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-Zdrój
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Burmistrz Lądka-Zdroju zaprasza dzieci  
i młodzież na zimowe ferie narciarskie.

Bezpłatne karnety na wyciąg narciarski 
w Lądku-Zdroju obowiązują w dniach 1-4 i 7-11 
lutego 2022 r.  (bez weekendów).

Oferta dotyczy dzieci i młodzieży w wieku 7-18 
lat mieszkających na stałe na terenie Gminy 
Lądek-Zdrój (uczniów lądeckich szkół podstawo-
wych i liceum ogólnokształcącego - na podstawie 
ważnej legitymacji szkolnej).

Zdjęcie: stock.chroma.pl
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4 stycznia. Odbyłem spotkanie 
ze Starostą Powiatu Kłodzkiego 
w sprawie omówienia aspektów 
prawnych i możliwości otworzenia 
szkoły średniej branżowej w Ląd-
ku-Zdroju.
10 stycznia. Brałem udział w spo-
tkaniu burmistrzów subregionu 
wałbrzyskiego w Nowej Rudzie w 
sprawie Funduszu Sprawiedliwej 
Transformacji.

11 stycznia. Odbyło się spo-
tkanie burmistrzów powiatu 
kłodzkiego z Marszałkiem 
Województwa Dolnośląskie-
go Cezarym Przybylskim w 
sprawie inwestycji na terenie 
powiatu. Przedstawiłem ko-
lejny raz sprawę stanu dro-
gi Złoty Stok – Lądek-Zdrój, 
Kłodzko – Lądek-Zdrój oraz 
linii kolejowej. Pan Dyrektor 
Dróg Wojewódzkich Leszek 
Loch powiedział, że stan 
dróg nie jest zły i drogi są 
przejezdne, a naprawy będą 
sukcesywnie robione.
12 stycznia. Wziąłem udział w 
wideokonferencji z Wiesbaden i 
Brukselą w sprawie organizacji 
kongresu europejskich uzdrowisk 
w Lądku-Zdroju w październiku 
2022 roku.
13 stycznia. Odbyło się Walne 
Zgromadzenie Społecznej Inicja-
tywy Mieszkaniowej (SIM) Sudety 
w Kłodzku. Krajowy Zasób Nieru-
chomości nie przedstawił jednak 
kandydata na Prezesa. 
14 stycznia. Odbyłem wizytę w 
AGH Kraków w sprawie możliwo-
ści odzysku ciepła z otworu LZT-1. 
Rozmawiałem z dziekanem wy-
działu prawa górniczego o aspek-
tach prawnych dot. LZT-1 i stano-
wiska Uzdrowiska S.A.

Z biurka 
Burmistrza

URZĄD MIEJSKI INFORMUJE

Inwestycja gminy w mieszkania 
komunalne

Gmina Lądek-Zdrój w ramach za-
mówienia publicznego poszukuje 
wykonawcy na przebudowę budyn-
ku mieszkalnego wielorodzinnego 
oraz zmiany sposobu użytkowania 
budynków parterowych na potrzeby 
mieszkań wraz z instalacjami we-
wnętrznymi, parkingiem na 17 miejsc 
postojowych dla samochodów osobo-
wych wraz z infrastrukturą zewnętrz-
ną przy ul. Klonowej 13.
Na potrzeby realizacji inwestycji zapro-
jektowano 17 mieszkań komunalnych 
w budynku w segmentach A i B. W seg-
mencie A na parterze zaprojektowano 
4 mieszkania, na piętrze I - 5 mieszkań 
natomiast na piętrze II - 6 mieszkań. Na 
parterze w segmencie B zapewniono 
dwa mieszkania, w tym jedno przysto-
sowane dla osób niepełnosprawnych 
oraz mieszkanie chronione. Mieszka-
nia posiadają normatywne powierzch-

nie i kuchnie, które przygotowane będą 
do podłączenia piekarnika elektryczne-
go z indukcją, łazienki z umywalką, mi-
ską ustępową i wanną lub natryskiem. 
W projekcie przewidziano również 
niezbędne pomieszczenia techniczne, 
rowerownię, wózkownię oraz komórki 
lokatorskie. Projekt zakłada termomo-
dernizację budynku wraz z wymianą 
stolarki zewnętrznej i wewnętrznej. 
Łączna powierzchnia użytkowa miesz-
kań wynosi 53.49,31 m2.
Gmina na inwestycję otrzymała finan-
sowe wsparcie z Banku Gospodar-
stwa Krajowego z Funduszu Dopłat 
w ramach rządowego programu bu-
downictwa komunalnego w kwocie 
2.852.409,78 zł – 10 listopada 2021 r. 
gmina podpisała umowę.

Dorota Kuczwalska
Wydział Inwestycji i Rozwoju

UMiG Lądek-Zdrój

Elewacja wschodnia wewnętrzna - rysunek z projektu wykonawczego przebudowy 
budynku przy ul. Klonowej 13

Gmina pozyskała dofinansowanie w 
wysokosci 1.007.000 zł z Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej z programu Ener-
gooszczędne Budownictwo. 
W ramach tego zadania w lądeckim ra-
tuszu będzie wymienione źródło ciepła, 
instalacja c.o., stolarka okienna oraz 
zostanie wykonane ocieplenie stropu 
ostatniej kondygnacji, aby zniwelowac 

ubytki ciepła.
W drugim etapie planowany jest re-
mont elewacji ratusza i na to działa-
nie Gmina Lądek-Zdrój będzie składać 
wniosek do NFOŚiGW w ramach pro-
gramu Klimatyczne Uzdrowiska.

Dorota Kuczwalska
Wydział Inwestycji i Rozwoju

UMiG Lądek-Zdrój

Ratusz do gruntownej renowacji

ciąg dalszy obok >>
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W dniu  31-12-2021 r. Gmina ogłosiła 
postępowanie pn. „Budowa komplek-
sowej ogólnodostępnej infrastruktury 
turystycznej na terenie Gminy Lądek-
-Zdrój”, zamówienie podzielone jest na 
następujące części:
1) Poprawa bezpieczeństwa i dostęp-
ności punktu widokowo-obserwacyj-
nego na Trojaku poprzez przebudowę 
i rozbudowę istniejącej platformy wido-

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy NIP Wykonawcy Cena brutto
Cz. 1

Cena brutto
Cz. 2

Cena brutto
Cz.3

Cena brutto
Cz. 4

1. Wasama D. K. Z. Sadlińscy Sp. J.
ul. Nadbrzeżna 10,
57-540 Lądek-Zdrój

881-000-23-60 -------------------- -------------------- -------------------- 286 231,18 zł

2. Transport ciężarowy, 
Tartacznictwo
57-521 Gorzanów, Mielnik 3-A

881-100-29-65 -------------------- -------------------- 545 505,00 zł --------------------

3. Ares Daniel Łopatyński
Trzebieszowice 14a, 
57-540 Lądek-Zdrój

881-149-04-79 -------------------- 3 792 023,00 zł 986 897,00 zł --------------------

4. Przedsiębiorstwo Budowlane CAKO 
Sp. z o.o.
ul. T. Kościuszki 12, 
57-320 Polanica-Zdrój

883-000-29-89 1 619 910,00 zł -------------------- -------------------- --------------------

Zamawiający na to zadanie zamierza przeznaczyć kwotę w łącz-
nej wysokości 4 910 335,48 zł brutto,  
w tym na poszczególne części:

1 623 600,00 zł 2 546 100,00 zł 574 562,69 zł 166 072,79 zł

Przetarg na budowę infrastruktury turystycznej 
kowej w formule zaprojektuj i wybuduj;
2) Budowa parkingów przy ulicy Mo-
niuszki i Alei Marzeń wraz z infrastruk-
turą oraz ogólnodostępnej toalety przy 
parkingu na Pl. M. Skłodowskiej-Curie 
w formule zaprojektuj i wybuduj;
3) Przebudowa ścieżek leśnych na 
ścieżki rowerowe typu SINGLETRACK 
na górze Trojak;
4) Rewitalizacja wieży zegarowej na 

Wzgórzu św. Jerzego w formule zapro-
jektuj i wybuduj.
W postępowaniu wpłynęły 4 oferty. 
Obecnie trwa badanie ofert dla części 
1, 3, 4, część 2 została unieważniona z 
powodu przekroczenia ceny jaką gmi-
na zamierzała przeznaczyć na finaso-
wanie zamówienia.

20 stycznia. Brałem udział w spo-
tkaniu Śnieżnickiego Klubu Biz-
nesu gmin Lądek-Zdrój i Stronie 
Śląskie w sprawie współpracy 
samorządów i biznesu w ramach 
Polskiego Ładu.
24 stycznia. Spotkałem się z Rek-
torem Uniwersytetu Wrocławskie-
go i Dziekanem Wydziału Prawa 
UWr w sprawie ustawy o ochronie 
ludności.
25 stycznia. Odbyłem spotkanie 
z Wicemarszałkiem Wojewódz-
twa Dolnośląskiego Tymoteuszem 
Myrdą. Spotkanie dotyczyło linii 
kolejowej do Lądka-Zdroju i kon-
cepcji komunikacji zastępczej.
26 stycznia. Wziąłem udział w 
konferencji „Forum praktyków 
optymalizacji kosztów energii przy 
zastosowaniu OZE i magazynów 
energii” w Kamieniu Śląskim.

Rysunek z projektu budowlanego pt. „Rewitalizacja wieży zegarowej na 
Wzgórzu św. Jerzego”
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Od stycznia 2022 r. można na mocy 
ustawy z dnia 17 grudnia 2021 o do-
datku osłonowym (Dz. U z 2022 r. 
poz. 1) składać do Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Lądku-Zdroju wnioski o 
wypłatę dodatku osłonowego (formu-
larz wniosku dostępny jest w OPS lub 
do pobrania na stronie www.opsladek. 
naszops.pl).
Wysokości dopłat w ramach dodatku 
osłonowego:
 ∙ Jednoosobowe gospodarstwo do-

mowe otrzyma 400/500 zł* przy za-
łożeniu, że jej dochód nie przekroczy 
2100 złotych,

 ∙ Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzy-
ma 600/750 zł* przy założeniu, że 
dochód nie przekroczy 1500 złotych 

miesięcznie na osobę,
 ∙ Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzy-

ma 850 zł/1062,50 zł* przy założe-
niu, że dochód nie przekroczy 1500 
złotych miesięcznie na osobę,

 ∙ Gospodarstwo 6 i więcej osobowe 
otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy 
założeniu, że dochód nie przekroczy 
1500 złotych miesięcznie na osobę.

Zasada złotówka za złotówkę
W przypadku dodatku osłonowego 
obowiązywać będzie tzw. zasada zło-
tówka za złotówkę. Oznacza to, że do-
datek ten będzie przyznawany nawet 
po przekroczeniu kryterium dochodo-
wego, a kwota dodatku będzie pomniej-
szana o kwotę tego przekroczenia. Mi-
nimalna kwota wypłacanych dodatków 
osłonowych będzie wynosić 20 zł.
Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż 
wniosek do 31 stycznia lub do 31 paź-
dziernika 2022 roku.
Wypłata dodatków zostanie reali-
zowana w 2022 r. w 2 równych ra-

Dodatek 
osłonowy

tach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.  
Ci, którzy nie złożą wniosku do końca 
stycznia, nadal będą mogli ubiegać 
się wsparcie. Wówczas muszą złożyć 
wniosek do 31 października 2022 r.  
W tym przypadku wyplata 100% dodat-
ku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 
2022 r. Dodatek osłonowy będzie wy-
płacany przez gminy, które otrzymają 
dotacje z budżetu państwa.
*Kwota dofinansowania uzależniona od 
źródła ogrzewania
Wniosek o wypłatę dodatku osłono-
wego mieszkańcy Gminy Lądek-Zdrój 
mogą złożyć w Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Lądku-Zdroju, ul. Zamenhofa 
2, od poniedziałku do czwartku w go-
dzinach 8.00-15.00. 
Wniosek o wypłatę dodatku osłonowe-
go można także złożyć elektronicznie 
za pomocą środków komunikacji elek-
tronicznej – e-PUAP.

OPS Lądek-Zdrój

Zgodnie z Zarządzeniem nr 
0050.16.2022 Burmistrza Lądka-Zdro-
ju z dnia 13 stycznia 2022 r. został 
ogłoszony nabór wniosków o udzie-
lenie z budżetu Gminy Lądek-Zdrój 
dotacji na realizację zadań w zakresie 
rozwoju sportu dla klubów sportowych 
działających na terenie Gminy Lądek-
-Zdrój na rok 2022.
Do 18 lutego 2022r. do godziny 15.30 
kluby sportowe mogą wnioskować o 
wsparcie realizacji zadań zaplanowa-
nych na rok 2022.
Więcej informacji na: www.bip.ug-la-
dekzdroj.dolnyslask.pl

Grzegorz Szczygieł 
WPSTiU UMiG Lądek-Zdrój

Dotacje dla klubów 
sportowych

Zebranie OSP Radochów

Początek roku to okres spotkań spra-
wozdawczych strażaków z Ochotni-
czych Straży Pożarnych. Spotkanie 
OSP Radochów odbyło się w dniu 22 
stycznia 2022 r. Na zaproszenie dh 
prezesa Tomasza Stuły w spotkaniu 
wzięli też udział: Wiceburmistrz Ali-
cja Piwowar, Przewodnicząca Rady 
Miejskiej Małorzata Bednarek, Podin-
spektor ds. zarządzania kryzysowego, 
spraw obronnych i obsługi informa-
tycznej Adam Rodak, Wiceprezes Miej-
sko-Gminnego Zarządu OSP Wiesław 
Urban. 
OSP Radochów zrzesza 18 czynnych 
strażaków, 2 honorowych oraz mło-
dzieżową drużynę (10 osób). Strażacy 
w minionym roku brali udział w 8 ak-
cjach, kursach i szkoleniach. Uczest-
niczyli też w zabezpieczaniu najwięk-

szych imprez organizowanych na 
terenie gminy. Wydarzeniem w 2021 r. 
był zakup wozu bojowego Ford Tran-
sit 3,5 tony, ze zbiornikiem  wodnym 
na 600 litrów, pompą i z napędem na 
4 koła. Samochód kosztował 130 tys. 
zł, a gmina zakupiła go z własnych 
środków budżetowych. Należy dodać, 
że w 2018 r. oddano do użytku nową 
remizę, którą wydbudowano dzięki 
środkom gminnym, ale w dużej mierze 
dzięki pracy własnej radochowskich 
strażaków. Obecnie jednostka posiada 
nowoczesną remizę, sprawne auto a jej 
stan osobowy zasilają, obok doświad-
czonych druhów również młodzi rado-
chowianie. Sprawozdania z działaności 
przyjęto jednogłośnie a Zarząd uzyskał 
absolutorium. Gratulacje dla całej Jed-
nostki!

Małgorzata Bednarek
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Masz wątpliwości doty-
czące nowych przepisów? 
Urząd Skarbowy w Bystrzy-
cy Kłodzkiej pełni dyżury.

Od 1 stycznia 2022 roku we-
szły w życie nowe rozwiąza-
nia podatkowe. Zapewnia-
jąc wsparcie dla podatników  
i przedsiębiorców Urząd Skar-
bowy w Bystrzycy Kłodzkiej 
pełni dyżury.

Informacje dotyczące nowych 
rozwiązań podatkowych moż-
na uzyskać osobiście bądź te-
lefonicznie.

Urząd Skarbowy w Bystrzycy 
Kłodzkiej udziela informacji w 
dni robocze, w godzinach od 
8.00 do 19.00.

Informacje można uzyskać 
osobiście, po wcześniejszym 
umówieniu się na wizytę, 
lub telefonicznie bezpośred-
nio pod numerem telefonu:  
74 81 17 960.

UMiG

Poznaj nowy 
Polski Ład

Mniejsze środki na sport
Gmina Lądek-Zdrój od wielu lat zwięk-
szała rokrocznie w swym budżecie 
pulę środków przeznaczanych na do-
finansowanie zadań z zakresu sportu. 
O środki te mogły, w ramach ogłasza-
nego co rok przez samorząd konkursu, 
ubiegać się kluby i stowarzyszenia, któ-
rych głównym zadaniem jest krzewie-
nie wśród lokalnej społeczności kultury 
fizycznej i sportu.
W 2021 roku na ten cel przeznaczono 
kwotę 120 tysięcy złotych. Niestety, 
w planie budżetu na 2022 roku kwota 
ta tym razem jest sporo mniejsza niż 
dotychczas i wynosi tylko 60 tysięcy 
złotych. Nie oznacza to, że lądeckim 
władzom samorządowym przestało 
zależeć na wspieraniu inicjatyw i dzia-
łań sportowych. Wręcz przeciwnie. 
Urzędnicy, zamiast zmniejszać, chcieli-
by zwiększać kwotę tych środków tak, 
aby móc w pełni zaspokoić potrzeby 
klubów i sportowych stowarzyszeń 
działających na terenie lądeckiej gminy 
z myślą o jej mieszkańcach.
Wygospodarowana na obecny rok, 
aczkolwiek mocno pomniejszona, kwo-
ta przeznaczona na wsparcie działań 
w zakresie sportu i krzewienia kultury 
fizycznej, to wyłącznie efekt aktual-

nej sytuacji związanej z podwyżkami 
i związanymi z tym drastycznie ro-
snącymi w ostatnim okresie kosztami 
funkcjonowania utrzymywanych przez 
gminę obiektów użyteczności publicz-
nej. Mając powyższe na uwadze, lądec-
ki samorząd komponując budżet na 
2022 rok musiał – przynajmniej sza-
cunkowo – zabezpieczyć dodatkowe 
środki m. in. na pokrycie zwiększonych 
faktur za energię elektryczną zużywa-
ną na potrzeby oświetlenia ulicznego 
i funkcjonowanie instytucji czy też 
ogrzewanie szkół oraz obiektów gmin-
nych.  Tym samym w poszukiwaniu 
finansowania, środki gminne przezna-
czone na zadania związane ze spor-
tem na 2022 rok okazały się niestety 
mniejsze.
Pocieszającym w tym wszystkim jest 
fakt, że władze gminy deklarują chęć 
zwiększenia wsparcia w przypadku 
poprawy sytuacji finansowej gminy i 
związanej z tym możliwości wygospo-
darowania dodatkowych środków na 
wspieranie zadań związanych z krze-
wieniem kultury fizycznej i sportu w 
przyszłości.

Grzegorz Szczygieł 
WPSTiU UMiG Lądek-Zdrój

Pamiętaj, złóż deklarację o  
źródłach ogrzewania budynków!
WŁAŚCICIELU, ZARZĄDCO 
BUDYNKU! PAMIĘTAJ O OBO-
WIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARA-
CJI O ŹRÓDŁACH OGRZEWA-
NIA BUDYNKÓW.

Jeśli jesteś właścicielem lub zarządcą 
budynku (mieszkalnego lub niemiesz-
kalnego), masz ustawowy obowiązek 
złożyć deklarację o uruchomionym 
źródle ciepła do Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków (CEEB). 

Terminy składania deklaracji:
- dla źródeł ciepła i spalania paliw uru-
chomionych PRZED 1 lipca 2021 r. – 
30 czerwca 2022 r.
- dla źródeł ciepła i spalania paliw uru-
chomionych PO 1 lipca 2021 r. – 14 dni 
od dnia uruchomienia 

Jak złożyć deklarację? 
Deklarację można złożyć na dwa spo-
soby:
1. Drogą elektroniczną: przez Internet, 
za pomocą profilu zaufanego, podpi-
su kwalifikowanego lub e-dowodu na 
stronie: www.zone.gunb.gov.pl. Jest to 
najszybszy  i najwygodniejszy sposób. 
2. W formie papierowej: wypełniony 
formularz można przesłać lub złożyć 
osobiście  w Urzędzie Miasta i Gminy 
Lądek-Zdrój, ul. Rynek 31. 

Druki formularzy wraz ze wzorami in-
strukcje, FAQ są dostępne na stronach: 

www.gunb.gov.pl/strona/centralna-e-
widencja-emisyjnosci-budynkow 

www. ladek.pl/pamietaj-zloz-deklara-
cje-o-zrodlach-ogrzewania-budynko-
w-copy/
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Z prac 
Rady Miejskiej
Sesja odbyła się 30 grudnia 2021 r., 
obecnych było 14 radnych. W sesji 
uczestniczyli też: Burmistrz Roman 
Kaczmarczyk, Wiceburmistrz Alicja 
Piwowar, Skarbniczka Wioletta Dran-
gowska, Radca Prawny Irena Brzozow-
ska, pracownicy UMiG. Po otwarciu, 
stwierdzeniu quorum, zatwierdzeniu 
protokołów z poprzednich 2 sesji, na-
stąpiła uroczystość podziękowania za 
wieloletnią pracę na rzecz gminy. Gra-
żyna Mańczak po 30 latach kierowania 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ląd-
ku-Zdroju nabyła prawa emerytalne i 
przestała pełnić tę funkcję. Przewod-
nicząca Małorzata Bednarek przed-
stawiła historię tych lat i dokonania 
pani Kierownik. Była to doniosła chwila 
podczas sesji, wypełniona podzięko-
wania, wyrazami uznania za lata rzetel-
nej pracy, której głównym przesłaniem 
jest pomoc mieszkańcom gminy. Bur-
mistrz Roman Kaczmarczyk razem z 
Małgorzatą Bednarek Przewodniczącą 
Rady Miejskiej wręczyli pani Mańczak 
podziękowanie i kwiaty, a wszyscy rad-
ni nagrodzili ją oklaskami. 
Radni obradowali w przedostatni dzień 
roku, gdyż wóczas podejmowane są 
uchwały tzw. „czyszczące” czyli po-
rządkujące zapisy w budżecie koń-
czącego się roku. Byłą to jedna z 16 
uchwał podjętych podczas tych obrad. 
Najważniejszą w ujęciu finansowym 
dotyczyła Budżetu na rok 2022. Przy-
jęto dochody budżetu w wysokości 46 
897 805,00 zł z tego:
1. bieżące w wysokości 35 689 552 zł
2. majątkowe w wysokości 11 208 253 
zł.

W czwartek 20 stycznia w lądeckim 
Inkubatorze Przedsiębiorczości odby-
ło się spotkanie Śnieżnickiego Klubu 
Biznesu, którego tematem było wdra-
żanie programu „Polski Ład”. 

Obok lokalnych przedsiębiorców z Doli-
ny Białej Lądeckiej w wydarzeniu udział 
wzięli: posłanka Monika Wielichowska, 
radny wojewódzki Zbigniew Szczygieł, 
burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kacz-
marczyk, przewodniczący Rady Powia-
tu Kłodzkiego Zbigniew Łopusiewicz, 
przewodnicząca lądeckiej Rady Miej-
skiej Małgorzata Bednarek i wicebur-
mistrz Stronia Śląskiego Lech Kawecki.
Wszyscy występujący podczas debaty 
mówili o swoich obawach związanych 
z wprowadzeniem „Polskiego Ładu”, 
wskazując na chaos, który wywołuje 
i to w coraz trudniejszej sytuacji go-
spodarczej w Polsce, objawiającej się 
obecnie znacznym wzrostem inflacji, 
która pociąga rosnące podwyżki we 
wszystkich dziedzinach życia.
Dla DKL24.pl wypowiada się Zbigniew 
Piotrowicz z Radochowa:
- Bardzo boję się przyszłości. Z jednej 
strony wzrost kosztów w następstwie 
znacznego podniesienia cen, z drugiej 
spadek siły nabywczej polskich rodzin. 
Wobec tej sytuacji niewykluczone, że z 
domowych budżetów zostaną wykre-
ślone te wydatki, które nie są niezbędne. 
Ważniejsze jest zapłacenie rachunków 
za prąd i gaz niż wyjazd na wakacje lub 
weekendowy wypoczynek. I to prze-
raża między innymi takie osoby jak ja 
i moja żona. Razem funkcjonujemy w 
branży turystycznej i już z niepokojem 
obserwujemy spadek zainteresowania 
rodzimą ofertą. Okres, który mamy do 
wakacji na pewno zweryfikuje te nasze 
i osób z branży niepokoje. Musimy o 
nich mówić dobitnie, wskazywać błędy 
popełniane przez państwo w stosunku 
do przedsiębiorców, wspierać się na 
polu biznesowym. To daje szanse na 
to, że w jakiś sposób, nawet nieduży, 
może uda się pokonać pewne trudno-
ści. Równocześnie zbiorowe wyraże-
nie zdania może wpłynąć na decyzje 
państwa dotyczące np. naszej branży 
jakże istotnej dla całej ziemi kłodzkiej. 
Przypomnę, że tylko tutaj są to tysiące 

miejsc pracy. Jeśli firmy zaczną kuleć, 
to ich właściciele płacący podatki po 
prostu je zamkną i nie będzie dopły-
wu pieniądza dla osób otrzymujących 
różne świadczenia. Będzie to efekt kuli 
śnieżnej, o czym rządzący - zdaje się - 
zapominają...
Burmistrz Roman Kaczmarczyk pod-
kreślił, że bez przedsiębiorców nasze 
gminy niewiele mogą zrobić, ponieważ 
ich głównym dochodem pozostają 
podatki płacone właśnie przez przed-
siębiorców. Utrudnienie prowadzenia 
działalności gospodarczej poprzez 
wprowadzenie drakońskich podwyżek 
cen prądu oraz gazu może doprowa-
dzić do sytuacji, że firmy zaczną się 
wykruszać, co również przełoży się na 
kondycję finansową gmin.
Wiceburmistrz Stronia Śląskiego Lech 
Kawecki zaakcentował, że państwu 
łatwiej przychodzi coś zabierać niż 
pomagać lokalnym społecznościom. 
Za przykład podał batalię o reaktywa-
cję linii kolejowej do Stronia Śląskiego 
prowadzoną nie od dziś. To jest ważna 
sprawa dla obu gmin, przedsiębiorców 
w nich działających, ale niedostrzega-
na przez władze centralne.
Posłanka M. Wielichowska wskazała 
wiele przykładów poczynań rządzą-
cych, które doprowadziły gospodarkę 
do zapaści. Można to skonkludować w 
ten sposób, że na rosnące wydatki pań-
stwa szuka ono pieniędzy w portfelach 
Polaków, wśród których przedsiębiorcy 
stanowią ważną grupę.
Niektórzy uczestnicy spotkania ŚKB 
w Lądku-Zdroju negatywnie odnieśli 
się do reform, które od początku roku 
wprowadza rząd. Nie godzą się na to, 
aby ich cała ich działalność sprowa-
dzała się teraz do zarabiania na po-
datki, opłaty za media, drżenie o to, co 
przyniesie jutro. Jednoczą więc siły, 
aby wspólnie dać odpór tym zagroże-
niom.

Źródło: 24klodzko.pl

Śnieżnicki 
Klub Biznesu 
spotkał się w 
Lądku-Zdroju

ciąg dalszy obok >>
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Wydatki budżetu ogółem to 54 831 805 
zł, z tego wydatki bieżące na łączną 
kwotę 35 668 370 zł. Wydatki majątko-
we w wysokości 19 163 435 zł. 
Dochody budżetu w wysokości 46 897 
805 zł z tego:
1. bieżące w wysokości 35 689 552 zł
2. majątkowe w wysokości 11 208 253 
zł.
Deficyt budżetu w wysokości 7 934 
000 zł zostanie pokryty przychodami 
pochodzącymi z niewykorzystanych 
środków pieniężnych na rachunku bu-
dżetu, wynikających z rozliczeń docho-
dów i wydatków nimi sfinansowanych 
związanych z realizacją zadań:
1) Budowa kompleksowej ogólnodo-
stępnej infrastruktury turystycznej na 
terenie Gminy Lądek-Zdrój - środki Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych - 2 800 000 zł;
2) Budowa ogólnodostępnej toalety 
przy parkingu na Pl. M. Skłodowskiej-
-Curie – środki Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych – 23 892 zł;
3) Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej 
do działek przy ul. Granicznej- etap II i 
Przebudowa sieci wodno-kanalizacyj-
nej na ul. Kościelnej – środki z progra-
mu Polski Ład – 1 022 928 zł;
4) Poprawa jakości powietrza poprzez 
zwiększenie udziału OZE w wytwarza-
niu energii na terenie miasta i gminy 
Lądek-Zdrój etap I - Budowa elek-
trowni fotowoltaicznej w mocy do 1,5 
MW wraz z infrastrukturą techniczną 
- współfinansowanego ze środków 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych – 1 087 180,00 zł i nadwyżki 
budżetowej z lat ubiegłych (pożyczka z 
Funduszu TISE) – 3 000 000 zł.
Za przyjęciem projektu Budżetu Gmi-
ny na 2022 r. głosowało 12 radnych, 2 
osoby wstrzymały się. 
Inne podjęte uchwały dotyczyły m.in.: 
odstąpienia od obowiązku przetargo-
wego trybu na zawarcie umowy dzier-
żawy na czas ograniczony – przedłu-
żenie dzierżawy lokalu Rynek 4, gdzie 
mieści się kwiaciarnia na wniosek 
dzierżawcy; zmiana wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi składanej 
przez właściciela nieruchomości; pod-
niesiono wysokość diet miesięcznych 
otrzymywanych przez sołtysów wsi; 
nadano nazwę „Ulica Solarna” dla drogi, 
przy której są już wybudowane domy 
(za torami kolejowymi); uzupełniono 
skład Konwentu ds. nadawania Meda-
lu św. Jerzego; ustalono plany pracy 
Rady Miejskiej i Komisji Rewizyjnej na 
2022 r.
W związku z kończącym się okresem 
możliwości wykupu mieszkań komu-
nalnych z zastosowaniem 98% boni-
fikaty od wartości lokalu, radni podjęli 
uchwałę o przedłużeniu o kolejny okres 
preferencyjnych zasad ich sprzedaży. 

Wyjątkiem od tej zasady będą lokale 
mieszkalne, w których został przepro-
wadzony kompleksowy remont po 
31.12.2015, dla których stawka bonifi-
katy będzie w dalszym ciągu w wyso-
kości 50% oraz lokale mieszkalne w 
budynkach, w których Gmina po roku 
2005 wykonała kompleksowy remont 
obejmujący wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej, wymianę dachu, renowa-
cji tynków zewnętrznych, dla których 
stawka bonifikaty będzie w dalszym 
ciągu w wysokości 90%. Bonifikaty nie 
dotyczą lokali przy ul. Kościelnej 2, w 
której gmina dokonała kompleksowe-
go remontu po pożarze. 
Na wniosek 2 organizacji pozarządo-
wych: Lądeckiego Towarzystwa Hi-
storyczno-Eksploracyjnego i Oddziału 
„Bialskiego” PTTK w Lądku-Zdroju rad-
ni podjęli uchwałę o nadaniu Honoro-
wego Obywatelstwa Lądka-Zdroju dla 
śp. Wiesława Mikity, którego stulecie 
urodzin wypadło 21 grudnia 2021 r. 
Wnioskodawcy przedstawili życiorys 
pana Mikity wraz z uzasadnieniem: 
Wiesław Mikita stanowi wzór Polaka i 
patrioty. Zarówno w czasie wojny, ak-
tywnie biorąc udział w walce z okupan-
tem jako żołnierz Armii Krajowej, jak 
w i okresie późniejszym. Mimo prze-
śladowań (więzienie), pozostawaniem 
pod nadzorem służb Urzędu Bezpie-
czeństwa w niełatwym okresie powo-
jennym, brał aktywny udział w życiu 
lądeckiej społeczności lokalnej. Czyn-
nie uczestniczył w rozwoju turystyki w 
naszym regionie, konsolidował ludzi o 
podobnych zainteresowaniach. Stał się 
przykładem dla kolejnych pokoleń prze-
wodników turystycznych. Podczas pro-
cedowania wniosku obecni byli na sali 
obrad przedstawciele Rodziny pana 
Wiesława. Radni oddali 14 głosów „za”. 
Uroczystość wręczenia Rodzinie pana 
Mikity Honorowego Obywatelstwa na-
stąpi w terminie późniejszym.
Obrady zakończono życzeniami po-
myślności i zdrowia dla wszystkich 
mieszkańców naszej gminy.

Małgorzata Bednarek
Przewodnicząca Rady Miejskiej 

Lądka-Zdroju

SPROSTOWANIE

W tekście „Z prac Rady Miejskiej” w 
Debatach Lądeckich 1/2022 nastąpiła 
pomyłka w imieniu jednego ze stypen-
dystów Rady Miejskiej. Stypendium 
otrzymał Dawid Muszyński (a nie Pa-
weł) za co bardzo przepraszamy!

Małgorzata Bednarek

1.02.2022 godz. 20.00-8.00 „Bystrzycka” 
Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
2.02.2022 godz. 20.00-8.00 „Centralna” By-
strzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
3.02.2022 godz. 20.00-8.00„Daglezja” Stronie 
Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
4.02.2022 godz. 20.00-8.00„Herbena” Bystrzy-
ca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
5.02.2022 godz. 15.00-8.00 „Pod Opatrznością” 
Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
6.02.2022 godz.8.00-8.00 „Pod Słowikiem”, 
Międzylesie, pl. Wolności 34/7 
7.02.2022 godz. 20.00-8.00 „Rodzinna”, By-
strzyca Kłodzka, ul. Strażacka 11
8.02.2022 godz. 20.00-8.00 „Rumianek” Stronie 
Śląskie ul. Nadbrzeżna 14 
9.02.2022 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” By-
strzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
10.02.2022 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” 
Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1 
11.02.2022 godz. 20.00-8.00 „Zdrojowa” 
Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
12.02.2022 godz. 15.00-8.00 „Apteka przy 
Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. Mickiewicza 3
13.02.2022 godz. 8.00-8.00 „Bystrzycka” 
Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
14.02.2022 godz. 20.00-8.00 „Centralna” 
Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
15.02.2022 godz. 20.00-8.00„Daglezja” Stronie 
Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
16.02.2022 godz. 20.00-8.00„Herbena” By-
strzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13
17.02.2022 godz. 20.00-8.00 „Pod Opatrzno-
ścią” Lądek-Zdrój ul. Powst. Wielkop. 4
18.02.2022 godz.20.00-8.00 „Pod Słowikiem”, 
Międzylesie, pl. Wolności 34/7 19.02.2022 
godz. 15.00-8.00 „Rodzinna”, Bystrzyca Kłodz-
ka, ul. Strażacka 11
20.02.2022 godz. 8.00-8.00 „Rumianek” Stronie 
Śląskie ul. Nadbrzeżna 14 
21.02.2022 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” 
Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 28-29
22.02.2022 godz. 20.00-8.00 „Słoneczna” 
Stronie Śląskie ul. Morawka 31/1 
23.02.2022 godz. 20.00-8.00 „Zdrojowa” 
Lądek-Zdrój ul. T. Kościuszki 15b
24.02.2022 godz. 20.00-8.00 „Apteka przy 
Netto” Bystrzyca Kłodzka ul. Mickiewicza 3
25.02.2022 godz. 20.00-8.00 „Bystrzycka” 
Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei 12/6
26.02.2022 godz. 15.00-8.00 „Centralna” 
Bystrzyca Kłodzka ul. A. Mickiewicza 15
27.02.2022 godz. 8.00-8.00„Daglezja” Stronie 
Śląskie ul. Nadbrzeżna 22
28.02.2022 godz. 20.00-8.00„Herbena” By-
strzyca Kłodzka Oś. Szkolne 10A/13

Dyżury aptek
LUTY 2022



8  |  DEBATY LĄDECKIE 2/2022

Pani Grażyna Mańczak mianowanie na 
stanowisko kierownika OPS otrzymała 
w 1991 r., wcześniej uczestnicząc w 
tworzeniu jednostki. Absolwentka Wy-
działu Prawa Uniwersytetu Wrocław-
skiego, podnosiła swoje kwalifikacje i 
kompetencje poprzez uzyskanie spe-
cjalizacji z zakresu organizacji pomocy 
społecznej, ukończyła studia podyplo-
mowe - prawo handlowe i gospodar-
cze na Uniwersytecie Wrocławskim 
oraz Fundusze Europejskie na Uniwer-
sytecie Ekonomicznym oraz odbyła 
kilkadziesiąt szkoleń tematycznych. 
Radna II kadencji Rady Miejskiej Ląd-
ka-Zdroju, kurator społeczny. Po powo-
dzi w 1997 r. nawiązała współpracę z 
firmami i miastami niosącymi pomoc 
ludziom poszkodowanym przez ten 
kataklizm a były to m.in. firmy takie jak 
Swarzędz, Świdwin czy miejscowości: 
Pruszcz Gdański i Skwierzyna. Zosta-
ła nagrodzona orderem za zasługi w 
zwalczaniu powodzi. Współpracowa-
ła z Fundacją Jolanty Kwaśniewskiej, 
Kawalerami Maltańskimi. Realizowała 
w latach 2012-2014 projekty Europej-

30 lat pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej

Na emeryturę odeszła wieloletnia kierownik lądeckiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej - Grażyna Mańczak.

Życiorys i 
dokonania:
Wiesław 
Mikita 
urodził się 
21.12.1921 
r. w Skar-
żysku-Ka-
miennej, 

Wiesław Mikita Honorowym Obywatelem 
Lądka-Zdroju

skiego Funduszu Społecznego. Dzięki 
jej staraniom od 2012 r. funkcjonuje 
w Lądku-Zdroju Środowiskowy Dom 
Samopomocy a w 2017 r. uruchomiła 
kolejne zadanie pn. Dzienny Dom Se-
nior +. 
Przez te lata Ośrodek Pomocy Społecz-
nej zmieniał swoją siedzibę, najpierw 
z ratusza do biura przy ul. Lipowej a 
od kilku lat jest to dawne gimnazjum 
(tysiąclatka) przy ulicy Zamenhofa, 
którego OPS został admi nistratorem. 
Przeprowadzki wiązały się z dostoso-
waniem pomieszczeń do potrzeb jed-
nostki, a remonty nadzorowała też pani 
Grażyna Mańczak.
Przez 30 lat lat pracy pani Kierownik, 
wszystkie przeprowadzane w ośrod-
ku kontrole zakończyły się pozytywną 
oceną. 
Zbudowała zespół działający profe-
sjonalnie i sprawnie. Podstawę pracy 
stanowiły interpersonalne relacje z pra-
cownikami, którzy w więk szości zwią-
zani są z placówką od chwili podjęcia 
w niej pracy. 

Małgorzata Bednarek

Podczas sesji w dniu 30 grudnia  
2021 r. Rada Miejska Lądka-Zdroju na 
wniosek  dwóch organizacji pozarzą-
dowych: Lądeckiego Towarzystwa Hi-
storyczno-Eksploracyjnego i Oddziału 
„Bialskiego” PTTK w Lądku-Zdroju 
przyznała tytuł Honorowego Obywa-
tela Lądka-Zdroju panu Wiesławowi 
Mikicie. 

zmarł 27.07.2003 r. jako wieloletni już 
mieszkaniec Lądka-Zdroju. W czasie II 
wojny światowej był członkiem Związ-
ku Jaszczurczego, a od lutego 1942 r. 
żołnierzem oddziału partyzanckiego 
Narodowej Organizacji Wojskowej. Słu-
żył w stopniu strzelca i przyjął pseudo-
nim „Mścisław”. Przysięgę w Armii Kra-
jowej złożył 12.06. 1943 r. Wtedy też 
trafił do zgrupowania oddziałów par-
tyzanckich w Górach Świętokrzyskich, 
a dowodzonych przez legendarnych 
Cichociemnych: najpierw Jana Piwnika 
ps. „Ponury”, a po nim Eugeniusza Ka-
szyńskiego ps. „Nurt”.  Historycy poli-
czyli, że brał udział w blisko 20 akcjach, 
w tym walkach z obławami niemiecki-
mi czy atakach na pociągi. W marcu  - 
według innych źródeł – w maju 1945 r. 
został dowódcą oddziału NSZ w Pusz-
czy Iłżeckiej. Ranny, przekazał dowódz-
two i trafił do Lądka-Zdroju tuż po woj-
nie. Tak wynika z ustaleń kieleckiego 
sądu poczynionych w 1994 r. Używał tu 
nazwiska Zarzycki. W dniu 11.11.1945 
r. został aresztowany przez funkcjona-
riuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Z wię-
zienia wyszedł po blisko półtora roku 
(18 miesiącach) na mocy amnestii. 
W Lądku-Zdroju osiadł na stałe i założył 
rodzinę. Pozostawał jednak przez kolej-
ne lata inwigilowany przez służby. Nie 
mógł dostać pracy, choć krótko był za-
trudniony m.in. w gminie. Od roku 1956 
razem z żoną prowadził kiosk Ruch-u 
przy obecnej ul. Ostrowicza (obiekt już 
nie istniejący w tym miejscu), gdzie 
pracował przez prawie 30 lat. 
Od lat 50-tych XX wieku współorgani-
zował Oddział Lądecki Polskiego Towa-
rzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. 
W 1958 r. Koło Terenowe w Lądku-Zdro-
ju, działające dotychczas przy PTTK 
„Ziemi Kłodzkiej”, przekształciło się w 
samodzielny Oddział PTTK działający 
do dzisiaj. Oddział przez dziesięciolecia 
organizował wycieczki dla kuracjuszy, 
dbał o infrastrukturę turystyczną, pro-
wadził działalność w zakresie eduka-
cji i popularyzacji turystyki. Od 1963 r. 
przy Oddziale działa Grupa Znakarska, 
pod której opieką znajduje się obecnie 
283 km szlaków turystycznych oraz 20 
stanowisk informacyjnych ze 125 dro-
gowskazami i 4 tablicami.
W latach 60-tych XX wieku Wiesław Mi-
kita aktywnie brał udział w organizacji 
współpracy Gminy Lądek-Zdrój z mia-
stem Lanskroun w Czechosłowacji.
Informacja opracowana na podstawie 
dokumentów Rodziny, źródeł IPN przez 
Wnioskodawców: Lądecko Towarzy-
stwo Historyczno-Eksploracyjne i Od-
dział „Bialski” PTTK w Lądku-Zdroju. 
Fotografia z archiwum rodziny pana 
Mikity.

Małgorzata Bednarek
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Nowinki z Przedszkola Liceanarium
Dokarmianie ptaków
Jak co roku wraz ze zbliżającą się zimą 
pamiętamy o zwierzętach i pomaga-
my im przetrwać ten trudny okres. 
Dzięki współpracy z Nadleśnictwem 
w ramach programu Edukacja Leśna 
Społeczeństwa odbyły się zajęcia edu-
kacyjne, w trakcie których dzieci wy-
konały kulki z pokarmem dla ptaków, 
a następnie zawiesiły je w ogrodzie 
przedszkolnym. Dziękujemy p. Irenie 
Foremnik oraz p. Łukaszowi Głowac-
kiemu za przygotowanie ciekawych 
zajęć  i wspieranie naszych działań. 
W tym roku dodatkowo została prze-
prowadzona akcja „Nakrętki dla schro-
niska”, zbieraliśmy również karmę i 
potrzebne rzeczy do godnego prze-
trwania zimy. Dziękujemy Rodzicom za 
zaangażowanie w akcje charytatywne.
Spotkanie mikołajkowe
06.12.2021 r. nasze Przedszkole od-
wiedził długo wyczekiwany przez dzie-
ci gość – św. Mikołaj. Szczęśliwe dzieci 
otrzymały prezenty w postaci kuferka z 
grami planszowymi i kolorowankami 
oraz słodki upominek. W zamian za 
prezenty dzieci wręczyły Mikołajowi 
laurki i zaśpiewały piosenkę. Dziękuje-
my Panu z grupy Motylki za przeprowa-
dzenie zabawy z Mikołajem.
Wycieczka do Złotego Stoku – zwie-
dzanie Kopalni Złota
9.12.2021 r. grupa Żabek i Muchomor-
ków pojechała na wycieczkę mikołaj-
kową. Starszaki zwiedzały pod okiem 
przewodnika Kopalnię Złota, wzięły 
udział w zajęciach edukacyjnych: po-
szukiwaniu minerałów, pokazie bicia 
monet i odlewania sztabki złota. W 
trakcie spacerowania podziemnymi ko-
rytarzami wciąż poszukiwano św. Mi-

kołaja, który rozdał dzieciom prezenty.
Wigilia w przedszkolu
22.12.2021 r. Najstarsza grupa „Żabki” 
przygotowała przedstawienie wigilijne, 
opowiadające o Gwiazdce, która z po-
wodu kataru nie mogła doprowadzić 
pasterzy do stajenki. Po przedstawie-
niu odbyło się wspólne kolędowanie. 
Serdecznie dziękujemy Pani Wicebur-
mistrz Alicji Piwowar za wspólnie spę-
dzony czas i kolędowanie oraz słodki 
poczęstunek. Natomiast 23.12.2021 r. 
odbyło się spotkanie wigilijne, na któ-
rym dzieci i pracownicy przedszkola 
przełamali się opłatkiem, składając so-
bie życzenia.
Styczeń jest wyjątkowym miesiącem 
ze względu na przypadające w nim 
święta - Dzień Babci i Dzień Dziadka. 
Są to osoby, które odgrywają szcze-
gólną rolę w życiu dziecka, to oni mają 
więcej czasu i cierpliwości, to od nich 
dzieci dowiadują się o tym, co było kie-
dyś, to dla nich te wyjątkowe uśmiechy. 
Z powodu pandemii nie możemy za-
prosić dziadków do przedszkola, dzieci 
wspólnie z nauczycielami przygoto-
wały krótki program artystyczny wraz 
z życzeniami, który nagrały i przesłały. 
Własnoręcznie wykonały upominki, 
które wraz z życzeniami zostały wrę-
czone osobiście. 
Karnawał to miła tradycja przepełniona 
muzyką i zabawą. Dzieci ze wszystkich 
grup wiekowych wraz z wychowawczy-
niami oraz nasi milusińscy ze żłobka 
wcielą się 28 stycznia 2022 r. w różne 
postacie bajkowe. Przebierańcy będą 
uczestniczyć w konkursach, a skoczna 
muzyka będzie zachęcała do tańca.

Zespół redakcyjny

Kiermasz taniej książki w Liceum 
Ogólnokształcącym
16 grudnia miał miejsce w lądeckim li-
ceum Kiermasz Taniej Książki. Ucznio-
wie mieli okazję zakupić ciekawe książ-
ki w atrakcyjnych cenach, a oferujący 
- ich koleżanki i koledzy - zwolnić miej-
sce na półkach domowych biblioteczek 
na kolejne, interesujące pozycje książ-
kowe.  Na pewno nie był to ostatni tego 
rodzaju kiermasz w naszej szkole.

Ping-pong w LO
Powróciwszy na szkolne korytarze i do 
klas, licealiści dostrzegli radosną zmia-
nę – na pierwsze piętro przybył stół do 
tenisa stołowego. Przyjemnie jest pa-
trzeć, kiedy zamiast gimnastyki kciuków 
na klawiaturach telefonów, uprawiają 
ten zręcznościowy sport, wymyślony w 
Anglii w XIX w. Czy wiedzieliście, że naj-
lepsi gracze świata wprawiają piłeczkę 
w ruch z prędkością nawet 150 km/h, 
a dobrze podkręcona piłeczka obraca 
się szybciej niż silnik sportowego sa-
mochodu na pełnych obrotach? Takich 
osiągów nasi uczniowie być może nie 
uzyskują, ale za to mogą grać lub kibi-
cować graczom na każdej przerwie.

„Poznaj swoje DNA” – wykład w lądec-
kim LO
18 stycznia 2022 roku nasi uczniowie 
wzięli udział w wykładzie pod tytułem 
„Poznaj swoje DNA”, przygotowanym 
przez wykładowców Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu. Pracow-
nicy uczelni przedstawili również ofertę 
edukacyjną UP i zachęcili maturzystów 
do wstąpienia w szeregi jej studentów. 
Ciekawy wykład uzupełniały doświad-
czenia, w których licealiści brali czyn-
ny udział. Podczas badań naukowych 
zmiksowali mandarynkę, banana i ana-
nasa, aby wyekstrahować z nich nici 
DNA. Dzięki temu wiedza na dłużej zo-
stanie w ich pamięci.

Opracowanie: redakcja LO
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We wrześniu 2021 r. premierę miała 
adaptacja Szekspirowskiego „Króla Le-
ara” Teatru „Stąd” w reżyserii Anny Ra-
kowskiej. Przygotowując premierę ze-
spół teatru nagrał także wersję filmową 
przedsięwzięcia.
Premiera filmowej wersji „Króla Leara” 
Teatru „Stąd” odbyła się 7 stycznia, 
w sali dawnej Kawiarni Zdrojowej w 
Domu Kuracjusza. Na seans przybyło 
ponad 100 widzów, a po projekcji filmu 
odbyło się wręczenie aktorom pamią-
tek za udział w produkcji.
Film powstał według adaptacji i w re-
żyserii Anny Rakowskiej, zdjęcia i mon-
taż – Jakub Rakowski, dźwięk – Artur 
Popowicz, występują: Paulina Bera, 
Mirosława Boduch, Anna Duch, Doro-
ta Łakucewicz, Karolina Sierakowska, 
Karolina Szamborska, Leszek Pazdyk, 
Tomasz Pawlęga, Marzena Zawal, Zbi-
gniew Pabian, Zbigniew Piotrowicz, Ar-
tur Sułkowski, Wojtek Grzesiak, Bartło-
miej Hudziec.
Produkcja powstała w ramach projektu 
„Lądeckie opowieści teatralne”, dofinan-
sowanego ze środków: Powiatu Kłodz-
kiego, Gminy Lądek-Zdrój, Centrum 
Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju oraz 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych i Przeciwdziała-
nia Narkomanii Gminy Lądek-Zdrój.

Lądecki „Król Lear”Skrzynczanki i Hejszovina świątecznie

W poniedziałek 27 grudnia w lądec-
kim Kościele Parafialnym pw. NNMP 
odbył się koncert „Kolędowe pejzaże”, 
który wykonały Zespół Pieśni Ludowej 
„Skrzynczanki” ze Skrzynki i Zespół Wo-
kalny „Hejszovina” z Kudowy-Zdroju.

Dzięki współpracy Centrum Kultury i 
Rekreacji w Lądku-Zdroju z kierowni-
kiem „Hejszoviny” Maciejem Kieresem, 
mogliśmy kolejny raz w 2021 r. podzi-
wiać występy „Skrzynczanek” i zespołu 
z Kudowy-Zdroju. Tym razem zaprzy-
jaźnione grupy spotkały się w naszym 
kościele parafialnym, gdzie zaprezen-
towały koncert kolędowy. Warunki, 
trzeba przyznać, z powodu panującego 
chłodu były niezwykle trudne, mimo to 

śpiewacy, dyrygujący i akompaniator 
nie poddali się i spora grupa wielbicieli 
świątecznych pieśni mogła cieszyć się 
wspaniałym występem. Zespoły zapre-
zentowały wysoki kunszt artystyczny, 
więc mamy nadzieję na ich kolejne 
wspólne występy.

„Skrzynczanki” i „Hejszovinę” przygoto-
wali i poprowadzili Dominika Radwan 
i Maciej Kieres, akompaniował Maciej 
Kieres. Koncert odbył się we współ-
pracy Centrum Kultury i Rekreacji w 
Lądku-Zdroju, Parafii pw. NNMP w Ląd-
ku-Zdroju, Ośrodka Kultury i Sztuki we 
Wrocławiu i Stowarzyszenia Fundus 
Glacensis.

Red.

Narciarstwo, jako sposób poruszania się po 
śniegu znane jest od około 4 tys. lat p.n.e., 
o czym świadczą wykopaliska i rysunki na-
skalne głównie w Skandynawii. W przypad-
ku Ziemi Kłodzkiej narciarstwo zaczęło roz-
wijać się w końcu XIX w. Początkowo narty 
ułatwiały pracę leśnikom.
Ze znanych nam źródeł pierwszy niewielki 
wyciąg narciarski w Lądku-Zdroju zorgani-
zował nauczyciel wychowania fizycznego, 
instruktor narciarstwa Zbigniew Jankow-
ski. W 1972 r., tak zwana „wyrwirączka”, 
czyli wyciąg orczykowy o długości 140 m, 
został postawiony i uruchomiony na wyna-
jętej łące w okolicy ul. Zamkowej na północ-
no-zachodnim stoku góry Trojak. Do jego 
napędu przystosowano silnik spalinowy 
produkcji „Polmo” typu S-31 (trzycylindro-
wy), jego odmiana używana była wówczas 
między innymi w samochodach osobowych 
FSO „Syrenka” oraz w innych urządzeniach 

76 LAT Królewskiego Kurortu w Polsce (1945-2022)

LĄDECKIE WYCIĄGI NARCIARSKIE
(pompy strażackie itd.). W budowie tego wy-
ciągu dużym problemem była odpowiedniej 
grubości i elastyczności lina, jednak przy 
pomocy zaprzyjaźnionych górników, którzy 
to potrafili – linę zapleciono. Po uruchomie-
niu wyciągu okazało się, że w czasie sło-
necznej pogody, która sprzyjała narciarzom, 
niestety, śniegu szybko ubywało. Z pomocą 
przyszedł doświadczony harcmistrz druh 
Adam Jóźwin, z którym harcerze Hufca 
Lądek-Zdrój posadzili rząd świerków, osła-
niając trasę wyciągu przed nadmiernym 
nasłonecznieniem; dzisiaj to okazałe drze-
wa. Sama jazda na nartach była przyjem-
nością, ale trzeba było opanować dość 
uciążliwą technikę zapinania i wypinania się 
z „wyrwirączki”. Dużą rolę w funkcjonowa-
niu tego narciarskiego urządzenia odegrali 
zaprzyjaźnieni z twórcą wyciągu narcia-
rze, nauczyciele wychowania fizycznego z 
naszych szkół, m.in. Roman Banaszczyk i 
wspomniany Adam Jóźwin. Tu, na miejscu 

uczniowie udeptywali trasę a w zamian pod 
okiem doświadczonych narciarzy pozna-
wali podstawowe zasady uprawiania tej 
dyscypliny sportu i korzystali z wyciągu. 
Nadmienię, że profesjonalne urządzenia do 
przygotowania tras narciarskich - ratraki - 
posiadały wtedy tylko duże ośrodki. Wspo-
mnę też, że przez cały czas funkcjonowania 
wyciągu była też prowadzona społecznie 
przez nauczycieli nauka jazdy, dzisiaj zwa-
libyśmy ją „szkółką narciarską”. W końcu lat 
siedemdziesiątych (na dwa sezony) wyciąg 
został zamontowany przez bystrzyckiego 
instruktora narciarstwa Lucjana Morajdę 
na ul. St. Moniuszki w miejscu zwanym 
popularnie „Oślą Łączką”. Do jego funkcjo-
nowania użył silnika elektrycznego z ośmio-
skalową siłą. Całą natomiast instalację 
elektryczną i podłączenie do sieci wykonał 
Władysław Rakoczy – mistrz elektromon-
ter. Tu, przy sprzyjających warunkach śnie-
gowych, można było spotkań amatorów 
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narciarstwa i saneczkarstwa z całego mia-
sta. Jednak i w tym miejscu wyciąg się nie 
sprawdził - za duże było nasłonecznienie 
stoku szybko topiło śnieg.
W wyniku rosnącej rzeszy pasjonatów nar-
ciarstwa, szczególnie gości (kuracjuszy, 
wczasowiczów), zaistniała potrzeba budo-
wy większego wyciągu, bardziej profesjonal-
nego. O planach jego budowy wspominano 
już w 1975 r., kiedy po reformie administra-
cji, powołano w gminie Ośrodek Sportu i Re-
kreacji. Na jego urządzenie wstępną doku-
mentacje wykonał Warcisław Martynowski 
stąd jego nazwa „Wartek”. Teren pod wyciąg 
narciarski udostępniła gmina Lądek-Zdrój. 
Od 1.11.1980 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji 
(OSiR) w Lądku-Zdroju na stoku Trojaka na 
północno-zachodniej ekspozycji przystąpił 
do budowy wyciągu narciarskiego. Na po-
czątku przygotowano teren pod przyszły 
wyciąg. Rejon planowanej górnej stacji 
wyciągu porastał las. Administrator grun-
tu, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej - Dział Lasów 
Komunalnych, z kierownikiem Wiesławem 
Pachlą przygotował plan wycinki części 
lasu niezbędnej pod teren planowanej nie-
wielkiej stacji narciarskiej. Na przyszłej 
trasie wyciągu drzewo wyciął i pnie wykar-
czował Jerzy Cygan. Przy użyciu specjali-
stycznego sprzętu stok został odpowiednio 
zniwelowany (wyrównany). Duży wkład pra-
cy przy przygotowaniu fundamentów pod 
stacje wyciągu wnieśli Jerzy Wołk, Cezary 
Wołk, Marek Lemieszek oraz pracownicy 
OSiR, oni też wykonali (wylali) fundamen-
ty pod przęsła. Przy dolnej stacji wyciągu 
Franciszek Szczogid wzniósł niewielki bu-
dynek techniczno-gospodarczy, w którym 

mieściła się sterownia wraz z zasilaniem. 
We wrześniu 1981 r. producent wyciągów 
narciarskich firma „Polsport” z Bielska-Białej 
zamontowała całość urządzenia. Był to 11 
wyciąg talerzykowy w Polsce postawiony 
przez tę firmę, liczył 440 m długości przy 
100-metrowej różnicy wysokości. Koszt za-
kupu wyciągu narciarskiego sfinansowała 
Huta „Bankowa” (dawna Feliksa Dzierżyń-
skiego) w Dąbrowie Górniczej. Nadmienię, 
że ta huta wydzierżawiła na terenie Ląd-
ka-Zdroju w latach sześćdziesiątych XX w. 
budynek pensjonatu wraz z zabudowaniami 
gospodarczymi przy ul. Leśnej i urządziła tu 

zakładowy ośrodek wczasowy, zwany od 
1960 r. „Ina”. Z racji dobrej współpracy ad-
ministratora ośrodka z władzami miasta – 
huta zakupiła wyciąg. 
Od roku 1980 wyciąg narciarski obsługiwa-
ła kadra wykwalifikowanych pracowników 
(techników, instruktorów narciarstwa), a 
wśród nich m.in. Franciszek Wasąg, Ryszard 
Szczepanek, Henryk Tokarz, Zdzisław Buks, 
Stanisław Stawarski, Stanisław Zieliński, 
Maciej Ciężkowski, Piotr Cichański (dzier-
żawca przez jeden sezon), Janusz Chrzan, 
Wojciech Stolarczyk. Na wyciągu była też 
wypożyczalnia sprzę-
tu oraz prowadzona 
przez instruktorów 
„szkółka narciarska”. 
Mile tu byli widziani 
miejscowi nauczycie-
le wychowania fizycz-
nego - narciarze wraz 
z młodzieżą szkolną. 
Były tu organizowane 
szkolne i międzysz-
kolne zawody narciar-
skie. 
W połowie lat osiem-
dziesiątych XX w. 
wyciąg przejęły wła-
dze miasta. Na mocy 
porozumienia, od 
roku 1997 wyciąg był 
w gestii miejscowego Klubu Sportowego 
„Trojan”, który prowadził na nim działalność 
gospodarczą. Powódź lipcowa 1997 r. nie 
ominęła wyciągu, podmyte zostały przę-
sła utrzymujące linę nośną i uszkodzona 
została budka techniczna. Dzierżawcy KS 
„Trojan” szybko uporali się z ich naprawą i 

coroczny odbiór tech-
niczny (PKL i GOPR) 
przebiegł pomyślnie. 
W sezonie zimowym 
1997-1998 wyciąg 
czynny był codziennie 
od godz. 10.00 aż do 
zmroku, cena jednego 
karnetu na 10 prze-
jazdów – 8 zł, karnet 
ulgowy kosztował 6 
zł. W listopadzie 1997 
r. przy wyciągu posta-
wiono też kontene-
rową toaletę. Chcąc 
pójść naprzeciw po-
trzebom narciarzy, w 
Nr 133 „Wiadomości 
Lokalnych” z 19 grud-
nia 1997 Klub Sporto-
wy „Trojan” zamieścił 
ogłoszenie o treści: 

„KS Trojan w Lądku-Zdroju zwraca się do 
właścicieli lokali gastronomicznych o uru-
chomienie baru turystycznego na wyciągu 
narciarskim w Lądku-Zdroju. Zainteresowa-
ne osoby proszone są o kontakt osobisty z 
prezesem Klubu lub telefonicznie”. 
W sierpniu 1999 r. dokonano włamania do 
budki gospodarczej na wyciągu narciarskim 
„Wartek”. Zniszczono zamknięcie okien-
nic, wybito szyby i zdewastowano całe po-
mieszczenie. Wyciąg od chwili zakończenia 
sezonu narciarskiego nie posiadał dozorcy. 
W 2000 r. KS „Trojan” ogłosił przetarg na 
dzierżawę wyciągu – brak chętnych. Wo-

     W oczekiwaniu, lata 1992-1995

Trasa zjazdowa, lata 1992 - 1995

bec braku zainteresowania funkcjonowa-
niem wyciągu, gmina dnia 20.11.2000 r. 
wydzierżawiła wyciąg narciarski na czas 
nieokreślony lądeckiej „Szkole Zdrowia”. 
W 2002 r. gmina ogłosiła przetarg na 
sprzedaż wyciągu, z dwóch oferentów, 
urządzenia wyciągu kupił Janusz Chrzan 
(w rachubę wchodził teren wyciągu z 
dzierżawą na 20 lat). 1 grudnia 2005 r. 
burmistrz Lądka-Zdroju wyraził zgodę na 
rozwiązanie umowy za porozumieniem 
stron. Dnia 31 marca 2006 r. teren wycią-
gu narciarskiego o pow. 6,9760 ha Gmina 

Lądek-Zdrój, na podstawie poświadczenia 
notarialnego, wydzierżawiła na 30 lat osobie 
prywatnej - Arturowi Kołodziejowi - przed-
siębiorcy z Nowej Rudy (P.P.U.H. „Natplat”). 
Na tym terenie wybudował trzy wyciągi nar-
ciarskie oraz infrastrukturę niezbędną do ich 
obsługi. Od 1.03.2014 do 31.03.2036 r. jest 
to „Stacja Narciarska Lądek-Zdrój” S.C. z sie-
dzibą w Nowej Rudzie, która na powierzchni 
11, 8971 ha jest ośrodkiem narciarskim na 
północnych stokach Trojaka. Zaopatrzona 
w oświetlane i sztucznie naśnieżane tra-
sy o łącznej długości 1350 m, kolej linową 
4-osobową (czynna cały rok), 3 nowocze-
sne wyciągi, 500 miejsc parkingowych. 
Wyciągi narciarskie znajdują się na wyso-
kości 600 m n.p.m. przy różnicy wysokości 
120 m. Funkcjonuje tutaj wypożyczalnia 
sprzętu narciarskiego i szkółki narciarskie. 
Oprócz oferty zimowej, charakterystycznej 
dla każdej Stacji Narciarskiej, istnieje też 
atrakcyjna oferta letnia, m.in.: Leśna Szkoła 
(dla dzieci i młodzieży szkolnej), Mini ZOO: 
wjazd kolejką linową (daniele, muflony, kuce 
szetlandzkie, koniki polskie, lama), Park Li-
nowy (niesamowita dawka adrenaliny dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych), Monsterroller 
(hulajnoga terenowa), Tor Rowerowy. Na 
ten cel wydzierżawiono dodatkowo teren o 
powierzchni 1,3842ha na czas od 7.04.2016 
do 8.07.2019 r. Na Stacji znajdują się dwa 
punkty gastronomiczne: Na dole Restau-
racja Rybna, serwująca przede wszystkim 
wyśmienite pstrągi, czynna cały rok, na gó-
rze w pobliżu parku linowego jest Arenka, w 
której też można się posilić. 
Obok prowadzą z Lądka Zdroju trasy ku-
racyjne niebieskie: nr 2 na Przeł. Pod Tra-
wieńską Górą (granica państwowa – wieś 
czeska Zalesi), nr 3 na Kobylą Kopę obok ko-
ściółka górskiego, nr 4 na Przeł. Karpowską 
obok Młyńskiego Krzyża.

ciąg dalszy na str. 12
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31 stycznia - 11 luty - Ferie zimowe dla 
dzieci w Centrum Kultury i Rekreacji,  
Pl. Staromłyński 5, plan obejmuje naste-
pujące zajęcia:
• Warsztaty modelarskie
• Warsztaty z robotyki
• Warsztaty drukarskie
• Gry plaszowe
• Warsztaty szycia
• warsztaty robienia mydełek
• Warsztaty kreatywne slime
• Warsztaty robienia świec
• Koło plastyczne
• Popołudnie z bajką
• Taniec nowoczesny
• Zumba dla dzeci
Szczegółowy program ferii na stronie ckir-
ladek.pl - obowiazują zapisy, tel. 74 8146 
562.
2 lutego, godz. 19.00, Wieczory Latino, 
Moises Bethencourt z zespołem w Kawiar-

ni Artystycznej Dom Klahra, Rynek 1, bilet 
25 zł.
3 lutego, godz. 15.00, Koncert „Zdrojowe 
Melodie” w wyk. Oresta Vasiouty, Klub Ku-
racjusza, ul. Orla 7, wstęp wolny.
3 lutego, godz. 20.00, Wieczory z muzyką 
francuską, Julia Mikołajczak – śpiew, Mal-
wina Kołt – skrzypce, Daniel Kopeć – akor-
deon, Kawiarnia Twórczości Piwnica pod 
Adamem, ul. Wolności 2, bilet 30 zł.           
5 lutego, godz. 19.30, Koncert „Balkan 
Trio” – muzyka bałkańska.  zina 19:30, Dom 
Klahra Kawiarnia Artystyczna Rynek 1, bile-
ty 30 zł.
6 lutego, godz. 20.00, Muzyka Czterech 
Stron Świata w Kawiarni Twórczości Piwni-
ca pod Adamem, ul. Wolności 2 , bilet 25 zł.
9 lutego, godz. 16.00, Dzień Pizzy, Świetli-
ca Wiejska, Trzebieszowice.
9 lutego, godz. 19.00, Wieczory Latino, 
Moises Bethencourt z zespołem w Kawiar-
ni Artystycznej Dom Klahra, Rynek 1, bilet 
25 zł.
10 lutego, godz. 15.00, Koncert „Zdrojowe 
Melodie” w wyk. Oresta Vasiouty, Klub Ku-
racjusza, ul. Orla 7, wstęp wolny.
10 lutego, godz. 20.00, Wieczory z muzyką 
francuską, Julia Mikołajczak – śpiew, Mal-
wina Kołt – skrzypce, Daniel Kopeć – akor-
deon, Kawiarnia Twórczości Piwnica pod 
Adamem, ul. Wolności 2, bilet 30 zł.           
12 lutego, gody. 19.30, Koncert piosenek o 

Za przęsłem wille zdrojowe

Drugi lądecki wyciąg narciarski istniał przy 
Ośrodku Wczasowo-Kolonijnym „Kopalnia 
Polska” w Orłowcu. Dzięki usilnym stara-
niom ówczesnego kierownika Ośrodka 
Andrzeja Szipa, dyrekcja Kopalni Węgla 
Kamiennego „Polska” w Świętochłowicach 
wyraziła zgodę i sfinansowała budowę 
wyciągu narciarskiego. Na przełomie lat 
1989-1990 na południowo-wschodnim sto-
ku Jawornika Wielkiego, blisko Przełęczy 
Różaniec, niezbędną infrastrukturę pod 
wyciąg wykonała lądecka firma Stanisława 

Klimasa. Stację dolną postawiono na wys. 
550 m n.p.m., górną na wys. 650 m n.p.m., 
przy dolnej stacji wzniesiono pawilon na 
sprzęt. W początku 1990 r. na odpowied-
nio przygotowanym stoku złożono wyciąg. 
Jak na ówczesne czasy, ten nowoczesny 
wyciąg narciarski był wykonany w techni-
ce orczykowej przez „Mostostal” w Zabrzu 
i liczył 500 m długości przy różnicy wyso-
kości 100 m. Wyciąg nazwano „Orlik”. Na 
początku XXI w. kolejny zarządca Ośrodka 
wypożyczył urządzenia wyciągu. Wówczas 
zdemontowano wyciąg i postawiono na 
zboczu góry Krzyżnik w gminie Stronie Ślą-
skie. W końcu sprzedał urządzenia wyciągu 
gestorowi bazy zimowej w Zieleńcu. Likwi-
dacja tego wyciągu podyktowana została 
brakiem odpowiednich warunków śniego-
wych w tym miejscu. 
W początku lat siedemdziesiątych XX w. 
ramach dużego projektu „Drugie Zakopane” 
w Masywie Śnieżnika, wyciągi narciarskie, 
jako pomocnicze, miały być postawione w 
Konradowie i Kątach Bystrzyckich, oczywi-
ście wszystkie zsynchronizowane z „Czar-
ną Górą”. W planach perspektywicznych 
gminy Lądek-Zdrój z początku lat osiem-
dziesiątych przewidziano budowę wycią-
gów narciarskich na zboczach północno-
-zachodnich i południowo-wschodnich wsi 
sołeckiej Lutynia oraz we Wrzosówce. 

Na podstawie dostępnych publikacji oraz 
informacji do mieszkańców miasta, m. in. 
Adama Jóźwina za które serdecznie dzię-
kuję. Zdjęcia z lat 1992-1995 udostępnił 
Ryszard Szczepanek. 

L. Siarkiewicz

miłości na walentynki, Dom Klahra Kawiar-
nia Artystyczna Rynek 1, bilet 30 zł.
12 lutego, Koncert walentynkowy w wyko-
naniu Janusza Niekrasza - gitarzysty TSA, 
Kawiarnia Coffee Ride, ul. Kolejowa 6.
13 lutego, godz. 20.00, Muzyka Czterech 
Stron Świata w Kawiarni Twórczości Piwni-
ca pod Adamem, ul. Wolności 2 , bilet 25 zł.
16 lutego, godz. 19.00, Wieczory Latino, 
Moises Bethencourt z zespołem w Kawiar-
ni Artystycznej Dom Klahra, Rynek 1, bilet 
25 zł.
17 lutego, godz. 15.00, Koncert „Zdrojowe 
Melodie” w wyk. Oresta Vasiouty, Klub Ku-
racjusza, ul. Orla 7, wstęp wolny.
17 lutego, godz. 20.00, Wieczory z muzyką 
francuską, Julia Mikołajczak – śpiew, Mal-
wina Kołt – skrzypce, Daniel Kopeć – akor-
deon, Kawiarnia Twórczości Piwnica pod 
Adamem, ul. Wolności 2, bilet 30 zł.  
18-20 lutego, Lądecka Giełda Staroci, Ry-
nek         
18 lutego, godz. 19.30, Koncert  grupy 
Stan Surowy – rock/punk rock w akustycz-
nym wydaniu, Dom Klahra Kawiarnia Arty-
styczna, Rynek 1, bilet 25 zł.
19 lutego, godz. 15.00, Koncert charyta-
tywny dla Krysi i Andrzeja – na odbudowę 
spalonego domu, Lądek-Zdrój, Dom Zdrojo-
wy, ul Orla 7. Szczegóły niebawem.
20 lutego, godz. 20.00, Muzyka Czterech 
Stron Świata w Kawiarni Twórczości Piwni-
ca pod Adamem, ul. Wolności 2 , bilet 25 zł.
23 lutego, godz. 19.00, Wieczory Latino, 
Moises Bethencourt z zespołem w Kawiar-
ni Artystycznej Dom Klahra, bilet 25 zł.
24 lutego, godz. 15.00, Koncert „Zdrojowe 
Melodie” w wyk. Oresta Vasiouty, Klub Ku-
racjusza, ul. Orla 7, wstęp wolny.
24 lutego, godz. 20.00, Wieczory z muzyką 
francuską, Julia Mikołajczak – śpiew, Mal-
wina Kołt – skrzypce, Daniel Kopeć – akor-
deon, Kawiarnia Twórczości Piwnica pod 
Adamem, ul. Wolności 2, bilet 30 zł.           
25 lutego, godz. 19.30, Koncert  duetu Po-
nad Chmurami – poezja śpiewana, Dom 
Klahra Kawiarnia Artystyczna Rynek 1, bilet 
30 z w przedsprzedaży, 40 zł w dniu kon-
certu.
26 lutego, godz. 20.00, Muzyka Czterech 
Stron Świata w Kawiarni Twórczości Piwni-
ca pod Adamem, ul. Wolności 2 , bilet 25 zł.
27 lutego, godz. 20.00, Muzyka Czterech 
Stron Świata w Kawiarni Twórczości Piwni-
ca pod Adamem, ul. Wolności 2 , bilet 25 zł.


