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25 LAT „DEBAT LĄDECKICH”

Zapewne Andrzej Nowak, zakładający w 1996 r. tytuł „Debaty Lą-
deckie”, Bezpłatny Informator Samorządowy Miasta i Gminy Lądek-
-Zdrój, nie spodziewał się, że jego dzieło przetrwa kolejne ćwierć 
wieku. A tak się stało! „Debaty Lądeckie” kończą w tym roku 25-le-
cie istnienia.
W pierwszych latach biuletyn miał charakter nieregularny, pod ko-
niec lat 90. osiągnął status dwumiesięcznika i wreszcie miesięcz-
nika. Pierwszym redaktorem naczelnym wydawnictwa był wspo-
mniany Andrzej Nowak, pismo wychodziło zawsze naprzemiennie 
pod egidą Urzędu Miasta i Gminy lub Centrum Kultury i Rekreacji 
w Lądku-Zdroju. Przez te lata redagowali je także: Tomasz Pawlęga, 

Małgorzata Bednarek, Marzena Zawal, Radosław Pasionek i Monika 
Słonecka. W tym czasie wydaliśmy 250 numerów biuletynu, który 
przez lata miał różną objętość i oprawę graficzną. W chwili obecnej 
„Debaty Lądeckie” ukazują się w nakładzie 1000 egzemplarzy i, z 
czego bardzo się cieszymy, rozchodzą się w całości pośród naszych 
czytelników, natomiast wersja elektroniczna dostępna jest na stro-
nie ladek.pl.
Bardzo dziękujemy Państwu za wspólne 25 lat! Mamy nadzieję, że 
będziemy mogli śledzić losy naszej gminy przez kolejne ćwierćwie-
cze!

Redakcja „Debat Lądeckich”
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Z biurka 
BURMISTRZA KACZMARCZYKA

Burmistrz Lądka-Zdroju, Roman Kaczmarczyk

27 marca. Przeprowadziłem wykład podczas wideokonferencji w 
ramach projektu „InnovaSPA” realizowanego przez Warmińsko-
-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie. Projekt 
promuje aspiracje państw (Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Belgia 
i Francja), które chcą tworzyć na swym terenie nowe uzdrowiska. 
Wykład dotyczył innowacji w rozwoju uzdrowisk.

1 kwietnia. Odebraliśmy promesę Rządowego Funduszu Inwesty-
cji Lokalnych i Tarczy dla samorządów na „Budowę kompleksowej 
ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Lą-
dek-Zdrój” na kwotę 4 886 443 zł. Przypomnę, że środki dotyczą bu-
dowy platformy widokowej na górze Trojak z dochodzącymi trasami 
pieszymi, rowerowymi typu singletrack, wyposażonymi w małą ar-
chitekturę turystyczną oraz parkingami z WC i drogami dojazdowy-
mi wraz z poprawą atrakcyjności turystycznej 4 zabytkowych par-
ków zdrojowych w Lądku-Zdroju przylegających do parkingów, tras 
rowerowych i pieszych prowadzących do platformy widokowej.
Odbyłem wideokonferencję z burmistrzami, wójtami i starostą po-
wiatu kłodzkiego, która dotyczyła sytuacji pandemicznej w powiecie 
kłodzkim.

13 kwietnia. Wziąłem udział w webinarium Komisji Europejskiej, 
dotyczącym inwestycji w energię geotermalną na terenie Unii Eu-
ropejskiej.
Gościłem u rektora Politechniki Wrocławskiej. Celem wizyty był 
odbiór porozumienia o współpracy. W akcie czytamy: „Mając na 
uwadze realizację zadań badawczych oraz wspólnych przedsięwzięć 
związanych z pozyskiwaniem wspólnych grantów badawczo-wdro-
żeniowych, Gmina Lądek-Zdrój oraz Politechnika Wrocławska za-
wierają porozumienie o współpracy, którego przedmiotem będzie 
współpraca przy przedsięwzięciach związanych z wytwarzaniem 

energii z odnawialnych źródeł, budowa farmy fotowoltaicznej, w tym 
wspieranie inicjatywy utworzenia Centrum Naukowo-Dydaktyczne-
go Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Lądek-Zdrój oraz 
zagospodarowania odwiertu geotermalnego LZT-1, które to zadania 
pozwolą zaspokoić potrzeby mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój oraz 
zapewnią ekonomiczną i ekologiczną opłacalność inwestycji”.

16 kwietnia. Wraz z prezesem LUK odbyliśmy wideokonferencje  
z instytucjami bankowymi, mające na celu rozpoznanie możliwości 
finansowania remontu lądeckiej oczyszczalni ścieków.

19 kwietnia. Udzieliliśmy ze starostą kłodzkim Maciejem Awiżeniem 
wywiadu dla Polskiego Radia Wrocław. Tematem rozmowy była za-
trważająca sytuacja demograficzna na terenie powiatu kłodzkiego. 
Dodam tylko, że w I kwartale 2021 r. w Gminie Lądek-Zdrój zmarło 
52 mieszkańców, a na świat przyszło zaledwie 10.

21 kwietnia. Gościłem u prezydenta Warszawy Rafała Trzaskow-
skiego.

22 kwietnia. Wideokonferencja Klastra Energii „Ares” i przedsta-
wiciela Grupy IEN, dotycząca bieżącej działalności klastra. W cza-
sie konferencji zaproponowałem przeniesienie siedziby klastra  
z „Jamrozowej Polany” do lądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczo-
ści.

23 kwietnia. Odbyłem spotkanie zdalne z burmistrzami, wójtami  
i starostami powiatów kłodzkiego, dzierżoniowskiego i ząbkowic-
kiego, dotyczące utworzenia wspólnego ZIT-u (Zintegrowane Inwe-
stycje Terytorialne), który ułatwi pozyskiwanie środków dla naszych 
powiatów. Trwają konsultacje z Urzędem Marszałkowskim Woje-
wództwa Dolnośląskiego.
 

W środę, 21 kwietnia br., odbyło się w Warszawie spotkanie Burmi-
strza Lądka-Zdroju Romana Kaczmarczyka z Prezydentem Warsza-
wy – Rafałem Trzaskowskim.
Spotkanie włodarzy miast dotyczyło współpracy w zakresie rozwija-
nia projektów samorządów samowystarczalnych energetycznie oraz 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii w celu dekarbonizacji 
(walka ze smogiem i niską emisją).
Mając na uwadze uzdrowiskowe walory kurortu Lądek-Zdrój oraz 
bogactwo atrakcji turystycznych regionu, Burmistrz Lądka-Zdroju 
złożył także zaproszenie do korzystania przez mieszkańców War-
szawy z pełnego potencjału możliwości regeneracji i rehabilitacji –  
w szczególności w okresie popandemicznym.
Z uwagi na ważkość poruszanych spraw i kwestii dotyczących funk-
cjonowania samorządów w obszarze ekologii i ekonomii, zaprosze-
nie do przyjazdu do Lądka-Zdroju przyjął także Pan Prezydent, obie-
cując rychłą rewizytę w naszym kurorcie.

Źródło: Ladek.pl

Lądek-Zdrój w Warszawie
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Zgodnie z harmonogramem sesja w marcu odbyła się w dniu 25 
marca br. Po części proceduralnej przystąpiono do bloku uchwał. 
Zmiany w budżecie gminy na 2021 r. obejmowały m.in.: 
- zmniejszono dochody z tytułu opłaty targowej w związku z zawie-
szeniem tej opłaty na podstawie art. 31 zzm ust. 1 ustawy o zmianie 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaź-
nych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U z 2020 poz. 2255) oraz wprowadzono środki z 
tytułu rekompensaty za nie pobieranie od dnia 1 stycznia 2021 r. do 
dnia 31 grudnia 2021 r. opłaty targowej (decyzja Ministra Finansów, 
Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST9.477.6.2021 z dnia 17 marca 
2021 r.).
- wprowadzono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 
organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych 
i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi Sars-CoV-2 oraz 
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację progra-
mu „Wspieraj Seniora”.
- wprowadzono plan finansowy w związku z otrzymaniem dofinan-
sowania na projekt nr RPDS.03.04.01-02-0003/20 pt. „Energo-
oszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych 
gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Po stronie wydatków z pewnością najważniejszą uchwałą było 
wprowadzenie środków na realizację projektu współfinansowanego 
z budżetu Unii Europejskiej pt. „Energooszczędne oświetlenie ulicz-
ne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodz-
kiej” - 4.167.985,00 zł. Zwiększono też środki na wkład własny pro-
jektu - 823.129,00 zł. Zwiększenie środków na realizację projektu” 
Ziemia Kłodzka – czyste powietrze” - co wynikało z urealnienia planu 
wydatków związanych ze stopniem zaangażowania projektu oraz na 
zadanie „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału 
OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Lądek-Zdrój 
etap I - Budowa elektrowni fotowoltaicznej…” (FIL – 1.087.180,00 
zł, BG- 500 000,00 zł i pożyczka TISE 3.000.000,00 zł). 
Radni przyjęli projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstą-
pienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na okres 
dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. W związku z obowiąz-
kiem segregacji stałych odpadów komunalnych oraz złożonymi 
przez wspólnoty mieszkaniowe wnioskami o wydzierżawienie tere-
nów pod wybudowanie wiat przeznaczonych do gromadzenia odpa-
dów, Gmina Lądek-Zdrój przygotowała plan rozmieszczenia wiat w 
obrębie Starego Miasta oraz projekt koncepcyjny wiaty do groma-
dzenia odpadów stałych. Plan obejmuje obręb Starego Miasta, gdzie 
ze względu na ścisłą zabudowę, brak jest możliwości wybudowania 
wiat przez wspólnoty mieszkaniowe na własnych terenach. W planie 
wskazano nieruchomości będące własnością Gminy Lądek - Zdrój, 
na których wybudowane mogą zostać wiaty do gromadzenia odpa-
dów, z zachowaniem wszelkich obowiązujących przepisów prawa. 
Do planu przygotowany został projekt koncepcyjny wiaty, który bę-
dzie obowiązywał na wydzierżawianych przez Gminę Lądek – Zdrój 
nieruchomościach. W celu zachowania jednolitej i estetycznej zabu-
dowy, projekt nawiązuje do wybudowanych na targowisku miejskim 
wiat na odpady komunalne. Ze względu na ograniczoną możliwość 
rozmieszczenia wiat, projekt przewiduje przyporządkowanie do 
jednej wiaty kilku wspólnot mieszkaniowych, w zależności od ich 
położenia, ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz z 
uwagi na stosunkowo duży koszt wybudowania wiaty. Zachowanie 
rozmieszczenia wiat przedstawionego w projekcie zagospodaro-
wania terenów oraz zgodnie z projektem koncepcyjnym, umożliwi 
mieszkańcom wypełnianie obowiązków ustawowych oraz zapew-
ni zachowanie estetycznej zabudowy w zabytkowej części miasta. 
Umowy zawierane będą na czas nieoznaczony.
Kolejna podjęta uchwała dotyczyła przystąpienia do opracowania 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ląd-
ka-Zdroju. Granice opracowania obejmują obszar działki nr 222 po-

łożonej w Lądku-Zdroju obręb Stare Miasto. Na tej działce znajduje 
się dawny Kościół Ewangelicki. Właściciel nieruchomości zawnio-
skował o dopisanie w planie miejscowym funkcji mieszkalnej, co 
powinno zwiększyć opłacalność inwestycji polegającej na remoncie 
tego obiektu. Podjęta uchwała to początek procedury określonej 
przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym.
Uchwalono również miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego miejscowości Wójtówka część nr 1.
W dniu 9 kwietnia radni spotkali się podczas sesji w trybie zdalnej 
w związku z zaistniałym problemem. Wojewoda Dolnośląski w roz-
strzygnięciu nadzorczym z 11 marca 2021 r. stwierdził nieważność 
uchwały nr XXIX/218/2021 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 25 
lutego 2021 r. w sprawie przyznania stypendium Rady Miejskiej 
Lądka-Zdroju dla uczniów. Radni podjęli uchwałę o wniesienie skar-
gi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na 
to rozstrzygnięcie. Natomiast w dniu 19 kwietnia koniecznym było 
wyrażenie przez Radę Miejską zgody na podpisanie umowy o part-
nerstwie na rzecz współpracy przy realizacji projektu pn. „Energo-
oszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych 
gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej”.
Wszystkie sesje odbywały się w trybie online.

Małgorzata Bednarek
Przewodnicząca Rady Miejskiej Lądka-Zdroju

Sesja marcowa oraz dwie sesje nadzwyczajne w kwietniu
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W dniu 12 lutego 2021 r. pożegnaliśmy pana Adama Szmidta – na-
uczyciela , polityka i samorządowca. Był postacią, która wielce się 
przyczyniła do rozwoju samorządności lokalnej w naszej lądeckiej 
gminie.
Pan Adam Szmidt urodził się w Skórczu w województwie pomor-
skim, edukację ukończył w 1968 roku uzyskaniem tytułów: magistra 
i inżyniera na Akademii Rolniczej w Poznaniu. Pracował następnie 
jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w szkołach rolniczych. 
W latach 1984–1990 pełnił funkcję naczelnika miasta i gminy Lą-
dek-Zdrój. 

Pamięci Adama Szmidta W latach 1990–1994 był dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Lądku-Zdroju. W 1994 r. Rada Miasta i Gminy II kadencji powo-
łała go na stanowisko Burmistrza Lądka-Zdroju, które sprawował 
przez następne 4 lata. Podjęte podczas tej kadencji działania zostały 
zauważone w regionie i w czerwcu 1997 roku gmina Lądek-Zdrój 
została oznaczona Dolnośląskim Kluczem Sukcesu w kategorii dla 
najbardziej gospodarnej gminy wiejsko-miejskiej. Miesiąc później 
miała miejsce powódź tysiąclecia, podczas której jako Burmistrz 
zarządzał Sztabem Antykryzysowym. W 2002 r. startował z sukce-
sem w pierwszych bezpośrednich wyborach na Burmistrza Miasta 
i Gminy. Jednocześnie działał w strukturach Polskiego Stronnictwa 
Ludowego, będąc prezesem Zarządu Miejsko-Gminnego w Lądku-
-Zdroju oraz członkiem Zarządu Powiatowego PSL w Kłodzku. 26 
listopada 2006 r. został ponownie wybrany głosami mieszkańców 
Burmistrzem Lądka-Zdroju. Wszelkie plany i marzenia, zawodowe 
i osobiste przerwał tragiczny wypadek rok później, w lipcu 2007 r. 
Wszyscy, którzy współpracowaliśmy z panem Burmistrzem Ada-
mem Szmidtem pamiętamy jego zaangażowanie i oddanie sprawom 
miasta, wsi i społeczności lokalnej. Pamiętamy jak spacerował po 
mieście lub objeżdżał wsie zwracając uwagę na wygląd otoczenia, 
na postępy prowadzonych inwestycji. Zawsze z szacunkiem odnosił 
się do każdego człowieka, przywiązując wiele uwagi do problemów 
na terenach wiejskich, do kwestii edukacji a także do promocji i wi-
zerunku Lądka-Zdroju jako uzdrowiska. O tym, jak był ceniony przez 
mieszkańców świadczą wyniki wyborów, podczas których był wy-
bierany na kolejne kadencje jako Burmistrz. 
Słowa pożegnania napłynęły też z holenderskiej miejscowości Go-
edereede, z którą prowadziliśmy za kadencji pana Burmistrza oży-
wioną  współpracę partnerską.  
Śmierć zawsze jest nie na miejscu, zawsze przychodzi nie w porę i 
odbiera tych, których ceniliśmy i szanowaliśmy, z którymi pracowa-
liśmy, którzy byli obok nas, a w naszych sercu pozostawia pustkę.
Panie Burmistrzu, pamiętamy i dziękujemy!

Małgorzata Bednarek
Przewodnicząca Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
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Nielegalne wysypiska – poza aspektami środowiskowymi i estetycz-
nymi – stanowią poważny problem ekonomiczny i są prawdziwą 
plagą. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do ich usunięcia zo-
bowiązany jest właściciel terenu, na który trafią – o ile sprawca wy-
kroczenia nie zostanie wykryty. To oznacza znaczne wydatki. Lasy 
Państwowe oszacowały, że każdego roku przeznaczają blisko 20 
mln zł, by usunąć podrzucone śmieci. Z leśnych ostępów wywożo-
nych jest ok. 115 tys. m3 odpadów. To, jak wielokrotnie podkreślali 
leśnicy, ponad 1000 wagonów kolejowych wypełnionych po brzegi 
śmieciami. Z tym samym problemem mierzyć się muszą właściciele 

Nielegalne wysypiska śmieci

lasów prywatnych oraz poszczególne gminy. 
Minister środowiska zapowiedział niedawno zaostrzenie kar za 
śmiecenie w lesie. Grzywna ma zostać podniesiona z 500 zł do 5 tys. 
zł., do tego planowane jest aż pięciokrotne zwiększenie liczby foto-
pułapek, które będą rozstawione w lasach, a także kamer noktowi-
zyjnych i dronów. Już teraz istniejące fotopułapki bardzo skutecznie 
namierzają sprawców leśnych wykroczeń. Nagranie jest dowodem 
w sądzie, gdyż doskonale widać twarze sprawców i numery reje-
stracyjne ich pojazdów. Projekt zawiera również propozycję wpro-
wadzenia orzeczeń o pracach społecznie użytecznych, polegających 
na sprzątaniu terenów zielonych oraz nawiązek w wysokości równej 
kosztom usunięcia odpadów.
W naszej Gminie o skali problemu można się przekonać podczas 
każdego spaceru w lesie lub na obrzeżach miasta i wsi. 
Apelujemy o zgłaszanie przypadków podrzucania odpadów w miej-
scach do tego celu nieprzeznaczonych oraz zapisywanie numerów 
rejestracyjnych pojazdów wykorzystywanych do nielegalnego wy-
wozu śmieci, co pozwoli na wskazanie sprawców. Problem dzikich 

wysypisk można rozwiązać jedynie przy aktywnym współudziale 
mieszkańców Gminy. 
Gdzie zgłosić nielegalne wysypisko? 
Jeśli wysypisko znajduje się na terenie LP zadzwonić prosimy do 
biura zarządzającego terenem Nadleśnictwa lub do Straży Leśnej 

(bezpośrednie kontakty na stronie Nadleśnictw) – oczywiście ko-
niecznie należy podać jak najdokładniejszą lokalizację.
W innym przypadku zgłaszaj:
• Straży Miejskiej,
• Gminie.

UMiG Lądek-Zdrój

„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze, bo zo-
stawili ślady w naszych sercach” 
Składam najserdeczniejsze podziękowania Wszystkim, 
którzy okazali wiele serca, życzliwości w tym trudnym dla 
Nas czasie oraz tak licznie uczestniczyli w ostatnim poże-
gnaniu Mojego męża Ś. P. Jana Chilarskiego.
Dziękuję szczególnie Pani Ewelinie Suchodolskiej z-cy 
Nadleśniczego Nadleśnictwa Lądek-Zdrój oraz pracowni-
kom Nadleśnictwa Lądek Zdrój za wsparcie i organizację 
pogrzebu.
Dziękuję również za wzruszające słowa wygłoszone pod-
czas ceremonii pogrzebowej: Panu Arkadiuszowi Woj-
ciechowiczowi dyr RDLP we Wrocławiu oraz Panu Grze-
gorzowi Pietruńce Nadleśniczemu Nadleśnictwa Oława 
oraz Panu Dariuszowi Chromcowi Burmistrzowi Stronia 
Śląskiego.
Wasza obecność była dla mnie i moich najbliższych ogrom-
nym wsparciem i najpiękniejszym darem.

Patrycja Chilarska

W akcji poboru krwi w dniu 30 marca 2021 r. zarejestrowało się 25 
osób a oddało krew 21 krwiodawców!! To bardzo dobry wynik!! 
Dziękujemy :) Zapraszamy na kolejny pobór krwi, który odbędzie się 
25 maja 2021 r.

Do zobaczenia!!
Zapraszamy do kontaktu i śledzenia naszego profilu na Facebooku: 
Gminny Klub HDK PCK w Lądku-Zdroju, e-mail: hdk.ladekzdroj@
wp.pl

Anna Witos – Prezes Klubu

Gminny Klub HDK PCK 

PODZIĘKOWANIA
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Ukwiecone ogrody, zagospodarowane podwórza, odtworzone ogro-
dzenia czy odnowione elewacje to efekt pracy Lądczan, który popra-
wia wizerunek nie tylko najbliższego otoczenia posesji, ale i całego 
Lądka-Zdroju. Dlatego Zarząd Lądeckich Usług Komunalnych Sp. z 
o.o. oraz Burmistrz Lądka-Zdroju zapraszają mieszkańców kurortu 
do wzięcia udziału w pierwszej edycji konkursu na najładniejszą po-
sesję w mieście.
Celem organizacji konkursu jest podniesienie walorów estetycznych 
i poziomu czystości Lądka-Zdroju poprzez wyzwolenie u miesz-
kańców potrzeby dbania o czystość swojego otoczenia, które jest 
miejscem przebywania i odpoczynku oraz wizytówką dla odwiedza-
jących miasto turystów. 
Jednocześnie konkurs ma celu uświadomienie mieszkańców o spo-
czywającym na każdym właścicielu posesji, obowiązku utrzymywa-
nia czystości i porządku na swoich podwórkach, o którym mowa 
w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13.09.1996 o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (Dz.U.2020.1439, ze zmianami). 
Niniejszy konkurs poprzez współzawodnictwo ma także na celu 
kształtowanie postawy współodpowiedzialności mieszkańców za 
estetykę i wizerunek Miasta.
W trakcie oceny będą brane pod uwagę następujące elementy:
- ogólne wrażenie i utrzymanie czystości i porządku na terenie po-
sesji,
- stan techniczny i estetyczny wygląd budynków i ogrodzeń,
- ciekawe rozwiązania zagospodarowania przestrzeni posesji- róż-
norodność roślin,
- obiekty małej architektury - altanki, oczka wodne, studnie, ławki 
itp.,
- oryginalność i pomysł na zagospodarowanie posesji.
O nagrodę ubiegać się mogą mieszkańcy władający posesją poło-
żoną na terenie Miasta Lądek-Zdrój. Zwycięzcy konkursu otrzymają 
poniższe nagrody :
I miejsce : Urządzenie do koszenia trawy renomowanej firmy;
II miejsce : Myjka ciśnieniowa marki KARCHER;
III miejsce : Zestaw narzędzi ogrodniczych marki FISKARS.
Każdy przystępujący do konkursu i spełniający jego wymagania, 
otrzyma w formie wyróżnienia rabat w wysokości 10 % na usługi 
świadczone przez Dział Usług Komunalnych w LUK Sp. z o.o. o war-
tości usług nie większej niż 1000 zł do wykorzystania w terminie nie 
przekraczającym dnia 31.12.2021.

KONKURS „Zadbaj o SWOJĄ posesję w NASZYM uzdrowisku”
Zgłoszenia można składać w terminie od 10.05.2021 do 28.05.2021 
na formularzu dostępnym na stronie internetowej lukladek.pl oraz 
w Sekretariacie LUK Sp. z o.o. przy ul. Fabrycznej 7a, Lądek-Zdrój.
Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie.

Lądeckie Usługi Komunalne

Dobiega końca budowa parkingu przy ul. Śnieżnej w Lądku-Zdroju. 
Jeśli warunki atmosferyczne pozwolą, prace zakończą się z końcem 
kwietnia. Parking pomieści 58 miejsc dla samochodów osobowych, 
będzie oświetlony i ozdobiony nasadami roślin. Nie planujemy po-
bierania opłat za użytkowanie parkingu.

W chwili obecnej trwa wybór wykonawcy na rozbudowę oświetlenia 
ulicznego na Osiedlu Słonecznym. Oświetlenie – 19 nowych punk-
tów - powstanie na ulicach Krokusów, Makowej, Stokrotek i Wrzo-
sowej. Prace budowlane zaplanowane zostały na czerwiec br.

Na koniec maja br. zaplanowane jest zakończenie remontu kamie-
nicy Kościelna 2. W obiekcie, który uległ pożarowi jesienią 2017 r., 
umieszczonych będzie 8 mieszkań komunalnych i 2 lokale usługo-
we. Zasiedlenie kamienicy planujemy jesienią tego roku.

UMiG

LĄDECKIE INWESTYCJE

Na zdjęciu stan prac w kamienicy Kościelna 2 na połowę kwietnia 
2021.
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Dyżury aptek w maju 2021
w Lądku-Zdroju i Stroniu Śląskim, Bystrzycy Kłodzkiej  
i Międzylesiu 

1.05.2021 godz. 8.00-8.00 „Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
2.05.2021 godz.8.00-8.00 „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
3.05.2021 godz. 8.00-8.00„Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
4.05.2021 godz.20.00-8.00„Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
5.05.2021 godz. 20.00-8.00 „Pod Słowikiem”, Międzylesie, pl. Wolności 34/7 
6.05.2021 godz.20.00-8.00 „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
7.05.2021 godz. 20.00-8.00„Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14 
8.05.2021 godz. 15.00-8.00 „Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
9.05.2021 godz. 8.00-8.00 „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1 
10.05.2021 godz. 20.00-8.00 „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
11.05.2021 godz. 20.00-8.00 „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
12.05.2021 godz. 20.00-8.00 „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
13.05.2021 godz. 20.00-8.00 „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
14.05.2021 godz. 20.00-8.00„Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
15.05.2021 godz. 15.00-8.00„Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
16.05.2021 godz. 8.00-8.00 „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4 
17.05.2021 godz.20.00-8.00 „Pod Słowikiem”, Międzylesie, pl. Wolności 34/7 
18.05.2021 godz. 20.00-8.00 „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
19.05.2021 godz. 20.00-8.00 „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14 
20.05.2021 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
21.05.2021 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1 
22.05.2021 godz.15.00-8.00 „Zdrojowa” Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
23.05.2021 godz. 8.00-8.00 „Apteka przy Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 3
24.05.2021 godz. 20.00-8.00 „Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
25.05.2021 godz. 20.00-8.00 „Centralna” Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
26.05.2021 godz. 20.00-8.00„Daglezja” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
27.05.2021 godz. 20.00-8.00„Herbena” Bystrzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
28.05.2021 godz. 20.00-8.00 „Pod Opatrznością” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4 
29.05.2021 godz.15.00-8.00 „Pod Słowikiem”, Międzylesie, pl. Wolności 34/7 
30.05.2021 godz. 8.00-8.00 „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
31.05.2021 godz. 20.00-8.00 „Rumianek” Stronie Śląskie ul. Nadbrzeżna 14 

Dział Wodociągów i Kanalizacji Lądeckich Usług Komunalnych Sp. 
z o.o. w Lądku-Zdroju, informuje, że w związku z zawieszeniem od 
dnia 10.03.2021r. odczytów wodomierzy przez Inkasenta, informu-
jemy o terminach przekazywania informacji o stanach wodomierzy 
przez Odbiorców do Działu Wodociągów i Kanalizacji
Stany wodomierzy można zgłaszać:
TELEFONICZNIE pon.-pt. w godz. 7:00-15:00 - 74 8 146 345
SMSOWO: 574 066 042, MAILOWO: rozliczeniadwik@lukladek.pl
PRZEZ WWW: http://www.lukladek.pl/page8.html#form1-15

Odczyty wodomierzy - maj

Lp. Nazwa ulicy Terminy zgłoszeń

1. miejscowość Stójków 04-05.05.2021

2. Rynek 04-05.05.2021

3. Ogrodowa, Śnieżna 06-07.05.2021

4. Krótka, Słodowa, Strażacka 10-11.05.2021

5. Rataja 12-13.05.2021

6. Powstańców Wlkp. (oprócz budynku 
SM nr 2-22)

14-17.05.2021

7. Kościuszki 18-19.05.2021

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

20-21.05.2021

9. Plac Staromłyński, Zdrojowa 24-25.05.2021

PRZY BRAKU ZGŁOSZENIA WODOMIERZA ZOSTANĄ 
WYSTAWIONE FAKTURY PROGNOZOWE.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia i będziemy wdzięczni 
za wyrozumiałość.

Dnia 14 marca 2021 w Dąbrowie Górniczej odbyły się połączone 
Mistrzostwa Dolnego i Górnego Śląska z udziałem ponad 300 za-
wodników z blisko 50 klubów. Lądecki Klub reprezentowały 3 za-
wodniczki: Iza, Zuzia i Kinga. Sukcesem zakończył się start Izy Tar-
gosz, która w kategorii kumite  juniorek młodszych - 55 kg zdobyła  
I miejsce i została Mistrzynią Śląska. Iza w ubiegłym roku również 
wywalczyła tytuł Mistrzyni Dolnego Śląska, w tym roku okazała się 
najlepszą juniorką młodszą na całym Śląsku. Gratulujemy i życzymy 
dalszych udanych startów.

Barbara Kopczyk

Iza Targosz mistrzynią
Dolnego Śląska

Urząd Miasta i Gminy rozpoczął pracę nad kanalizacją naszych wsi. 
W chwili obecnej trwają prace nad opracowaniem dokumentacji 
projektowej dla zadania „Kanalizacja na wsi - przyłączenie Trzebie-
szowic i Konradowa do oczyszczalni w Ołdrzychowicach Kłodzkich”. 
Gmina podpisała właśnie porozumienie z Gminą Wiejską Kłodzko 
w sprawie możliwości podłączenia sieci kanalizacyjnej, ale również 
podłączenia sieci wodociągowej.
W styczniu podpisano umowę z biurem projektowym. Prace projek-
towe już się zaczęły i potrwają do marca 2022, ich koszy wyniosą 
677 238 zł.
Zadanie obejmuje projekt sieci wodno-kanalizacyjnej wsi Kon-
radów (1800 m sieci) wraz z modernizacją ujęcia wody oraz wsi 
Trzebieszowice (2500 m sieci) z pompowniami i zbiornikami wody 
z podłączeniem jej do oczyszczalni i wodociągu w Ołdrzychowicach 
Kłodzkich. Kolejną wsią przeznaczoną do zaprojektowania sieci bę-
dzie Radochów.

UMiG

Kanalizacja lądeckich wsi
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Razem z wiosenną odwilżą rozmarzają również więzi międzyludzkie. 
Wszystkich ogarnia witalizm, chęć działania i kontaktu z naturą. Lą-
decka młodzież pod okiem wspaniałych koordynatorów regularnie 
organizuje spotkania, których tak wszystkim nam brakuje w obecnej 
sytuacji. Dotyczą one szeroko pojętej flory naszej gminy oraz inno-
wacyjnych rozwiązań, które pozwalają polepszyć estetykę naszego 
wyjątkowego miasta w sposób nieszablonowy. Planują urzeczywist-
nić wizje prosto z Paryża czy Londynu, które świetnie sprawdzają się 
również w małych polskich gminach. 
Inicjatywę i wsparcie „Młodzi w działaniu” zawdzięczają programowi 
pod nazwą „Równać szanse”. Udział w projekcie pomaga w usamo-
dzielnieniu się, nabraniu pewności oraz napawa dumą i wiarą we 
własne możliwości. Organizacja warsztatów i spotkań tematycznych 
wymaga samodyscypliny oraz wielu umiejętności praktycznych, 
ponadto daje możliwość na świetne wykorzystanie wolnego czasu. 
Młodzi nie mają zamiaru zostać w tyle za wielkomiejską konkuren-
cją, korzystając z uroków małej mieściny. Nasza unikatowa okolica 
w pewnych aspektach pozwala na wykorzystanie rzeczy, do których 
ich znajomi z większych miast nie mają dostępu. Akcję finansuje 
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności a koordynuje ją Polska 

Fundacja Dzieci i Młodzieży oraz Stowarzyszenie Działań Kreatyw-
nych w Lądku-Zdroju.
W ramach warsztatów młodzi będą uczyć się jak ciekawie zagospo-
darować teren oraz wykorzystać pozornie niepotrzebne materiały, 
min. przerobić zepsute krzesło w wygodne siedzisko. Oprócz tego 
planują zgłębić tajniki tańca z ogniem i dowiedzieć się, jak go po-
skromić, więc obserwujcie bo będzie się działo!! 

Wszelkich potencjalnych chętnych w wieku 13 – 19 lat serdecznie 
zapraszamy do przyłączenia się : >. Info na FB: ArteWeda - Stowa-
rzyszenie Działań Kreatywnych.

ArteWeda

Estetycznie i ekologicznie na wiosnę! 
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Historii i współczesności lądeckiej „Barbary” ciąg dalszy
76 LAT Królewskiego Kurortu w Polsce (1945-2021)

Główny folwark pałacowy znajdował się na północ od rezydencji. Był 
to majdan gospodarczy, ograniczony od wschodu i zachodu dwu-
kondygnacjowymi budynkami gospodarczymi z dachami dwuspa-
dowymi i niekiedy z trójkątnymi szczytami szalowanymi deskami. 
Przy północnej pierzei folwarku wzniesiono jednokondygnacjowy 
budynek gospodarczy. Ponadto na obwodzie dziedzińca i pomiędzy 
budynkami wzniesiono odcinki murowanego ogrodzenia z bramami. 
Na wschód od tego folwarku i ogrodu ozdobnego założono drugi, 
mniejszy dziedziniec gospodarczy. Majdan ten zamknięto z dwóch 
stron parterowymi budynkami gospodarczymi, a z dwóch pozosta-
łych (od strony ogrodu) wydzielono drewnianym ogrodzeniem.           
Tak ukształtowane majętności po śmierci hrabiego w 1697 r., wraz 
z pałacem odziedziczył w 1698 r. jego syn, baron Franz Weighard 
Hoffmann von Leuchtenstern, cesarski radca (Kammerrath) i sta-
rosta krajowy księstwa brzesko-oławskiego. Hrabia, jako zasłużony 
twórca „nowego zdroju” spoczął w krypcie wybudowanej przez sie-
bie świątyni p.w. „Najświętszej Maryi Panny na Pustkowiu”, od roku 
1999 Sanktuarium Uzdrowienia Chorych. Kamienny kartusz z jego 
rodowym herbem znajduje się nad wejściem do zakrystii zaraz przy 
ołtarzu. Jego syn – spadkobierca tak dużego majątku –przebywając 
w odległym księstwie, nie interesował się pałacem i ojcowskimi do-

Zachęcamy do prostego działania na rzecz czystych lasów – zaanga-
żowania w akcję #zabierz5zlasu. 
Jak dołączyć do wyzwania?
1. Ze spaceru do lasu zabierz minimum 5 śmieci.
2. Sfotografuj je i wrzuć zdjęcie do Internetu wpisując hasło akcji 
#zabierz5zlasu i oznacz znajomych.

3. Oznaczone osoby robią dokładnie to samo - idą do lasu, zabierają 
śmieci, robią zdjęcie i w swoim poście oznaczają kolejne osoby.
I w ten prosty sposób z lasu znikają kolejne śmieci! Zachęcamy każ-
dego kto kocha las – jeśli wybierasz się na spacer po lesie, weź ze 
sobą worek na śmieci i w ten sposób połącz przyjemne z pożytecz-
nym.

Ciąg dalszy obok

Widokówka zwana korespondentką wydana w roku 188….
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brami w Lądku i chciał je sprzedać. W roku 1709 pałac jak i majęt-
ności Ober Thalheim (składały się wówczas ze wsi Ober Thalheim, 
Rogóżki, Kątów Bystrzyckich, Wójtówki, Lutyni, Karpna i Konrado-
wa) należały do jego żony Marii Teresy baronowej von Hoffmann, 
a po jej śmierci w 1719 r. przejął je syn Leopold Hoffmann von Le-
uchtenstern, cesarsko-królewski radca rządu księstwa brzeskiego. 
W 1726 r. sprzedał on Konradów Johannowi von Frobel z Nowego 
Waliszowa. W 1736 r. Leopold rozprzedał resztę dóbr ojcowskich, 
lądeckie posiadłości wraz z pałacem kupił magistrat miasta Ląd-
ka za połowę pierwotnej ceny, czyli za 24 tys. guldenów, i od tej 
pory zespół pałacowy stał się własnością komunalną (miejską). W 
połowie XVIII w. zespół składał się z pałacu, znajdującego się przy 

nim głównego folwarku, wieży wodnej (stanowiącej element insta-
lacji wodociągowej i regulującej poziom wody na terenie założenia), 
niewielkiego ogrodu ozdobnego z dwoma kwaterami i sadem oraz 
drugiego mniejszego dziedzińca gospodarczego. Wówczas pałac za-
mieniono na gospodę z miejscami noclegowymi. Od koło roku 1830 
do około 1862 czasowo miał tu swoją siedzibę teatr zdrojowy, gdzie 
grano sztuki teatralne w jednej z sal gospody „Zum Schlossel”. W 
czasie pożaru, który w 1841 r. rozpoczął się w sąsiednim młynie, 
spłonęła zabudowa gospodarcza dawnego głównego folwarku wraz 
z hotelem i gospodą, jak też prawie całe uzdrowisko. Została jednak 
po pożarze do 1847 r. odbudowana i po licznych przebudowach, 
obiekt uzyskał w 1869 r. współczesny wygląd jednego z budynków 

Widokówka litograficzna datowana na 19.07.1899 r., wydana przez 
A. Bernharda w Lądku-Zdroju.

o regularnym kształcie (skrzydła południowego dawnego pałacu) z 
niewielkim folwarkiem, który istniał jeszcze na potrzeby gospody 
do 1880 r. Później folwark częściowo rozparcelowano. Część par-
cel przejęły osoby prywatne, a część nabyło miasto. Przed 1905 r. 
zabudowę gospodarczą rozebrano, a w miejscu dawnego dziedziń-
ca wzniesiono budynek gospodarczy. Natomiast teren niewielkie-
go parku założonego na miejscu dawnego, barokowego ogrodu 
ozdobnego i drugiego dziedzińca gospodarczego wykorzystano 

Wydawca: A. Groger, Bystrzyca Kłodzka, 1920 r.

pod zabudowę uzdrowiska. Na początku XX w. obiekt użytkowano 
jako hotel „Zameczek” z gospodą „Zum Schossel”, w którym mieścił 
się sezonowo urząd pocztowy (czynny tu przed rokiem 1877) a od 
roku 1917 jako stała placówka. Od południa wzniesiono dużą letnią 
altanę. W 1910 r. dzierżawiony przez mistrza kucharskiego Franza 
Wlicke obiekt posiadał stałą pocztę i telegraf. W styczniu 1914 r. 
hotel kupił Oskar Maxilewicz (m.in. właściciel pobliskiego „Hotelu 
zur Krone”), który figuruje jako właściciel jeszcze po 1926 r. Obiekt 
został przebudowany i zmodernizowany w 1938 r. Remont przepro-
wadziła lądecka firma budowlana Erwina Trabsa, wówczas przebu-
dowano półkoliście okna w parterze i zmodernizowano letnią altanę 
przy południowej ścianie budynku, wykonano szerokie wejścia. W 
przebudowanym hotelu działała kawiarnia Franza Kulla (1939) i w 
latach 1935-45 „Kuthotel Schlossel” (45 pokoi, garaże dla gości, 
telefon), którego właścicielem był Josef Reithmayr. Wewnątrz urzą-
dzono kawiarnię z modnymi wtedy stylowymi salonami m.in. „my-
śliwskim” z cennymi trofeami i „chińskim”.

„Barbara”, widok od strony Białej Lądeckiej, wydawca Heinrich 
Pavel, Lądek Zdrój, 1910 r.

Po 1945 r., przy ówczesnym pl. Janiny 3, krótko istniał Hotel „War-
szawianka”, którego właścicielem był Henryk Cichocki. W parterze 
w większej sali z zewnętrznym tarasem grała do tańca kilkunasto-
osobowa orkiestra, składająca się w większości z niemieckich muzy-
ków. W latach 1946-49 kwaterowali tu żołnierze batalionu Korpusu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KBW) i Wojsk Ochrony Pogranicza 
(WOP) m.in. dla solidniejszego zabezpieczenia granicy państwowej 
i wydobycia uranu w Kletnie (kopalnia „Kopaliny” miała swe kierow-
nictwo w Lądku-Zdroju). 
W 1950 r. obiekt przejęło Państwowe Przedsiębiorstwo Uzdrowisko 
(PPU) Lądek-Zdrój i urządziło Sanatorium IV „Barbara”. W parterze 
był wydzielony lokal do działalności kulturalno-rozrywkowej, w któ-
rym miały miejsce m.in. występy estradowe oraz stałe popołudnio-
we koncerty orkiestry z dyrygentem, wieczorem dansingi z zespo-
łem wokalno-muzycznym, którego kierownikiem m.in. był Robert 

Ciąg dalszy na str. 12.
„Barbara” – wydawca: A. Groger, 1903 r.
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Zieniewicz. W 1965 r. część lokalu zagospodarowano na jadalnię i 
świetlicę, a w niewielkim narożnym pomieszczeniu zorganizowano 
kawiarnię „Śnieżnik” (40 miejsc), która była ulubionym miejscem 
smakoszy oryginalnie parzonej „małej czarnej” oraz amatorów po-
pularnego jasnego „fulla” z Browaru Piastowskiego we Wrocławiu. 
Miejscowi „wagarowicze” też mieli tu swój stolik. Czynna była od 
godz. 10.00 do 22.00, a od roku 1971 od godz. 14.30 do 22.00 i 
administracyjnie podlegała kawiarni „Przyjaźń” PPU. Po pożarze w 
1974 r., lokal zamknięto. W latach 1971-91 w budynku działał Szpi-
tal Uzdrowiskowy nr II „Barbara” o profilu leczniczym „rehabilitacja 
schorzeń reumatologicznych” na 125 miejsc w pokojach -2, -3, -4, 
i 5-osobowych. Jadalnie przygotowano na 136 miejsc (również dla 

Historii i współczesności lądeckiej „Barbary” ciąg dalszy
Ciąg dalszy na str. 12.

Salon myśliwski, wydawca Hedwig, Lądek-Zdrój 1943 r.

Salon chiński, wydawca Ireneusz Popp, Kłodzko, 1941r

kuracjuszy z pobliskiego Sanatorium Uzdrowiskowego III „Tade-
usz”) z zapleczem kuchennym. W budynku była sala telewizyjna z 
czytelnią prasy (1971). W pomieszczeniu dawnego „Śnieżnika” po 
remoncie postawiono kabiny na zabiegi (tzw. zawijania) parafinowe. 
Współcześnie, po 1945 r., po licznych remontach, architektonicznie 
jest to ciężka, trójkondygnacyjna bryła płasko zakończona, z coko-
łem mieszczącym obszerne piwnice. Fasada 15-osiowa, zdobiona 
skromnie (gzyms kordonowy, gzyms wieńczący, pas ząbkowania 
pod gzymsem wieńczącym i półkoliście zakończone okna parteru w 
fazowanych opaskach tynkowych). Od 1992 r. budynek w remoncie, 
natomiast część hotelowa (pokoje gościnne) czynna była jeszcze do 
1995 r. 

Zarządzającymi obiektem byli kolejno, od 1.07.1953 do 13.04.1955 
r. administratorem (kier. administr. IV sanatorium) była Anna Ber-
dak; od 1.12.1955 do 19.02.1968 r. kierownikiem żywienia i admini-
stratorem była Krystyna Mrówczyńska; od 9.05.1967 (początkowo, 

jako p.o. kierownika) do 31.01.1972 r. kierownikiem administracyj-
nym była Janina Jończy; od 3.06.1974 do 31.01.1990 r. tę funkcję 
pełniła Joanna Bania. Również Janina Mitlener pełniła obowiązki kie-
rownika administracyjnego Sanatorium III/IV w latach 1962, 1968, 
1986. 
Dnia 20.02.1996 r. obiekt od skarbu państwa przejęło na wła-
sność PPU Lądek-Długopole. W ofercie inwestycyjnej Uzdrowisko 
Lądek-Długopole między innymi podało: „poszukiwany inwestor 
do modernizacji sanatorium; powierzchnia budynku 2 314 m2; 
jego kubatura 14 330 m3; budynek trzykondygnacyjny, całkowicie 
podpiwniczony z dachem krytym papą, nr ewidencji gruntów 334 
(AM-10). Po modernizacji czterokondygnacyjny z dachem dwuspa-
dowym krytym blachą z obecną powierzchnią użytkową 2 876 m2”. 
Wobec braku współinwestora obiekt został sprzedany już przez 
Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A., i od dnia 28.12.2008 r. nieru-
chomość prywatna (własność: wrocławska Spółka Ogólnobudow-
lana „Alfa” Edward Witkowski i Woronecki, Spółka Jawna), w której 
rozpoczęto prace remontowe. 
W latach 2010-2011 wykonano część prac budowlanych, uszczel-
niono piwnice, do których dostawała się przy wyższym poziomie 
woda z pobliskiej Białej Lądeckiej oraz naprawiono konstrukcję 
dachu. W planach, na parterze miała powstać restauracja i klubo-
-kawiarnia, na dwóch piętrach pokoje hotelowe, na poddaszu sale 
konferencyjne. W obszernych piwnicach budynku planowano uru-
chomić zaplecze odnowy biologicznej, łącznie z gabinetami lekar-
skimi i niewielkim basenem. Sanatorium miało być dostosowane 
do potrzeb osób niepełnosprawnych - wyposażone w dwie windy. 
Po przebudowie obiekt miał przyjmować w jednym czasie 90 gości. 
Na koniec 2011 r., w Sylwestra, zaplanowane było nawet otwarcie 
obiektu, niestety, inwestor nie otrzymał dotacji celowych na remont 
dawnego sanatorium i prace zostały przerwane. 
W lutym 2015 r. z elewacji frontowej budynku usunięto resztki od-
padającego tynku, odsłaniając czerwoną lądecką cegłę, zawieszono 
informację „obiekt do sprzedaży” (inf. 23.02.2015 r.). 3 listopada 
2019 r. w wyniku silnych wiatrów, oderwało się kilka połaci bla-
chy tymczasowego dachu. Interweniowała straż pożarna, inspektor 
nadzoru budowlanego, na miejscu był też właściciel obiektu. Ochot-
nicza Straż Pożarna z Lądka-Zdroju i Państwowa Straż Pożarna z 
Bystrzycy Kłodzkiej prowizorycznie zabezpieczyły dach. Inspektor 
nadzoru budowlanego zalecił wykonanie konkretnych prac zabez-
pieczających, które właściciel, miał rozpocząć w kolejnym tygodniu.
Obecny właściciel nie do końca ma pomysł na ten obiekt i szuka 
kupca – nieoficjalnie krąży informacja o kwocie 2 mln zł, jaką chce 
uzyskać za obiekt – albo partnera biznesowego, który da budynkowi 
drugie, a w zasadzie to kolejne życie. Dzisiaj, ta czerwona „Barbara” 
w centrum zdroju nie przynosi chluby naszemu miastu, a swoim 
widokiem nie zachwyca gości. 
Dodam, że wśród lądczan krąży przypowieść: „… z chwilą wybu-
rzenia kapliczki domkowej w 1974 r. z postacią św. Jana Nepomu-
cena, która stała naprzeciw Barbary, sprawy tego obiekty nie idą w 
dobrym kierunku”.  A tak przy okazji, gdzie się podziała figura tego 
sędziwego świętego?

tekst: L. Siarkiewicz na postawie dostępnych opracowań historycz-
no-krajoznawczych, prasowych oraz informacji od mieszkańców 
Lądka Zdroju, za które serdecznie im dziękuję.


