
liderów to jeszcze i „przeskoczyć” o pozycję wyżej – lokując lądecki
Kurort właśnie na 6. miejscu pośród innych samorządów:
1. Miasto Płońsk- honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd 2020
2. Miasto Bolesławiec
3. Miasto Czechowice-Dziedzice
4. Miasto Sochaczew
5. Miasto Dobczyce
6. Miasto Lądek-Zdrój
7. Miasto Siewierz
8. Miasto Stronie Śląskie
9. Miasto Barcin
10.Miasto Krasnobród
Warto wspomnieć, że w powyższym konkursie lądecki samorząd
bierze udział już od kilku lat, sukcesywnie pnąc się w górę czołówki
z listy rankingowej, zajmując odpowiednio:
– za 2017 rok – X miejsce;
– za 2018 rok – VIII miejsce;
– za 2019 rok – VII miejsce.
Sam konkurs jest jednym z najbardziej transparentnych rankingów
– oceniając jednostki samorządu terytorialnego w oparciu o wydzielone kategorie, eksperci ZPP wydają opinię według wielu kryteriów
ujętych w dziesięciu grupach tematycznych. Należą m. in. do nich:
działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój
społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania
bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania
promocyjne.
Podążając tym kluczem pozycja Lądka-Zdroju na liście wyróżnionych jest swoistym odzwierciedleniem wyników osiąganych przez
samorząd oraz od zrealizowanych przez gminę działań.
Grzegorz Szczygieł – kierownik WPSTiU UMiG Lądek-Zdrój

Drodzy Czytelnicy,
W siedzibie redakcji „Lądeckich Debat” zjawił się pan Paweł Gzella
z życzeniem publikację ogłoszenia, w którym wyraża prośbę o udostępnienie mu zdjęć z meczów oraz innych uroczystości i wydarzeń
dokumentujących historię Klubu Sportowego „Trojan” Lądek-Zdrój.
Pan Paweł pisze w chwili obecnej historię „Trojana” i zdjęcia te wykorzystane zostałyby w jego pięknej, kronikarskiej inicjatywie, szczególnie zaś interesują go fotosy z lat 1948 – 1980.
Pan Gzella prosi o przekazywanie zdjęć do siedziby gospodarza stadionu KS „Trojan” przy ul. Kłodzkiej 45 w Lądku-Zdroju.
Biorąc pod uwagę, że nie wszyscy z naszych Czytelników będą
chcieli rozstać się ze zdjęciami z ich domowych archiwaliów, postanowiliśmy wesprzeć dzieło Pawła Gzelli: w przypadku posiadania
cyfrowych wersji zdjęć można je przesyłać na adres redakcji (debaty@ladek.pl) lub pojawić się u nas (Centrum Kultury i Rekreacji, pl.
Staromłyński 5 w Lądku-Zdroju), gdzie z przyjemnością zeskanujemy Państwa zdjęcia.
Kontakt z p. Pawłem pod nr tel. 748 148 356. Kontakt tel. z „Debatami” – 748 146 562.
Serdecznie namawiamy do współpracy!
Red.

Dyżury aptek w lutym 2021
w Lądku-Zdroju i Stroniu Śląskim, Bystrzycy Kłodzkiej
i Międzylesiu
1.02.2021 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
2.02.2021 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
3.02.2021 godz. 20.00-8.00 „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
4.02.2021 godz. 20.00-8.00 „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
5.02.2021 godz. 20.00-8.00 „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
6.02.2021 godz. 15.00-8.00 „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
7.02.2021 godz. 8.00-8.00„Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
8.02.2021 godz. 20.00-8.00„Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
9.02.2021 godz. 20.00-8.00 „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
10.02.2021 godz.20.00-8.00 „Pod Słowikiem”, Międzylesie, pl. Wolności 34/7
11.02.2021 godz. 20.00-8.00 „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
12.02.2021 godz. 20.00-8.00 „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
13.02.2021 godz. 15.00-8.00 „Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
14.02.2021 godz. 8.00-8.00 „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
15.02.2021 godz. 20.00-8.00 „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
16.02.2021 godz. 20.00-8.00 „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
17.02.2021 godz. 20.00-8.00 „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
18.02.2021 godz. 20.00-8.00 „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
19.02.2021 godz. 20.00-8.00„Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
20.02.2021 godz. 15.00-8.00„Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
21.02.2021 godz. 8.00-8.00 „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
22.02.2021 godz. 20.00-8.00 „Pod Słowikiem”, Międzylesie, pl. Wolności 34/7
23.02.2021 godz. 20.00-8.00 „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
24.02.2021 godz. 20.00-8.00 „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14
25.02.2021 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
26.02.2021 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1
27.02.2021 godz. 15.00-8.00 „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
28.02.2021 godz. 8.00-8.00 „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
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Ośrodek Pomocy Społecznej
informuje
Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze w okresie od 1 lutego
2021 r. do 30 czerwca 2021 r., świadczenie wychowawcze zostanie
przyznane i wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.
Natomiast jeśli wnioskodawca złoży wniosek po 30 czerwca
2021 r., świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia
wniosku
– czyli np. z wniosku złożonego w lipcu 2021 r. Świadczenie zostanie przyznane od lipca. Złożenie zatem wniosku do końca czerwca
2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.
• Złożenie wniosku w okresie luty – kwiecień 2021 r. Oznacza, że
ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec
nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 r.
• Złożenie wniosku w maju 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata
przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 lipca 2021 r.
• Złożenie wniosku w czerwcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata
przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 r.
• Złożenie wniosku w lipcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata
przyznanego świadczenia z wyrównaniem jedynie od lipca, nastąpi
najpóźniej do dnia 30 września 2021 r.
• Złożenie wniosku w sierpniu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata
przyznanego świadczenia, z wyrównaniem jedynie od sierpnia, nastąpi najpóźniej do dnia 31 października
2021 r.
OPS Lądek-Zdrój
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Działalność Stowarzyszenia
Ochrony Zwierząt „PUPIL” w
Lądku-Zdroju w roku pandemii
Covid-19

Pandemia i jej konsekwencje spowodowały trudną sytuację dla
wszystkich ludzi na świecie, my jednak nie zapomnieliśmy o naszych bezdomnych i dzikich milusińskich. Zwierzęta w czasie pandemii zostały skazane na głodowanie. Zamknięte przyhotelowe
stołówki nie dostarczały codziennego pożywienia wolnożyjącym
kotom na terenie miasta. Z pomocą przyszli natomiast niektórzy
pracownicy hoteli, pensjonatów, okoliczni mieszkańcy i Stowarzyszenie „Pupil”. Opieka, dokarmianie, leczenie, sterylizacja – były w
2020 r. codziennością, ale i dużą satysfakcją z pomagania, tak po
prostu z pomagania...
Przychodami z działalności Stowarzyszenia są składki członkowskie,
darowizny, skarbonki ze zbiórek publicznych. Kosztami działalności
finansowej są koszty administracyjne biurowe, koszty weterynaryjne (sterylizacja, kastracja, szczepienie, leczenie, opieka), zakup karmy i zakup akcesoriów dla zwierząt.
Obecnie regularne wsparcie otrzymuje 8 opiekunów zwierząt. W
2020 r. zakupiliśmy karmę na kwotę 2941,24 zł. Na leczenie weterynaryjne, sterylizację, kastrację wydaliśmy ogółem 5180,64 zł.
Ze składek członkowskich pozyskaliśmy 1500 zł. Szesnaście osób
dokonało darowizn na cele statutowe na sumę 2515 zł. Prowadziliśmy też zbiórkę funduszy do puszek - skarbonek na terenie miasta,
z której uzyskaliśmy 2134,52 zł.
W ramach całorocznej akcji „Kochasz-sterylizuj” poddaliśmy sterylizacji i kastracji 38 bezdomnych kotów. Opłaciliśmy i współfinansowaliśmy leczenie kotów chorych i po wypadkach samochodowych.
Opiekujemy się bezdomnymi kociętami w ramach domów tymczasowych do czasu znalezienia rodziny adopcyjnej. Wspieramy opiekunów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji i potrzebują domu dla
swojego pupila. Wypożyczamy transporterki i klatki do wyłapywania
zwierząt dzikich.
Przeprowadziliśmy 7 interwencji na zgłoszenie mieszkańców w
sprawie złego traktowania zwierząt, głównie psów. Trzy zakończyły
się pouczeniem. Pięć piesków i osiem kociaków na skutek interwencji przekazano do rodzin tymczasowych, a potem znalazły kochające
domy. Prowadzimy akcje szukania nowych opiekunów dla zwierząt
porzuconych. Współpracujemy z CKiR w Lądku-Zdroju, Strażą Miejską w Lądku-Zdroju i Stroniu Śląskim.
To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie ludzi, którzy
wrzucali datki do naszych puszek umieszczonych w sklepie ABC
„Juliusz”, Centrum Zoologicznym, Kawiarni „Wiedeńskiej”, Kawiarni Artystycznej „Dom Klahra”, Restauracji „Rybnej”, Wędliniarni
Zdrojowej i w zdrojowym kiosku.
Ogromne podziękowania składamy Agnieszce Gułaj, Krystynie Młynarczyk, Magdalenie Podyma, Barbarze Szulik, Kamili Sinicy, Łukaszowi Chomynowi i Izabeli Melce za regularne darowizny na konto
Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt „Pupil”.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim członkom i sympatykom
„Pupila” za poświęcony czas, ciepły kąt w domu, opiekę i miłość
okazaną chorym i potrzebującym pomocy zwierzętom.
Akcją roku była szczęśliwa i bardzo szybka adopcja trzech porzuconych, zamkniętych w ciasnej, zimnej komórce, wygłodzonych
młodych suczek. Brawo Oliwia i Justyna! Jesteśmy z Was bardzo
dumni.
Bieżące informacje zamieszczamy na naszym profilu na Facebooku:
Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt „Pupil”.
Zapraszamy do współpracy wszystkich wrażliwych ludzi, którzy
mogą zostać tymczasowymi opiekunami dla zwierząt przed adopcją.
Zarząd „Pupil”
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76 lat Królewskiego Kurortu w Polsce (1945-2021)

Pręgierz – pomnik dawnego prawa, historia i współczesność
Pręgierz - kolumna kamienna lub słup drewniany w średniowiecznych miastach i wsiach, służył do wymierzania łagodniejszych kar
i ogłaszania przed nim wyroków. Odbywało to się w dniach zapewniających najwyższą frekwencję mieszkańców i przyjezdnych, a więc
w niedziele i święta, jak też w dni targowe i to w godzinach szczytu. Obowiązkowo w tym „widowisku” miała uczestniczyć dziatwa
ze szkoły. Pod nim wystawiano przestępców na widok publiczny
celem wykonania hańbiących kar „na skórze i włosach”, jak chłosta,
piętnowanie, obcinanie nosa, uszu, rąk, włosów. Ustawiany zwykle
przed ratuszem miasta, na dziedzińcu zamkowym, cmentarzu lub
w miejscu gdzie często spotykali się ludzie, m.in. przy karczmach
sądowych. Wyposażone były w dodatkowe elementy ułatwiające
przytwierdzenie skazanego do słupa. Były to tak zwane kuny (zawieszone na łańcuchach dwuczęściowe metalowe kołnierze zamykane
na kłódkę) i żelazne kółka, przez które przeciągano powrozy do krępowania rąk chłostanego. Do pręgierza przywiązywano oszustów
dla pokazania ich mieszkańcom i winowajców, skazanych na hańbę
publiczną, chłostę lub wyświecenie, czyli wygnanie z miasta (skazanego wyprowadzano za bramy z pochodniami). Wokół pręgierza
gromadziły się tłumy spragnionych wrażeń mieszczan. Przy wykonywaniu kar prezentowano też dowody przestępstwa – sfałszowane
miary i wagi, podrabiane piwo i wino, fałszywe dokumenty, monety
itp. Pręgierze stawiano i stosowano w Europie od XII do XIX w.
W zasadzie budowano je zaraz po lokacji osady. Prawo stawiania
pręgierza było oznaką prestiżu miejscowości, która go dostąpiła.
Zachowały się informacje o pręgierzach, które z pewnością istniały
na Ziemi Kłodzkiej, m.in. w Jaszkowej Dolnej (1668 r.), Jaszkowej
Górnej (1679 r.), w Kłodzku (latach 1551-1552), w Korytowie (1712
r.), w Lądku Zdroju, w Lewinie Kłodzkim (1697 r.), w Nowej Rudzie (1440 r.), w Ołdrzychowicach Kłodzkich, Szalejewie Górnym,
Szczytnej (1725 r.). Oryginalnie zachowane pręgierze możemy
oglądać w Bystrzycy Kłodzkiej (1556 r.), w Ponikwie (1645 r.) i w

Lądku-Zdroju, ale ze wsi Skrzynki, oraz wspaniale zrekonstruowany
w Kłodzku.
Pod pręgierz trafić można było m.in. za zdradę małżeńską, bluźnierstwo, nierząd, zawyżanie cen sprzedawanych produktów, obniżanie
ich jakości itp. Skazanego smagano rózgami, a zgromadzony tłum
wtórował katu obrzucając skazańca np. odchodami zwierząt czy żywymi kotami. Hańba była dożywotnia. Na przestrzeni czasu pręgie-

Pręgierz przy dawnej karczmie sędziowskiej, pocztówka wykonana
w 1902 r.
rze zmieniano, przebudowywano, przyozdabiano, dodawano nowe
elementy, m.in. drewniane zastępowano kamiennymi. Używane były
od wczesnego średniowiecza po Wiosnę Ludów (1848-49), kiedy
niemal wszędzie zniknęły pod wpływem szerzenia ruchów rewolucyjnych i wyzwoleńczych, w tym idei praw człowieka.
Dokończenie na str. 12
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Dokończenie ze str. 11
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Pręgierz – pomnik dawnego prawa, historia i współczesność
Po prawej, wschodniej stronie lądeckiego ratusza stoi kamienny
pręgierz, pierwotny postawiony tu w XVI w., wzmiankowany w 1625
r. w „Glatzische Chronika”, a widoczny na pierwszym planie miasta
wykonanym przez F. B. Wernhera według miedziorytu z 1739 r. Z
czasem oryginalny lądecki pręgierz zaginął. Nie znamy losów lądeckiego słupa. Wiadomo tylko, że od początku XIX w. pręgierze były
masowo niszczone lub usuwane. To samo w pewnością spotkało
lądecki słup kary. Opodal miejsca usytuowania dawnego pręgierza
stoi współczesny pręgierz pochodzący z 1666 r., który pierwotnie
stał przed karczmą sądową we wsi sołeckiej Skrzynka. W Skrzynce
jeszcze w pierwszej połowie XIX w. przywiązywano do niego karane
osoby, które stały tu przez wiele godzin (kar cielesnych już wów-

postawiony został na Rynku w tym samym miejscu, co poprzedni.
Obecny pręgierz to piaskowcowa konstrukcja o całkowitej wysokości 327 cm, postawiona na 34 cm wysokości ośmiobocznej partii
fundamentowej (podstawie) i sześciobocznym cokole o wysokości
42 cm z profilowaną bazą o wysokości 8 cm. Na tak rozbudowanej
podstawie stoi okrągła cylindryczna kolumna o wysokości 195 cm
(ze średnicą u podstawy 34 cm i u góry 29 cm). Na kolumnie jest

Pręgierz na lądeckim Rynku, rok 2016, foto: M. Słonecka.

Pręgierz z 1666 r. fotografia wykonana w 1912 przez Dr Scheuer.
czas nie stosowano). O karach dowiadujemy się m.in. z dawnej prasy („Dier Grafschaft Glatz”), która w 1912 r. donosiła, „że jedna z
mieszkanek Skrzynki Joanna Hauck, która zmarła w 1919 r. w wieku
80 lat , opowiedziała, że będąc jeszcze dzieckiem widziała, jak przed
pręgierzem zmuszano kobietę do długiego stania, bo oskarżano
ją o kradzież niewielkiej ilości lnu”. Również to samo czasopismo
odnotowuje, że ówczesna właścicielka oberży widziała, jak jedną z
kobiet ukarano publicznym staniem przy pręgierzu za oszukiwanie
przy wyrobie przędzy.
Później to znienawidzone narzędzie sprawiedliwości „zaginęło”, dzisiaj można stwierdzić, że na długie lata ukryte zostało pod ziemią,
przypadkowo odnalezione tam w 1911 r. na miejscu starej strażnicy, gdzie było dość głęboko zakopane. Po uzupełnieniu pomnika o
zaginiony podest, kapitel i kulę, postawiono go ponownie na swym
dawnym miejscu (dzisiaj to rejon zabudowań nr 26 i 27 wsi Skrzynka). W roku 1955 przewieziono go do pobliskich Trzebieszowic,
gdzie miał zapewne zdobić dziedziniec dużego folwarku. Wypatrzył
go Zbigniew Martynowski, krajoznawca i przewodni sudecki, dzięki
którego staraniom znalazł swoje obecne miejsce. Z tym ciekawym
odkryciem podzielił się z Marianem Ciężkowskim, ówczesnym Przewodniczącym Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Z jego polecenia latem 1962 r. pracownik w Miejskiej Radzie Narodowej, kierowca Józef Roguła, miejskim traktorem przetransportował pręgierz do
Lądka-Zdroju. Dzięki społecznikom spod znaku PTTK zabytek ten

głowica (kapitel) profilowana o wysokości 26 cm zakończona kulą
o średnicy 21 cm. Na kolumnie w dolnej części widać miejsca, do
których mocowane były tzw. kuny i żelazne kółka. W czasie remontu
nawierzchni Rynku w 2002 r., wokół pręgierza wykonano tzw. „kocie łby” i ogrodzono go. Obecnie ten „słup hańby”, ma uszkodzony
kapitel, a niekonserwowany lekko obrasta mchem. Myślę o solidnej
rekonstrukcji naszego pręgierza (takiej chocby, jak ta wykonana w
Kłodzku) według wzoru z czasów, w których był stawiany, a obecny
proponuję przenieść, jako atrakcję turystyczną do Skrzynki. Klony
też zbytnio nie zdobią otoczenia pręgierza i Rynku. Dodam, że po
zachodniej stronie Rynku jest węzeł znakowanych tras i szlaków turystycznych, stąd można powędrować: trasą okólną wędrówkową
czerwoną nr 1 na Borówkową obok Pieczary Zbójników lub przez
Lutynię, trasą spacerową żółtą nr 2 na pobliską Górę Trzech Krzyży,
żółtą nr 3 do Zdroju i źr. Św. Jadwigi, szlakami pieszymi górskimi:
czerwonym (GSS) w kierunku Jawornika Wielkiego i Czarnej Góry,
międzynarodowym niebieskim E-3 do Jaskini Radochowskiej i Ruin
Zamku Karpień oraz żółtym na Przeł. Lądecką do granicy z Czechami.
Opracowanie: L. Siarkiewicz na podstawie dostępnej literatury historyczno-krajoznawczej oraz informacji uzyskanych od pani Czesławy
Paszylki która widziała pręgierz, pani Sabiny Ogórek oraz panów
Jana Miszczyńskiego i Józefa Roguły, za które serdecznie dziękuję.
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