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Bezpłatny Informator Samorządowy Miasta i Gminy Lądek-Zdrój

Fot. Marzena Zawal

Strajk Kobiet w Lądku-Zdroju
W poniedziałek (26.10) i w środę (28.10) w Lądku-Zdroju odbyły
się manifestacje w ramach ruchu Ogólnopolski Strajk Kobiet. Ten
oddolny obywatelski ruch kobiet powstał w odpowiedzi na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego ws. ustawy antyaborcyjnej.
W manifestacji udział wzięli mieszkańcy z terenu całej Doliny Białej
Lądeckiej – obok lądczan na ulicę wyszli również mieszkańcy Stronia Śląskiego.
W poniedziałkowym wydarzeniu udział wzięło ok. 300 osób, natomiast
w środę w samym pochodzie uczestniczyło ok. 500 - 600 manifestantów. Trasa demonstracji poniedziałkowej szła od ronda na Kłodzkiej,
Kościuszki, Ostrowicza, Lipową, przez mostowiadukt do Kościuszki
i z ronda przy Kłodzkiej na Rynek. W środę marsz przebiegał w odwrotnym kierunku. O ile poniedziałkowa akcja była związana ściśle

ze sprzeciwem kobiet wobec decyzji TK, o tyle w środę do pań dołączyli się lokalni przedsiębiorcy i przedstawiciele rolników. Obu manifestacjom asystowali policjanci, jadąc na czele i zamykając pochody.
Poniedziałkowa pikieta przebiegała bardzo spokojnie – przeważało
skandowanie protestacyjnych haseł. W środowy wieczór na ulicach
Lądka-Zdroju odbyła się strajkowa feta: okrzyki, śpiewy, łomotania
i oklaski, muzyka płynąca z głośników, kilkakrotnie wybuchały petardy i płonęły race – wszystko w pokojowej, pozbawionej incydentów
atmosferze.
Niezależnie od poglądów głoszonych przez manifestujących, warto
zauważyć, że było to – z pominięciem wydarzeń kulturalnych i świąt
religijnych – od wielu lat największe tego typu wydarzenie społeczne.
Red.
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Z biurka
BURMISTRZA KACZMARCZYKA
1 października. Wziąłem udział w uroczystym powołaniu nowego
Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku,
którym został bryg. mgr Rafał Chorzewski.
2 października. W Dzierżoniowie odbyło się podpisanie deklaracji
powołującej ZIT Południowy. Skrót ZIT oznacza „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne” i stanowi grupę wspólnego interesu, która
lobbować będzie na rzecz inwestycji na terenie zdeklarowanych samorządów. W tym przypadku deklarację podpisali samorządowcy
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powiatów i gmin powiatu kłodzkiego, ząbkowickiego i dzierżoniowskiego.
10 października. Przebywałem w Ciechanowie, gdzie w zakładzie
produkcji małych wozów strażackich, dokonałem zamówienia wozu
4x4 Ford Transit dla OSP Radochów.
10 października. Wziąłem udział w Mszy św. w intencji naszych
druhów strażaków oraz uroczystych obchodach 75-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Lądku-Zdroju.
16 października. Odbyła się wideokonferencja przedstawicieli miast
wchodzących w skład EHTTA (Europejskie Stowarzyszenie Historycznych Miast Termalnych), do których, jako jedyne polskie uzdrowisko, należy także Lądek-Zdrój. Przedmiotem konferencji było Walne Zgromadzenie Członków.
26 października. Odbyłem w trybie wideokonferencji spotkanie
z członkami ZIT Południowy. Jego celem było powołanie Zarząd
ZIT-u.
26 października. Kolejna wideokonferencja, tym razem z Komendantem PSP i członkami Rady Naukowej. Rozmowy odnosiły się do
3 ustaw, dotyczących ratownictwa medycznego, systemu ratownictwa i Ochotniczej Straży Pożarnej.
27 października. Uczestniczyłem w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, które odbyło się w trybie
online. Omówiliśmy aktualną sytuację w uzdrowiskach w dobie pandemii, a także nowe perspektywy pozyskiwania środków unijnych
na cele uzdrowiskowe.

Burmistrz Lądka-Zdroju, Roman Kaczmarczyk

75 lat działalności lądeckiej OSP

W roku 2020 nasze życie społeczne zdominowała pandemia i obostrzenia, rygory związane ze zwalczaniem choroby. A mija właśnie
75 lat polskości regionu, który zamieszkujemy. Wiele ważnych
rocznic, będących okazją do podsumowań, spojrzenia wstecz na
dokonania odbywa się bez szerokiego udziału społeczności lokalnych. Tak też było z rocznicą 75-lecia lądeckiej Ochotniczej Straży
Pożarnej. Obchody w gronie strażaków i niewielu gości miały miejsce 10 października 2020 r. Rozpoczęły się mszą świętą w kościele
parafialnym, gdzie już po obrzędzie ks. Dziekan Aleksander Trojan
złożył druhom najserdeczniejsze życzenia. Potem w formie pochodu ze sztandarami pomaszerowano w kierunku remizy, pod którą
odbyła się część oficjalna uroczystości. Prowadził ją dh Prezes Leszek Pazdyk, któremu towarzyszył dh Naczelnik Czesław Korobij.

Władze gminy reprezentowali: Roman Kaczmarczyk, Burmistrz Lądka-Zdroju, Małgorzata Bednarek, Przewodnicząca Rady Miejskiej,
Alicja Piwowar Wiceburmistrz. Z zaproszonych gości obecni byli:
Zbigniew Szczygieł, radny Województwa Dolnośląskiego, Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej; dh Ryszard Drozd, Prezes Oddziału
Wojewódzkiego Związku OSP RP we Wrocławiu, dh Prezes Jan Zawadzki Miejsko-Gminnego Zarządu OSP, pracownicy lądeckiego ratusza, druhowie OSP z lądeckich gmin: Trzebieszowic, Radochowa
i ze Skrzynki. Gratulacje w imieniu Jana Chilarskiego Nadleśniczego
Nadleśnictwa Lądek-Zdrój przekazała Ewelina Suchodolska Z-ca
Nadleśniczego.
Życzenia i gratulacje poprzedziło wystąpienia dh Leszka Pazdyka,
który przedstawił zarys historyczny jednostki, a druhów, którzy odeszli z szeregów na przestrzeni tych 75 lat uczczono minutą ciszy.
W imieniu gminy Burmistrz Kaczmarczyk przekazał jednostce pralko-suszarkę oraz pamiątkową tablicę.
Bycie strażakiem – ochotnikiem to nie jest hobby na chwilę. Stale rosną administracyjne wymagania. Obecnie, by uczestniczyć w
akcjach trzeba mieć certyfikaty ukończonych szkoleń, aktualizację
uprawnień, należy ćwiczyć poprzez udziały w zawodach. Nie wspominając o dbaniu o sprzęt, który zawsze musi być gotowy do użytku.
Część potrzebnego wyposażenia strażacy zdobywają dzięki swojej
aktywności np. poprzez pisanie wniosków do budżetu obywatelskiego, projekty skierowane do organizacji pozarządowych. Dodam, że
w gminie Lądek-Zdrój na przestrzeni ostatnich kilku lat zakupiono
nowe samochody strażackie dla jednostek w Trzebieszowicach i
w Lądku-Zdroju, obecnie trwają ustalenia odnośnie auta dla OSP
Radochów. OSP Lądek-Zdrój mieści się w wyremontowanym budynku dawnej remizy, ale prace nad dokończeniem najwyższej kondygnacji nadal trwają. Strażacy część budowlanych robót wykonują
sami. Wielkie brawa również za zorganizowanie Izby Pamięci, gdzie
Dokończenie na str. 4

nr 10 (244/2020)

Samorządy chcą zielonej
energii i czystego powietrza

Samorządowcy subregionu wałbrzyskiego 28 września podpisali
deklarację dekarbonizacji. W ciągu 10 lat ciepło i energia na tym
terenie powinny pochodzić tylko ze źródeł odnawialnych.
To mocne zobowiązanie zostało podyktowane zagrożeniem dla ludzi
i środowiska w wyniku gwałtownych zmian klimatycznych wywołanych działalnością człowieka.
Wykorzystując wsparcie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji UE,
inne źródła środków zewnętrznych oraz własne zasoby budżetowe
samorządowcy chcą przygotować i zrealizować program dekarbonizacji. Będzie dotyczył m.in. likwidacji pieców węglowych, rozwoju odnawialnych źródeł energii, wykorzystania energii elektrycznej
i wodoru jako źródła energii w transporcie. Działaniom tym ma towarzyszyć szeroka partycypacja społeczna oraz nowe przyjazne prawo,
wyrównujące indywidualne koszty pozyskania energii i likwidujące
wykluczenie energetyczne. Celem przedsięwzięcia jest bezpieczne
odejście od węgla ku nowym źródłom energii i samowystarczalność
energetyczna subregionu.
Samorządowcy zaapelowali do najwyższych władz UE o zwiększenie
wsparcia dla Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w Polsce i na
Dolnym Śląsku.
Deklarację nieprzypadkowo podpisano w wałbrzyskiej zabytkowej
Starej Kopalni. Dziś to Centrum Nauki Sztuki, dawniej zakład górniczy wałbrzyskiego zagłębia węglowego, które uległo likwidacji
w latach 90.

BUDŻET OBYWATELSKI
Lądek-Zdrój 2021
Informujemy, iż głosowanie na propozycje projektowe dotyczące
Budżetu Obywatelskiego 2021 dotyczące terenu miasta Lądek-Zdrój
oraz terenu dużych wsi (Konradów, Radochów, Trzebieszowice,
Skrzynka) będzie trwało od 3 do 17 listopada 2020 r.
Projekty zlokalizowane na terenie małych wsi nie podlegają konsultacjom z uwagi, iż łączna szacunkowa wartość nie przekracza kwoty
przeznaczonej na ten cel.
Karty do głosowania można pobrać ze strony www.ladek.pl, zakładka Urząd >> Budżet Obywatelski; strony Biuletynu Informacji
Publicznej zakładka Budżet Obywatelski; lub pobrać w BOK w UMiG
Lądek-Zdrój.
Skany projektów do zapoznania znajdują się na stronie www.ladek.
pl oraz stronie BIP. Wypełnione karty w terminie głosowania można
wrzucać do urny stojącej przed UMiG w Lądku-Zdroju. Ogłoszenie
wyników zostanie opublikowane do wiadomości mieszkańców do
26.11.2020 r.
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LUK Sp. z o.o. informuje
Spółka LUK w związku z panującą pandemią COVID-19, mając na
uwadze bezpieczeństwo Odbiorców usług oraz swoich pracowników zwraca się z uprzejmą prośbą o możliwość przesyłania faktur
VAT z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków drogą elektroniczną. Biorąc pod uwagę również
Państwa bezpieczeństwo zalecamy również skorzystanie ze zlecenia
polecenia stałego zapłaty w Banku w zakresie opłaty za wodę i ścieki. Stosowne oświadczenia można pobrać ze strony internetowej
spółki pod adresem www.lukladek.pl.
Wypełnione deklaracje można przesłać drogą mailową na adres:
rozliczeniadwik@lukladek.pl bądź pozostawić w skrzynce na korespondencje w siedzibie głównej Spółki (Fabryczna 7a) lub na ul.
Wiejskiej 57 w Lądku-Zdroju.
Dodatkowo informujemy o możliwości podawania stanów wodomierzy poprzez:
1) adres mailowy – rozliczeniadwik@lukladek.pl
2) formularz na stronie internetowej Spółki www.lukladek.pl
3) sms pod nr telefonu 574 066 042.

Dział Wodociągów i Kanalizacji
Lądeckich Usług Komunalnych Sp. z o.o.
w Lądku-Zdroju
W związku z zawieszeniem od dnia 02.11.2020 r. 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
MAILWO: rozliczeniadwik@lukladek.pl
PRZEZ WWW: http://www.lukladek.pl/page8.html#form1-15
Lp.

Nazwa ulic

Terminy zgłoszeń

1.

miejscowość Stójków

02-03.11.2020

2.

Rynek

03-04.11.2020

3.

Ogrodowa, Śnieżna

05-06.11.2020

4.

Krótka, Słodowa, Strażacka

09-10.11.2020

5.

Rataja

12-13.11.2020

6.

Powstańców Wlkp.

16-17.11.2020

7.

Kościuszki

18-19.11.2020

8.

Brzozowa, Lipowa, Plac Mariański,
Nadbrzeżna, Słowackiego, Trzech
Wieszczy, Wolności

20-23.11.2020

9.

Plac Staromłyński, Zdrojowa

24-25.11.2020

PRZY BRAKU ZGŁOSZENIA STANU WODOMIERZA
ZOSTANĄ WYSTAWIONE FAKTURY PROGNOZOWE.
Przepraszamy za wszelkie utrudnienia i będziemy wdzięczni za
wyrozumiałość.
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75 lat działalności lądeckiej OSP
Ciąg dalszy ze str. 1

zgromadzono kolekcję strażackich nakryć głowy z różnych państw,
wyeksponowano tam sztandary i inne pamiątki, można też przejrzeć
prowadzone przez dziesięciolecia kroniki.
Raz jeszcze gratuluję druhnom i druhom lądeckiej OSP z okazji tak
pięknego Jubileuszu 75-lecia! Proszę przyjąć życzenia wszelkiej
pomyślności w życiu zawodowym i osobistym oraz dużo zdrowia,
wytrwałości i satysfakcji ze służby obdarzonej tak wielkim zaufaniem społecznym. Należą się Państwu ogromne podziękowania za
poświęcenie w ochronie życia i mienia ludzkiego, za zaangażowanie
i gotowość do niesienia pomocy.
Małgorzata Bednarek

Historia OSP w Lądku-Zdroju –
treść wystąpienia druha Prezesa Leszka Pazdyka
Ochotnicza Straż Pożarna w Lądku-Zdroju powstała w 1945 roku
na czele, której stanął jako komendant Kazimierz Wituwicki, jego zastępcą był Jan Kaleczyński.
W latach pięćdziesiątych Prezesem OSP został druh Tadeusz Wurm,
a później Jan Ciało jako Prezes, gdzie jego zastępcą był Tadeusz
Wojtuń, naczelnikiem był Tadeusz Jaworek. Na początku lat sześćdziesiątych prezesurę objął druh Stefan Cieślak. Następcą po druhu
Stefanie został Stanisław Rabczuk. Wszyscy już nie żyjący, gdzie
uwidocznione są ich nazwiska na tablicy pamiątkowej przy remizie, która została ufundowana w 65 rocznicę powstania Ochotniczej
Straży Pożarnej w Lądku-Zdroju.
W latach 1970-1999 funkcję prezesa sprawował Korobij Stanisław,
naczelnikiem był Ignacy Wołczacki, a następnie Władysław Rakoczy,
który pełnił funkcję naczelnika do 2006 roku. Druh Stanisław Korobij
po zakończeniu swojej kadencji został Prezesem Honorowym OSP.
Od roku 1999 aż po dzień dzisiejszy prezesem jest druh Pazdyk Leszek, naczelnikiem od roku 2006 jest druh Czesław Korobij.
Obecny skład Zarządu OSP w Lądku-Zdroju:
Prezes – Leszek Pazdyk
I wice – Prezes Jacek Rzeźnik
II wice prezes Naczelnik Czesław Korobij
Zastępca Naczelnika - Stanisław Hlebik
Skarbnik – Maria Liro
Sekretarz – Gracjana Pazdyk-Poświstajło
Członek Zarządu – Mirosław Łukaszewicz
Kronikarz – Łukasz Korobij
Gospodarz – Michał Pietkiewicz
Dwadzieścia pięć lat temu w 50 rocznicę powstania Jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Lądku-Zdroju ufundowano nowy
sztandar - jest to trzeci sztandar jaki posiada Jednostka OSP – oraz

postawiono pomnik przy remizie ku czci tym wszystkim strażakom,
którzy odeszli z naszych szeregów na wieczny spoczynek. Natomiast w 65 rocznicę powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Lądku-Zdroju ufundowano tablicę pamiątkową, na której wypisywane
są nazwiska i imiona wszystkich Ś. P. druhen i druhów, którzy
odeszli do wieczności w latach 1945 do 2020.
W czasie 75 lat istnienia Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w
Lądku-Zdroju z naszych szeregów odeszli:
1. Kazimierz Wituwicki
2. Jan Kaleczyński
3. Tadeusz Wurm
4. Jan Ciało
5. Marian Warzyboch
6. Eugeniusz Masłowski
7. Karol Mroszczyk
8. Stefan Cieslak
9. Romuald Błażewicz
10. Tadeusz Jaworek
11. Adam Falkiewicz
12. Zbigniew Jamróz
13. Stanisław Fimer
14. Roman Marciszyn
15. Eugeniusz Hengier
16. Edward Garbacz
17. Jan Koczuń
18. Jan Szyller
19. Wojciech Mazur
20. Marian Warkocki
21. Władysław Dębski
22. Jan Kański
23. Józef Foremny

24. Zygmunt Wołczacki
25. Jan Horejda
26. Tadeusz Wojtuń
27. Stanisław Rabczuk
28. Marian Celuch
29. Bernard Kaczmarek
30. Wacław Popławski
31. Józef Krzemień
32. Ignacy Wołczacki
33. Zygmunt Pietkiewicz
34. Stanisław Łukaszewicz
35. Władysław Rakoczy
36. Stanisław Falkiewicz
37. Czesław Galas
38. Stanisław Mazurek
39. Janina Galas
40. Bronisław Fornalik
41. Stanisław Cieślak
42. Józef Jakubczak
43. Włodzimierz Jacyno
44. Wiesław Kaczmarek
45. Tadeusz Kolus
46. Mieczysław Stępniewicz

Z prac Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju

Sesja październikowa 2020 r.
Po raz pierwszy Rada Miejska Lądka-Zdroju obradowała on-line w
dniu 29 października 2020 r. Już dwa dni wcześniej w sposób zdalny
odbyły się komisje za pomocą programu Zoom. Sesja była transmitowana podczas jej przebiegu i została zarchiwizowana.
Wszystkie projekty uchwał zostały przyjęte przez radnych, w większości jednogłośnie. Pośród podjętych uchwał, jedną z najważniejszych jest zmiana wysokości stawek podatku od nieruchomości na
terenie gminy Lądek-Zdrój. Na poziomie ubiegłorocznym pozostały
stawki dla przedsiębiorców, lecz podwyższono stawki podatku dla
mieszkańców – m.in. za budynki mieszkalne, garaże, budynki gospodarcze. Propozycje tych stawek, opracowane przez Wydział Podatkowy UMiG zgłoszone zostały projektem uchwały, nad którym
radni dyskutowali podczas komisji. Uzasadnieniem wzrostu stawek
są utracone dochody gminy w związku z pandemią i brak możliwości ich refundacji. Większość radnych poparła zmiany, również podczas sesji – spośród 14 osób biorących udział w sesji – tylko jedna
osoba wstrzymała się od głosu, pozostałe 13 zagłosowało „za”.
Radni zgodzili się na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy na okres 5 lat. Umożliwi to Klubowi „Trojan” ubieganie się o środki zewnętrzne na remont obiektu. Zmiana miejscoCiąg dalszy na str. 7
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JEDYNKOWE NEWSY
l Październik - Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

2020. Hasło przewodnie tegorocznego święta: „Z książką Ci do twarzy”. Już od 21 lat na całym świecie październik obchodzony jest,
jako Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Święto jest organizowane od 1999 roku przez International Association Of School
Librarianship – IASL – Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego.
Celem akcji jest promocja biblioteki szkolnej i jej działań, zaakcentowanie Święta Bibliotek Szkolnych, propagowanie zainteresowania
książką, rozbudzenie i kształtowanie kultury czytelniczej, podnoszenie poziomu czytelnictwa, przedstawienie aktualnej oferty biblioteki,
ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw zakupionych przez
szkołę w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, integracja środowiska szkolnego, zwrócenie uwagi na ogromną rolę
biblioteki w życiu szkoły.
Nasza Biblioteka po raz kolejny aktywnie włączyła się w obchody
święta, organizując wiele przedsięwzięć promujących czytelnictwo.Świętowanie rozpoczęliśmy od wizyty najmłodszych uczniów
w czytelni biblioteki szkolnej, gdzie po wysłuchaniu „Kaczki dziwaczki” Jana Brzechwy, powstały piękne portrety bohaterki utworu.
W czytelni na bieżąco prezentowane są wystawy najciekawszych
prac uczniów.

l W piątek, 9 października 2020 roku o godzinie 9.00, w naszej

szkole odbyło się uroczyste Pasowanie na Ucznia. Uczniowie klas
pierwszych stali się pełnoprawnymi członkami naszej społeczności
uczniowskiej. Odświętne stroje galowe, kolorowe birety na głowach
uczniów, dekoracja sali – wszystko po to, by ślubowanie pierwszaków wypadło jak najbardziej uroczyście.
Dyrektor szkoły Grzegorz Weber, serdecznie przywitał wszystkie
dzieci, a one udowodniły pięknym śpiewem i recytacją wierszy, że
są już gotowe do uroczystego ślubowania. Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez najmłodszych uczniów
przysięgi uczniowskiej na sztandar naszej szkoły. Dzieci ślubowały:
„Być dobrym uczniem, dbać o honor swojej szkoły, słuchać nauczycieli, kochać swoją Ojczyznę, swoją postawą sprawiać radość
wychowawcom i rodzicom, by wyrosnąć na dobrego człowieka i
wzorowego Polaka”. Po ślubowaniu każdy z pierwszaków dostąpił
zaszczytu pasowania na ucznia, dokonanego przez dyrektora szkoły
symbolicznym piórem. Na twarzach wszystkich dzieci malowało się
wielkie skupienie.
Po pasowaniu uczniowie otrzymali tarcze szkolne i upominki: dyplomy pasowania, zakładki do książek, a także wypełnione po brzegi
słodkościami, rogi obfitości. Po ceremonii dzieci chętnie pozowały
do fotografii grupowych i indywidualnych.
Wszystkim pierwszakom życzymy samych sukcesów w nauce i wielu wspaniałych chwil w murach naszej szkoły.

l W dniu 21 października 2020 r. zorganizowano w Naszej Szkole

„Dzień Jabłka”. Akcja miała na celu zachęcenie dzieci do spożywania
jabłek, jako źródła witamin oraz wyrabianie u nich nawyku zdrowego
odżywiania. Ten owoc ma wiele zalet. Po pierwsze jabłka pochodzą
z Polski, po drugie są tanie, po trzecie są pyszne, po czwarte są
baaardzo zdrowe!
Zespół ds. promocji szkoły
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Piąte Jubileuszowe Spotkanie Sentymentalne
w deszczowej aurze
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Fot.1

W dniach 25-27 września spotkali
sie w Lądku-Zdroju jego sympatycy,
zainteresowani mieszkańcy i kuracjusze. Po raz pierwszy od 2016 roku
Lądek przywitał nas deszczem, chłodem i zakazem organizacji imprez w
CKiR. Tak więc pierwszego dnia po
południu (fot.1) odbyła się w podcieniach na Rynku prezentacja twórczości plastycznej artystów skupionych
wokół Galerii Lądek, prowadzonej
przez Krystynę Leśniewską-Pasionek. Wystawili tam swoje prace malarskie: Krystyna Grzybowska, Kazimierz Makarowski, Tomasz Szpala,
Piotr Damm, Marek Kopczyk, Joanna
Jaworek oraz wymieniona prowadząca Galerię.

Fot.3

Fot. 2

Fot.4
Wytwory rękodzieła artystycznego zaprezentowali: Danuta Chomyn,
Danuta Opalińska i Maria Skrobotun (fot.2). Zaś swoje rzeźby pokazał Arkadiusz Lamparski. Wśród wystawiających znaleźli się tak-

że goście spoza Lądka: Krystyna Brzozowska-Eymar (fot.3), Ewa
Wajzer oraz Zbigniew Zdzienicki. Eksponujący prace opowiadali
o swoich artystycznych motywacjach i warsztacie. Drugiego dnia
rano, już tradycyjnie, zaplanowaliśmy pieszy górski spacer, jednak
deszczowa aura zmusiła nas do zmiany planów. Pod przewodnicką
opieką Jolanty Sadko obejrzeliśmy pijalnię ZP Wojciech, kaplicę Św.
Jerzego, a następnie udaliśmy się do lądeckiego Arboretum, a gdy
deszcz ustał obejrzeliśmy roślinność Ogrodu i skosztowaliśmy upieczonych na ognisku kiełbasek. Zaplanowany tradyjny koncert Duetu Claro de Luna z wyżej podanych przyczyn, niestety nie mógł się
odbyć. Trzeciego dnia w Kawiarni Piwnica pod Adamem z wielkim
zainteresowaniem obejrzeliśmy część bogatej kolekcji lądeckich pamiątek Mirosława Zbrzeźniaka (fot.4), prezentowanych na tle historii
Lądka jako uzdrowiska. Rozjechaliśmy się pełni wrażeń i pomysłów
na kolejne Sentymentalne Spotkanie w Lądku-Zdroju.
Impreza mogła się odbyć dzięki wsparciu Władz Lądka-Zdroju, tamtejszemu Centrum Kultury i Rekreacji oraz Uzdrowisku Lądek-Długopole.
Zbigniew Zdzienicki,
Przedstawiciel LSS
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Dokończenie ze str. 7

wego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju w obrębie Starego Zdroju związana jest z przeznaczeniem części terenu
na wzgórzu Dzielec pod zabudowę mieszkaniową. Uchwalono nowy
regulamin przyznawania dla uczniów stypendiów Rady Miejskiej –
najważniejszą zmianą jest wydłużenie okresu wypłacania stypendium na cały rok szkolny czyli 10 miesięcy, do tej pory przyznawano
je dwa razy w roku, na pięć miesięcy. Powołano również Komisję
Statutową, która ma zająć się znowelizowaniem Statutu Miasta
i Gminy Lądek-Zdrój. W podjętej miesiąc temu uchwale dot. „Lądeckiej Karty Seniora” nadzór Wojewody zakwestionował użycie słowa „zameldowanie” zamiast „zamieszkanie”. Związek mieszkańca
z gminą oparty jest na stałym zamieszkaniu w tej gminie, rozumianym jako „koncentrowanie interesów życiowych”, zaś fakt zameldowania nie przesądza zatem o uznaniu za mieszkańca. Zostało to
sprostowane i odpowiedni paragraf uchwały brzmi teraz „…podjęcie działań mających na celu wspieranie seniorów zamieszkałych na
terenie Gminy Lądek-Zdrój”.
Podjęte uchwały znajdują się w lądeckim Biuletynie Informacji Publicznej, a nagranie z sesji można obejrzeć na portalu youtube wpisując w wyszukiwarkę: Gmina Lądek-Zdrój.
Małgorzata Bednarek
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju

Jubileusz Ludwika Pikuły

Podczas sesji w dniu 24 września 2020 r., po części wstępnej, dotyczącej spraw proceduralnych miała miejsce uroczystość związana
z Jubileuszem 90-lecia urodzin Ludwika Pikuły, fotografa, Honorowego Obywatela Lądka-Zdroju. Jako Przewodnicząca Rady Miejskiej
przedstawiłam sylwetkę Jubilata, jego dokonania zawodowe i pracę
społeczną na rzecz naszej Małej Ojczyzny. Razem z Burmistrzem
Romanem Kaczmarczykiem wręczyliśmy panu Pikule życzenia,
utrwalone w ozdobnych ramach i kwiaty. Podczas przerwy oprócz
złożenia osobistych gratulacji Gościowi, radni mogli przejrzeć kroniki, w których zostały zatrzymane fotografiami lata powojenne naszego miasta. Oczywiście zrobiliśmy wspólne zdjęcia na pamiątkę
tego dnia.
Tekst zamieszczony poniżej otwierał wystawę fotograficzną Ludwika
Pikuły w Centrum Kultury i Rekreacji w roku 2000. Od tego czasu
minęło 20 lat. Biogram pana Ludwika uzupełnić należy o inicjatywę
odtworzenia krzyża na Iglicy w 2004 r. w 191 rocznicę jego postawienia czy o ufundowanie wraz fotografikami z Izby Rzemieślniczej
kamiennego stopnia w ciągu schodów prowadzących do Kalwarii
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na Cierniaku oraz obrazu do tamtejszego sanktuarium. Czekamy
wszyscy na album fotograficzny, dokumentujący przemiany Lądka-Zdroju w drugiej połowie XX wieku, który jest w opracowaniu.
A Jubilatowi raz jeszcze składamy wielkie gratulacje za pasję, której
efektami – w postaci niezliczonych fotografii Lądka-Zdroju i regionu
– wciąż się z nami dzieli. Dziękujemy!
Ludwik Pikuła w jubileuszowym roku 2000 obchodził dwie ważne
rocznice: 70-lecie urodzin i 50-lecie pracy zawodowej.
Jako młody człowiek po ukończeniu szkoły fotograficznej w Gorzowie Wielkopolskim i czteroletniej praktyce zawodowej przyjechał do
Lądka-Zdroju w 1954 r. (66 lat temu) i już nierozerwalnie związał
się z naszym miastem, wykonując przez cały czas usługi fotograficzne. W 1961 r. otrzymał dyplom mistrzowski wydany przez Izbę
Rzemieślniczą we Wrocławiu. Fotografowanie Ludwika Pikuły łączyło i łączy nadal cechy rzetelnego warsztatu pracy z zamiłowaniem i
pasją do tego zawodu. Jako członek Klubu Fotografii Artystycznej
przy Izbie Rzemieślniczej we Wrocławiu (lata 1971-1985) był organizatorem wielu wystaw fotograficznych krajowych i zagranicznych,
zorganizował również kilkanaście plenerów fotograficznych dla fotografów z Dolnego Śląska i przyjaciół z Czechosłowacji. Przez okres
10 lat pełnił funkcję prezesa Klubu FOTO-DIA działającego przy Oddziale PTTK Bialskim w Lądku-Zdroju. Zamiłowanie do krajoznawstwa sprawiło, że Ludwik Pikuła od 1956 r. jest członkiem PTTK, posiada uprawnienia przewodnika sudeckiego, przewodnika po Jaskini
Niedźwiedziej i po Hucie Szkła Kryształowego „Violetta” w Stroniu
Śląskim. Takie połączenie zainteresowań – fotografia i turystyka zaowocowała wieloma wspaniałymi ujęciami krajobrazów sudeckich.
Fotografie te często stanowią jedyny dokument minionego czasu, są
świadectwem zmian zachodzących w naszym środowisku, zarówno
przyrodniczym, jak i w świecie materialnym, kształtowanym przez
człowieka.
Należy wspomnieć, że Ludwik Pikuła w 2001 r. w uznaniu wieloletnich zasług w dokumentowaniu historii i dorobku kulturowego naszego miasta otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Lądka-Zdroju.
Został też odznaczony Medalem za zasługi dla Jaskini Niedźwiedziej
w Kletnie.
Lądek-Zdrój, jaki oglądamy na wystawie to fotografie przedstawiające historię jednego z najstarszych kurortów europejskich z lat 19621980. Sięgając po archiwalne dokumenty i przedstawienia miasta
z minionych wieków, często zapominamy, że również na naszych
oczach zachodzą zmiany. Fotografie Ludwika Pikuły przywołują
domy, które już nie istnieją, ulice, którymi być może dawniej się
przechadzaliśmy a które zniknęły już z map. Być może taki obraz
Lądka jeszcze część mieszkańców ma w swojej pamięci, lecz dla
większości młodych ludzi obejrzenie tych fotografii będzie stanowiło
cenne uzasadnienie wiedzy o swoim mieście i zmianach w nim zachodzących.
Małgorzata Bednarek
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Wspierajmy lokalny biznes
Żyjemy w dobie pandemii, a jednym z jej efektów są obostrzenia,
które na społeczeństwo narzucają władze państwowe. Obostrzenia
te dotykają różnych branż zawodowych, szczególnie jednak usług,
w tym gastronomii i hotelarstwa, które stanowią główne źródło dochodu mieszkańców Lądka-Zdroju.
Rubryka „Wspierajmy lokalny biznes” ma na celu zarówno promocję naszych lokalnych przedsiębiorców, jak również informowanie
mieszkańców naszej gminy o dostępie do różnego typu usług, od
oferty zakładów gastronomicznych, małych sklepików, po nowopowstałą w mieście pralnię.
Naszych przedsiębiorców zapraszamy do reklamowania się w „Debatach”, naszych czytelników namawiamy do korzystania z usług
lokalnej przedsiębiorczości.

Pralnia Frania dla każdego

Fot. Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna

Tu kupisz na wynos kawę, herbatę,
ciastka, lody, desery (również fit),
przekąski:
∙
∙
∙
∙

Już otwarta - Pralnia Frania, Kościuszki 17A/4A, Lądek-Zdrój oferuje:
∙ pranie wodne odzieży i pościeli wraz z dezynfekcją
∙ suszenie, magiel, prasowanie
Do korzystania z pralni zachęcamy zarówno przedsiębiorców z branży turystycznej, jak i mieszkańców i kuracjuszy.
Zlecenia możemy odbierać i dostarczać bezpośrednio do klienta.
tel. 665 553 773, czynne od 10.00 do 16.00.

Herbaciarnia Pod Filarami, Rynek 10, czynne w weekendy,
zamówienia na wynos.
Dom Klahra Kawiarnia Artystyczna, Rynek 1, tel. 536 130 172,
czynne w weekendy (aktualne oferty prosimy śledzić na FB),
zamówienia na wynos.
Kawiarnia Twórczości Piwnica Pod Adamem, Wolności 2, tel.
574 181 633, czynne od 10.00 do 21.00 (aktualne oferty prosimy śledzić na FB), zamówienia na wynos.
Albrechtshalle Kawiarnia Wiedeńska, ul. Lipowa 6a, tel. 74
814 81 48, czynna codziennie od 10.00 do 19.00, zamówienia
na wynos.

Tu kupisz na wynos dania obiadowe,
przekąski i inne:
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

Restauracja Abakus, Rynek, tel. 74 814 84 19, czynna codziennie od 12,00 do 21.00 (zamówienia do 20.30), w poniedziałki nieczynne, zamówienia na wynos i z dowozem.
Pizzeria Kardamon, ul. Kościuszki 11, tel. 663 684 655,
czynna codziennie od 13.00 do 20.45, zamówienia na wynos
i z dowozem.
Bar Lux, ul. Cienista 6a, tel. 501 035 327, 501 035 927,
czynny codziennie od 12.00 do 17.00, zamówienia na wynos
i z dowozem.
Pizzeria Marianna, ul. Ostrowicza 3a, tel. 725 118 979, czynna
od 13.00 do 21.00, w soboty i niedzielę od 12.00 do 21.00,
zamówienia na wynos i z dowozem.
Restauracja Hotelu Trojan**, ul. Leśna 4a, tel. 501 436 713,
czynna codziennie od 13.00 do 18.00, zamówienia na wynos.
Restauracja Hotelu Alhambra****, ul. Przechodnia 7, tel. 74
631 70 24, czynna codziennie od 13.00 do 19.00, zamówienia
na wynos.
Restauracja Lido, ul. Kościuszki 23a, tel. 510 480 552, czynne
codziennie, zamówienia od 8.00 do 15.00, menu na dzień kolejny publikowane jest na FB, zamówienia na wynos i z dowozem.
Restauracja Rybna, al. Marzeń 22, tel. 577 932 299, czynna
codziennie od 15.00 - 19.00, prosimy o wcześniejszy kontakt
telefoniczny, zamówienia na wynos.
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KU PAMIĘCI ŚNIEŻNICKIEJ WIEŻY WIDOKOWEJ (cz. 3)

Zburzyć było łatwo, postawienie – okazało się nie lada sztuką …
SYMBOLIKA WIEŻY
Architekt zasugerował wskazówki w sprawie symboliki budowli. Wkrótce jednak pojawiły się różne interpretacje. Jedna z nich
mówiła, że budowla symbolizuje Wilhelma Tella i jego syna. Zaakceptowano jednak pierwotne wytłumaczenie mówiące, że budowla
przedstawia sojusz niemiecko-austriacki. W tym ujęciu wyższa wieża oznaczała Niemcy, a niższa Austrię.

jący, niepilnowana i opuszczona budowla niszczała. Przez ponad
20 lat nie doczekała się opieki, nie przeprowadzono konserwacji, a
do wspomnianej pamiątkowej tablicy ćwiczono strzelanie. Jednak
wieża nadal stanowiła atrakcję turystyczną i cel licznych wycieczek
na szczyt. Dewastacje i surowe warunki atmosferyczne niszczyły
obiekt turystyczny. Wejście na wieżę uchodziło za niebezpieczne.
Dla ochrony przyrody na kopule Śnieżnika wokół wieży, w 1965 r.
utworzono rezerwat przyrody o powierzchni 193 ha.

CIEKAWOSTKI
∙ W 1938 r. wieża widokowa i pobliskie schronisko „Na Śnieżniku”
było miejscem spotkań oficerów Abwehry z niemieckimi szpiegami na terenie Czechosłowacji. Jedną z rozmów podsłuchał agent
czechosłowacki i dzięki temu udało się aresztować dwoje niemieckich szpiegów, którzy jednak wkrótce po zawarciu układu monachijskiego zostali zwolnieni.
∙ Wdowa po ostatnim dzierżawcy wieży, pani Prenzel, wspomina
bardzo sympatycznie życie na Śnieżniku. Sezon trwał od początku maja do końca września. Bardzo popularne było oglądanie
z wyższej wieży wschodu słońca. Skończyło się to 15 lipca 1941
r., kiedy z powodu poboru do wojska dzierżawcy wieżę zamknięto.
Od tego czasu zaczyna się powolny jej upadek. Już po roku gazeta
GGV donosiła o wybitych szybach i szkodach wewnątrz. Oprócz
wandali duże szkody czyniła sama przyroda – silne wiatry dochodzące do 200 km na godz. oraz obrywające się zimą i na wiosnę
z wieży duże bryły lodu dziurawiące dach schroniska.
∙ W 1990 roku jeden z członków Aeroklubu Wrocławskiego, schodząc ze Śnieżnika, wybrał nie jak zwykle czerwony szlak, lecz „dziką” drogę wzdłuż strumienia. Podczas zejścia natrafił na metalowy
przedmiot, a ponieważ sam jest skoczkiem, rozpoznał, że jest to
fragment spadochronu. Po dalszych poszukiwaniach okazało się,
że pośród traw i kosówki jest więcej różnych szczątków samolotu,
m. in. rurki, kawałki blachy. Po dokładniejszym obejrzeniu szczątków, okazało się że są to kawałki blachy falistej, którą Niemcy stosowali jako podszycie samolotów typu Ju-52. Turysta ów znalazł
też prawie kompletny fragment tablicy sterowania silnikiem tego
typu samolotu.
∙ Po 1945 r. pomiędzy schroniskiem a wierzchołkiem plątały się
jakieś instalacje. Dawni mieszkańcy tej ziemi mówili, że pod
szczytem Śnieżnika były wykonane urządzenia do katapultowania
szybowców. Stąd pod koniec drugiej wojny światowej startowały
z katapult duże szybowce w kierunku Wrocławia. Były zdalnie sterowane, jak też z pilotami i załadowane były żywnością i środkami opatrunkowymi a niektóre też bronią. Wieża i schronisko były
wówczas zajęte przez wojsko.

HISTORIA WIEŻY PO ROKU 1945 I JEJ ZBURZENIA
Po 1945 r. Ziemia Kłodzka została włączona do Polski. Nowi gospodarze nie interesowali się wieżą, nie okazywali jej nadmiernej troski,
nie licząc drobnych napraw, uwiarygodnionych okolicznościową
tablicą o treści „Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział Kłodzki
dla upamiętnienia Jubileuszu 75-lecia swego istnienia wieżę i schronisko na Śnieżniku Kłodzkim odbudowało i udostępniło dla turystyki
społecznej”.
Tablicę odsłonięto 22 sierpnia 1948 r., kiedy to kłodzki oddział PTT
otwierał wyremontowane schronisko „Na Śnieżniku”. Na Hali zebrało się wówczas ponad 1500 osób, obecni byli prof. dr Walery
Goete - wiceprezes PTT, Stanisław Kulczyński - rektor Uniwersytetu
i Politechniki we Wrocławiu, przedstawiciele Wojska Polskiego, licznych stowarzyszeń, delegacja Klubu Czeskich Turystów oraz władz
czeskich. Mimo że w 1948 r. przeprowadzono remont zabezpiecza-

Wieża na Śnieżniku (8.03.1973 fot. Ludwik Pikuła)
W 1973 r. Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu podjął decyzję o zburzeniu wieży. W trosce
o turystów, bo rzekomo groziła zawaleniem. Miejscowi działacze,
krajoznawcy, przewodnicy sudeccy „kochający” ten zabytek, wraz
z duchowym przywódcą tej akcji, czyli obrony wieży, Janem Trumpusem zasięgali wówczas opinii u wielu fachowców i wszyscy
zgodnie twierdzili, że wieża jest do uratowania. Mury miała mocne,
żadnych pęknięć, jedynie zużyte schody wymagały wymiany, a zewnętrzna elewacja uzupełnień. Urząd Wojewódzki był jednak innego
zdania i aby nadać swej decyzji odpowiednią rangę, zlecił Instytutowi Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej wykonanie ekspertyzy. Zadowoliła ona zleceniodawcę. Działacze turystyczni usiłowali zaprotestować, sporządzili nawet kontrekspertyzę, którą mieli
przedstawić w urzędzie. Uzgodniono już datę spotkania, ale dwa dni
przed terminem wieża została wysadzona w powietrze ku zdumieniu
wszystkich zainteresowanych jej ratowaniem. Dwukrotnie saperzy
z Wrocławia musieli podkładać ładunek wybuchowy, żeby wysadzić
w powietrze tego kolosa. Za pierwszym razem odpadły z niej tylko
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licowe bloki piaskowca. Pierwsza detonacja materiałów wybuchowych okazała się nieudana. Za drugim razem kamienna konstrukcja
runęła 11 października 1973 r. o godz. 14.01, wbrew opiniom o złym
stanie technicznym, dopiero po podłożeniu podwójnych ładunków.
Po wysadzeniu wieży w powietrze, szczyt Śnieżnika stał się wielkim,
kilkumetrowej wysokości gruzowiskiem. Ekipa wojskowych dokonująca burzenia wieży zdjęła tablicę i z powodu braku odpowiednich
dyspozycji pozostawiła ją na szczycie Śnieżnika. Uratowali ją Czesi,
członkowie Horskej služby (odpowiednik naszego GOPR), trafiła do
„Śnieżnej Chaty” do Vrbna, a następnie do nowej siedziby Horskej
służby w miejscowości Staré Město pod Sněžníkem. Po kilkunastu
latach Sudecki Klub PTTK w Poznaniu z przewodnikiem sudeckim
Lechem Rogułą przypomniał o tej tablicy kolegom z Kłodzkiego Klubu Krajoznawczego i zachęcił do starań o odzyskanie zapomnianej
„pamiątki”. Rozmowy z Czechami zakończyły się pomyślnie, podobno życzyli sobie tyle wódki, ile waży tablica – 70 kg, a oficjalnie warunkiem przekazania ze strony czeskiej było wykonanie kopii
i przekazanie jej do siedziby Horskej služby, co zrealizowano. W
maju 1989 r., staraniem Kłodzkiego Klubu Krajoznawczego PTTK,
pamiątkowa marmurowa tablica została przewieziona do Kłodzka, a
następnie trafiła do schroniska „Na Śnieżniku”, gdzie Zbigniew Fastnach tu mieścił ją na ścianie obok jadalni. Jej 2 uroczyste odsłonięcie odbyło się 20 sierpnia 1989 r.
Z dzisiejszego punktu widzenia ocenia się, że likwidacja wieży była
niepotrzebną i pochopnie podjętą decyzją. Wieży, jak się zdaje, zaszkodziło głównie imię patrona, uchodzącego za wroga Polaków, co
było niewygodne dla wizerunku polskości tzw. Ziem Odzyskanych.
Do dziś orędownicy pozostawienia wieży uważają, że to dziwna sprawa, a decyzję dyrektora Wojewódzkiego Wydziału Kultury Fizycznej
Sportu i Turystyki Władysława Igielskiego w dwojaki sposób można tłumaczyć: po pierwsze władzom żal było pieniędzy na remont
schodów, po drugie jakoby uległy one naciskom służb granicznych,
zaniepokojonych eskapadami Czechosłowaków na polską stronę. To
znaczy, dopóki istniało po tamtej stronie schronisko, dopóty Czechosłowacy chodzili na wieżę wytyczonym szlakiem i grupami, ale
schronisko w 1968 r. zostało rozebrane i od tego czasu południowi
turyści wymykali się spod kontroli służb granicznych. Likwidacja
wieży miała odebrać im pretekst do przekraczania granicy.
W ciągu przeszło siedemdziesięciu lat istnienia śnieżnicka wieża
stała się tak popularnym motywem regionalnym, że wykonano co
najmniej dwie jej miniaturowe repliki. Jedna z nich znajduje się w
Ogrodzie Bajek koło Międzygórza, stworzona w 1985 r. przez Jerzego Krala, druga w ogródku przy stacji kolejowej w Kralikach –
czeskim miasteczku położonym u południowych stóp Śnieżnika.
A Czesi, jak i dawni mieszkańcy tej ziemi Niemcy, wydali o wieży
niewielkie monografie.
Uważam, że tej wieży jako jednemu z symboli Ziemi Kłodzkiej należy się obszerna monografia z ilustracjami i pocztówkami wraz z
informacją o nowej wieży. Dlatego mój skromny artykuł niech będzie
przyczynkiem do większego wydawnictwa.
Wędrując dość często z wycieczkami na Śnieżnik sam nasłuchałem
się „ciekawych” opowieści na temat zburzenia wieży, a to że była
symbolem niemieckiego panowania na Śląsku i nie zasługiwała na
remont; to znów, że władze wysadziły wieżę, żebyśmy nie podglądali
z niej, jak to się lepiej Czechosłowakom żyje; lub że jeden z synów
miejscowych notabli przyszedł na szczyt z dwoma koleżankami, aby
pokazać swoją odwagę i zaczął po zewnętrznych fugach wchodzić
na górę, spadł nieszczęśnik z kilku metrów i połamał się, wobec czego jego ojciec przyrzekł, że tę wieżę „załatwi”; od jakiegoś czasu
Czesi postulowali o przejęcie wieży w celu remontu, w zamian dali
by inny grunt na Śnieżniku i żeby nie doszło do zamiany, wieżę wysadzono. Tak czy owak na szczycie pozostała po wysadzeniu wieży
góra kamieni i gruzu oraz wspomnienie. Niektórzy potocznie nazwali
gruzowisko po wysadzeniu wieży „kopcem Gierka”, wszak odwiedził
rejon Stronia Śląskiego, wypasy bydła, hutę kryształów i kamieniołomy 1 września 1976 r.
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Już kilka lat później zdano sobie sprawę, że zniszczenie wieży było
bezsensowne i szkodliwe dla atrakcyjności turystycznej Masywu
Śnieżnika i Ziemi Kłodzkiej. Temat odbudowy wieży powracał co
kilka lat, zwłaszcza przed wyborami do samorządu, nie przynosząc
jednak żadnych rezultatów:
Rok 1979
- Urząd Wojewódzki w Wałbrzychu ogłosił konkurs na koncepcję
odbudowy obiektu. W konkursie udział wzięło ośmiu architektów.
Jedne projekty zakładały budowę według starej wersji, drugie według nowej, przyszłościowej koncepcji.
Rok 1986
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim podejmował próbę
opracowania planów.
- Pod obrady Wojewódzkiej Rady Narodowej w dniu 28 listopada
1986 r. wniesiono projekt dokumentu „Program rozwoju turystyki w
województwie wałbrzyskim na lata 1986-1990 oraz kierunków działania do roku 1990”, opracowany przez Urząd Wojewódzki w Wałbrzychu, m. in. jest w nim zapisana odbudowa wieży na Śnieżniku.
Rok 1993
- Zarząd Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego i przewodnicy PTTK
próbowali na nowo obudzić temat. 9 października 1993 r. z inicjatywy dyrektora Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego - Jana Trumpusa, nauczyciela i przewodnika sudeckiego - Jarosława Czerkawskiego, ze szkoły podstawowej nr 2 w Stroniu Śląskim oraz lokalnego
miesięcznika „Wiadomości Lokalne”, zorganizowano wyprawę na

Dyżury aptek w listopadzie 2020
w Lądku-Zdroju i Stroniu Śląskim, Bystrzycy Kłodzkiej
i Międzylesiu
1.11.2020, 8.00-8.00 „Rumianek” ul. Nadbrzeżna 14 Stronie Śląskie
2.11.2020, 20.00-8.00„Bystrzycka” ul. Okrzei 12 Bystrzyca Kłodzka
3.11.2020, 20.00-8.00„Centralna” ul. Mickiewicza 15 Bystrzyca Kłodzka
4.11.2020, 20.00-8.00„Daglezja” ul. Nadbrzeżna 22 Stronie Śląskie
5.11.2020, 20.00-8.00„Herbena” Osiedle Szkolne 10 Bystrzyca Kłodzka
6.11.2020, 20.00-8.00„Pod Opatrznością” ul. Powstańców Wlkp.4 Lądek-Zdrój
7.11.2020, 16.00-8.00„Pod Słowikiem” pl. Wolności 34/7 Międzylesie
8.11.2020, 8.00-8.00„Rodzinna” ul. Strażacka 11 Bystrzyca Kłodzka
9.11.2020, 20.00-8.00„Rumianek” ul. Nadbrzeżna 14 Stronie Śląskie
10.11.2020, 20.00-8.00„Słoneczna” ul. Morawka 31/1B Stronie Śląskie
11.11.2020, 8.00-8.00„Słoneczna” Plac Wolności 28-29 Bystrzyca Kłodzka
12.11.2020, 20.00-8.00„Zdrojowa” ul. Kościuszki 15b Lądek-Zdrój
13.11.2020, 20.00-8.00„Apteka przy Netto” ul. Mickiewicza 3 Bystrzyca Kłodzka
14.11.2020, 16.00-8.00„Bystrzycka” ul. Okrzei 12 Bystrzyca Kłodzka
15.11.2020, 8.00-8.00„Centralna” ul. Mickiewicza 15 Bystrzyca Kłodzka
16.11.2020, 20.00-8.00„Daglezja” ul. Nadbrzeżna 22 Stronie Śląskie
17.11.2020, 20.00-8.00„Herbena” Osiedle Szkolne 10 Bystrzyca Kłodzka
18.11.2020, 20.00-8.00„Pod Opatrznością” ul. Powstańców Wlkp.4 Lądek-Zdrój
19.11.2020, 20.00-8.00„Pod Słowikiem” pl. Wolności 34/7 Międzylesie
20.11.2020, 20.00-8.00„Rodzinna” ul. Strażacka 11 Bystrzyca Kłodzka
21.11.2020, 16.00-8.00„Rumianek” ul. Nadbrzeżna 14 Stronie Śląskie
22.11.2020, 8.00-8.00„Słoneczna” Plac Wolności 28-29 Bystrzyca Kłodzka
23.11.2020, 20.00-8.00„Słoneczna” ul. Morawka 31/1B Stronie Śląskie
24.11.2020, 20.00-8.00„Zdrojowa” ul. Kościuszki 15b Lądek-Zdrój
25.11.2020, 20.00-8.00„Apteka przy Netto” ul. Mickiewicza 3 Bystrzyca Kłodzka
26.11.2020, 20.00-8.00„Bystrzycka” ul. Okrzei 12 Bystrzyca Kłodzka
27.11.2020, 20.00-8.00„Centralna” ul. Mickiewicza 15 Bystrzyca Kłodzka
28.11.2020, 16.00-8.00„Daglezja” ul. Nadbrzeżna 22 Stronie Śląskie
29.11.2020, 8.00-8.00„Herbena” Osiedle Szkolne 10 Bystrzyca Kłodzka
30.11.2020, 20.00-8.00„Pod Opatrznością” ul. Powstańców Wlkp.4 Lądek-Zdrój
(Harmonogram pracy aptek podajemy na podstawie Uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego)
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szczyt Śnieżnika w celu uporządkowania rumowiska. Przybyła młodzież i turyści i przewodnicy sudeccy oraz aktyw PTTK. W porządkowaniu rumowiska brali też udział Czesi z Karlik i Starego Mesta.
Czesi przynieśli piwo, a turyści ze Stronia Śląskiego grochówkę, jednak w tym wszystkim najważniejszy był cel, jaki przyświecał organizatorom, czyli społeczna namowa do odbudowy wieży widokowej.
Ponad 60 osób od samego rana zbierało i układało rozrzucone bloki
kamienie w pryzmy. „Wiadomości Lokalne” wydały z tej okazji okolicznościową kartkę pocztową. Osobiście na szczyt Śnieżnika wraz z
Janem Trumpusem wniosłem od strony schroniska duży termos z
pyszną grochówką.
Rok 1994
- 30 maja w samo południe, na szczycie Śnieżnika obok gruzów po
zniszczonej wieży, władze samorządowe Usti nad Orlicą i Bystrzycy
Kłodzkiej podpisały umowę o współpracy ponad-granicznej i partnerstwie pomiędzy tymi miastami. Umowa ta była poświadczeniem
wcześniejszych kontaktów, stronę czeską reprezentował starosta
Karel Skarka, polską - burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej, Mieczysław
Kamiński. O wieży i jej odbudowie też wspomniano.
- 11 czerwca odbyła się kolejna akcja układania kamieni po wieży w
pryzmy – efektów pierwszej akcji pozostało niewiele i trzeba było odnowa układać. Idee odbudowy wieży umocniły coroczne spotkania
na kopule Śnieżnika władz zaprzyjaźnionych miast.
Rok 1995
- Do 30 czerwca poszczególne Rady Gmin powinny podjąć uchwały
o przystąpieniu gminy do fundacji na rzecz odbudowy wieży widokowej na Śnieżniku.
- 21 lipca sygnatariusze uzgodnili ostateczny tekst Statutu Fundacji.
- 6 maja deklaracje przystąpienia do tworzącej się fundacji odbudowy wieży na Śnieżniku złożyli burmistrzowie gmin: Bystrzyca
Kłodzka, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Stronie Śląskie oraz czeska organizacja Spolecnost Pro Kralicki Sneznik. Środowisko krakowskich
architektów zadeklarowało bezpłatne wykonanie dokumentacji. Redakcja „Wiadomości Lokalnych”, jako jeden z inicjatorów odbudowy
Wieży Widokowej na Śnieżniku poparła słuszność powołania fundacji i jednocześnie oferowała usługi poligraficzne i wydawnicze na
rzecz Fundacji.
- 4 grudnia w Sali konferencyjnej Urzędu Rejonowego w Bystrzycy Kłodzkiej przedstawiciele czterech gmin, w obecności kłodzkiej
notariuszki Urszuli Makarowskiej, podpisali akt utworzenia Fundacji
Odbudowy Śnieżnickiej Wieży Widokowej. Podpisy złożyli: w imieniu gminy Bystrzyca Kłodzka – burmistrz Bogdan Krynicki i jego
zastępca - Maria Sajewicz, gminy Stronie Śląskie – burmistrz Zbigniew Łopusiewicz i członek Zarządu - Marian Snopkowski, gminy
Lądek-Zdrój – zastępca burmistrza - Dariusz Borsuk i członek Zarządu - Warcisław Martynowski, gminy Międzylesie – burmistrz Feliks
Łukaszewicz i kierownik referatu geodezji i gospodarki gruntami Wiesława Szyrszeń. Dużej rangi temu wydarzeniu nadała obecność
przedstawiciela z Czech – starosty ze Starego Mesta pod Śnieżnikiem Petera Trutmana oraz dyrektora Urzędu Wojewódzkiego w
Wałbrzychu – Henryka Ślusarza, przewodniczącego Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej – Andrzeja Kocińskiego, kierownika Urzędu
Rejonowego w Bystrzycy Kłodzkiej – Zbigniewa Bartnika oraz dyrektora Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego – Jana Trumpusa, który przygotował potrzebne do rejestracji Fundacji dokumenty m. in.
akt notarialny. Oprócz wyżej wymienionych w uroczystości udział
wzięli: Maciej Maciejewski – dziennikarz z telewizji regionalnej we
Wrocławiu, reporterzy lokalnej prasy, m. in. Lechosław Siarkiewicz
z „Wiadomości Lokalnych”. Do udziału w Fundacji zaangażowano
partnerów z Czech i Niemiec, wykonany został projekt architektoniczny, którego autorem był dr Wojciech Kosiński, architekt z Krakowa, który tego dni przekazał Fundacji w Stroniu Śląskim projekt
wieży. Swoim wyglądem zewnętrznym wieża nie odbiegała dużo od
zniszczonego oryginału. Między innymi w środku zaplanowano windę dla niepełnosprawnych, lecz nie uwzględniono dojazdu do wieży,
czyli wygodnej betonowej drogi, np. taką, jaka jest na nieodległym
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Pradziadzie w Czechach. Działania te również nie przyniosły żadnych
efektów.
- 27 grudnia w siedzibie statutowej Fundacji w Stroniu Śląskim odbyło się pierwsze robocze zgromadzenie przedstawicieli gmin śnieżnickich, na którym powołana została Rada Fundacji z przedstawicieli
czterech gmin, z Lądka-Zdroju – Barbara Zatoka, z Bystrzycy Kłodzkiej – Piotr Frąckowicz, z Międzylesia – Tadeusz Farbotka i ze Stronia
Śląskiego - Jarosław Czerkawski.
Rok 1996
- Czerwiec, na kolejnym zgromadzeniu zgodnie ze statutem Fundacja ukonstytuowała zarząd w składzie: na przewodniczącego wybrano Piotra Węckowicza, zastępcą została Barbara Zatoka. Organem
wykonawczym Fundacji był jej Zarząd, który z kolei został wybrany
przez Radę Fundacji w składzie: Jan Trumpus – prezes Zarządu,
Warcisław Martynowski – wiceprezes i Maria Janota – skarbnik.
Rada postanowiła też, że Śnieżnicka Wieża Widokowa powinna być
odbudowana w swoim historycznym kształcie.
Rok 1999
- 9-11 lipca na kopule Śnieżnika zostały zorganizowane obchody
jubileuszu 100-lecia wybudowania wieży. Organizatorami tej uroczystości byli: Oblasni Vybor KCG Orlicke hory z Usti n. Orlicą, Klub
Ceskich Turistu oraz dzielnicowy Oddział PTTK Wrocław – Fabryczna „Łazek”. Przygotowano stosowną informację w języku czeskim
i polskim. Mimo fatalnej deszczowej aury przez szczyt Śnieżnika w
ciągu trzech dni trwania jubileuszu przeszło około tysiąca uczestników. Główne uroczystości odbyły się 10 lipca na kopule Śnieżnika.
Na spotkaniu pojawili przedstawiciele władz turystycznych, m.in. z
Pragi, Usti n. Orlicą, Wrocławia i Kłodzka, nie było natomiast nikogo
z gmin śnieżnickich ani z Fundacji Odbudowy Wieży na Śnieżniku.
Goście z Republiki Czeskiej wykazali duże zainteresowanie imprezą. Na okoliczność wydarzenia otwarte było przejście turystyczne
na Śnieżniku. Na Śnieżnik przyszli też turyści będący potencjalnymi
sponsorami, m.in. z Belgii i Niemiec, którzy zadeklarowali pewną
kwotę pieniędzy na odbudowę wieży, ale nie było nikogo, kto mógłby stosowną umowę – deklaracje przyjąć. Mówiono w „kuluarach”
imprezy, że ponoć fundacja nie istnieje, gdyż nie została zarejestrowana w Sądzie Wojewódzkim w Świdnicy.

Współczesny projekt odbudowy wieży (mat. Urząd Gminy w Stroniu Śląskim)
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Rok 2000
- Wieża będzie odbudowana w ramach „Koncepcji zagospodarowania Śnieżnika Kłodzkiego”. Projekt jest jednym z sześciu małych
przedsięwzięć dofinansowanych z funduszu Phare Cross Border.
Projekt ten pilotował Związek Gmin Śnieżnickich. Na posiedzeniu
tego stowarzyszenia, które walnie przyczyniło się do pozyskania pieniędzy na projekt, ustalono, że czynione będą starania o pozyskanie
następnej puli środków z Phare na realizację przedsięwzięcia. Przyznane pieniądze przeznaczone są na opracowania projektowe. Wersję roboczą projektu „Śnieżnik Kłodzki – Kralicky Sneżnik Koncepcja
Zagospodarowania Przestrzennego” opracował na zlecenia Związku
Gmin Śnieżnickich – dyrektor projektu mgr inż. Marek Wiland.
Rok 2006
- Nowe pomysły „na wieżę” zaprezentował starosta kłodzki Dariusz
Mikosa podczas spotkania z przebywającymi w powiecie kłodzkim
dziennikarzami z niemieckiego, partnerskiego powiatu Gross –
Gerau. Po zapoznaniu gości z historią wieży ustalono, że od teraz
zamierzamy wspólnie z mieszkańcami Gross – Gerau odbudować
wieżę według zachowanych rycin tego obiektu.
Rok 2013
- Wstępna wizualizacja nowej wieży widokowej. Projekty, które powstały w 2013 r. w Pracowni Architektury „Januszówka” w Bielsku-Białej budziły nieco kontrowersji wśród turystów i przewodników
sudeckich, którzy twierdzili, że wieża wygląda jak „wielka blender” i
nie można czegoś takiego budować w tym miejscu, gdzie przez lata
stała piękna konstrukcja. Według projektu będzie to wieża na 34 m
wysokości z kamienną podstawą. Ma mieć szeroką, zwężającą się ku
górze obudowaną okładziną kamienna podstawę i prostą, przeszkloną, stalową klatkę schodową prowadzącą na taras widokowy. Kiedy
powstał projekt, zaczęto gromadzić potrzebne środki finansowe.
Rok 2014
- 10 lutego w siedzibie Gminy Stronie Śląskie odbyło się kolejne
spotkanie dotyczące odbudowy a w zasadzie budowy nowej wieży na Śnieżniku. Projektanci, czyli firma „Pracownia Projektowania
Architektury Krajobrazu Januszówka”, przedstawili projekt nowej
wieży, który już po prezentacji został przekazany do Starostwa
Kłodzkiego, celem wydania pozwolenia na budowę. Ten etap inwestycji pochłonął około 60 dni. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę
rozpocznie się dalszy ciąg działań administracyjnych, czyli składanie
odpowiednich wniosków, łącznie z tymi do Unii Europejskiej. Wieża
będzie budowana na potężnej konstrukcji fundamentu, który w części wypełni się materiałem ze starej wieży. Sama konstrukcja wieży
wspierać się będzie na 4 stalowych słupach utrzymujących klatkę
schodową, taras widokowy i dach. Wieża będzie miała 35 m wysokości i w górnej części będzie przeszklona szkłem giętkim, które
będzie mocowane na konstrukcji metalowej za pomocą mechanizmów przegubowych, które nie stworzą jakiegokolwiek uszkodzenia
szkła w czasie nawet największych wiatrów czy nasłonecznienia.
Wentylację wieży rozwiązano w ten sposób, że szyby nie przylegają szczelnie, jest między nimi przestrzeń powietrzna i dzięki temu
uzyskujemy naturalną wentylację. Oszklony będzie taras widokowy,
stożek widokowy oraz walec – główna część wieży aż do ściętego
stożka kamiennego. Wizualnie „nowa wieża” będzie w proporcjach
tak jak „stara”. Warto zaznaczyć, że tego typu wieża będzie w zasadzie cała „tarasem widokowym”, również dla tych turystów, którzy
nie wejdą na jej szczyt.
Rok 2019
- W czerwcu ogłoszono pierwszy przetarg na wykonawcę, ale od
tego czasu nie udało się w kolejnych postępowaniach wybrać firmy,
która zgodziłaby się budować za kwotę zaoferowaną przez Gminę
Stronie Śląskie, która na ten cel przeznaczyła 14,4 mln zł; wykonawcy żądali 21 mln zł. Unieważniono pierwszy przetarg. Do kolejnych
przetargów nikt się nie zgłaszał. Czesi budują replikę wieży na Śnieżniku, a u nas nadal jest problem.
Rok 2020
5 lutego Gmina Stronie Śląskie rozpisała kolejny przetarg na bu-
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dowę wieży widokowej na Śnieżniku. Termin składania ofert na
zadanie pn. „Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w
Gminie Stronie Śląskie” mija 2 marca 2020 r. Czy w tym czasie uda
się wyłonić wykonawcę, który w zakładanym budżecie, czyli około
14,5 mln zł, postawi wieżę na Śnieżniku? Dwa pierwsze przetargi
pokazały, jak skomplikowana i niełatwa logistycznie będzie dla wykonawców ta inwestycja. Ponieważ inwestycja odbywać się będzie
na terenie Rezerwatu Przyrody „Śnieżnik Kłodzki”, obwarowana jest
wieloma obostrzeniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, w tym dotyczącymi transportu materiałów budowlanych (transport na szczyt helikopterem), ograniczenia co do czasu pracy oraz
technologii wykorzystywanej do budowy. Wykonawca musi także,
że szczególną troską podejść do występowania na terenie budowy
roślin chronionych. Nie ulega zmianie termin zakończenia budowy
i nadal jest to 30 września 2021 r. 34 metrowa wieża ma być wykonana ze stali, szkła i kamienia i ma stanąć na wysokości 1426
m n.p.m. w miejscu wyburzonej w latach 70-tych ubiegłego wieku
poniemieckiej kamiennej wieży.
- W sierpniu Gmina wyłoniła wykonawcę. Wieża widokowa na Śnieżniku zostanie zbudowana niemal od podstaw, bo po starej wieży została tam tylko sterta kamieni i żelastwa. Do ogłoszonego już po raz
czwarty przetargu zgłosiło się aż 8 firm. Gmina wyłoniła wykonawcę,
który to zadanie wykona za 13 milionów zł. Odbudowy podejmie się
Firma Ogólnobudowlana Marcin Skoczeń z Wrocławia (w Kłodzku
wybudowała m.in. osiedle przy u. Letniej). Termin zakończenia prac
przewidziany jest nadal na koniec września 2021 r.
Opracował L. Siarkiewicz na podstawie dostępnej literatury historyczno-krajoznawczej, posiadanych wycinków z prasy lokalnej i własnych informacji.
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